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Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76; 

beslutad den 3 januari 1975. 

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

av föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 
G. E.STRÄNG 

Propositionens huvudsakliga innehåll 
Det i 1975 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget 

för budgetåret 1975176 visar en omslutning av 93 224 milj. kr. Detta 
innebär en höjning i förhållande till vad som nu beräknas för inne
varande budgetår med 8 338 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett under
skott på 11 907 milj. kr. Underskottet för innevarande budgetår beräknas 
numera till 11 853 milj. kr., dvs. en ökning med 2 226 milj. kr. i förhål
lande till vad som beräknats i riksstaten för 1974175. 

I bilagorna 1-24 till budgetpropositionen redovisas regeringens för
slag till de i statsbudgeten ingående inkomst- och utgiftsposterna när
mare. Bilagan 1, som bl. a. innehåller en finansplan, vari den ekono
miska politiken behandlas mot bakgrund av den samhällsekonomiska ut
vecklingen, innehåller även en preliminär nationalbudget för år 1975. 

I-Riksdagen 1975. I sam!. Nr 1. 



Prop. 1975: 1 

Förslag till 
Statsbudget för budgetåret 1975/76 

TOTALBUDGETEN 

A Skatter, avgifter, m. m.: 

I Skatter 
Il Uppbörd i statens verksamhet 

ID Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 

I Statens affärsverksfonder 
Il Riksbanksfonden 
III Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskapslagring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder 

C Beräknad övrig finansiering: 

I Avskrivningar och övriga kapitalmedel inom 
kapitalfonderna: 

Statens affärsverksfonder 1 932 602 000 
Övriga kapitalfonder 436 110 000 

Il Övrig kapitalåterbetalning 

Underskott 

71 729 200 000 
1592490000 

2 

840 800 000 74 162 490 000 

943 800000 
250000000 
506 186 000 
130 354 000 

2 438 626 000 
104 035000 
122 850 000 
87 599 000 
97 917 000 
80 898 000 4 762 265 000 

2 368 712 000 
23 875 000 2 392 587 000 

Summa kr. 81317 342 000 

11 906 718 000 

Summa kr. 93 224 060 000 
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TOTALBUDGETEN (FORTS.) 

A Utgiftsans/ag: 

I Kungl. hov- och slottsstaterna 
Il Justitiedepartementet 

III Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Finansdepartementet 

VIII Utbildningsdepartementet 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdepartementet 

XI Arbetsmarknadsdepartementet 
XII Bostadsdepartementet 

XIII Industridepartementet 
XIV Kommundepartementet 
XV Oförutsedda utgifter 

XVI Riksdagen och dess verk ro. m. 
XVII Riksgäldsfonden 

B Beräknad övrig medelsförbrukning: 

I Minskning av anslagsbehållningar 
Il Ökad disposition av rörliga krediter 

12 034000 
3 265 288 000 
3 174 940 000 
9 781522000 

26 419 108 000 
6130 577 000 
6 703 670000 

12 061 548 000 
3 994 064000 

413 604000 
4 977 585 000 
5 796 668 000 
2 540 736000 
1219278 000 
1000000 000 

133 438 000 

3 

4 500 000 000 92 124 060 000 

900 000000 
200 000 000 1 100 000 000 

Summa kr. 93 224 060 000 



Prop. 1975: 1 

DRIFTBUDGETEN 

A Skatter, avgifter, m. m.: 

I Skatter 
Il Uppbörd i statens verksamhet 

ill Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 

I Statens affärsverksfonder 
Il Riksbanksfonden 

ID Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VIl Fonden för statens aktier 

Vill Fonden för beredskapslagring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitaHonder 

71 729 200 000 
1592490 000 

4 

840 800 000 74 162 490 000 

943 800000 
250000000 
506 186 ()()() 
130 354 ()()() 

2 438 626000 
104035 000 
122 850 000 
87 599 000 
97 917 ()()() 
80 898 000 4 762 265 000 

Summa inkomster på driftbudgeten 78 924 755 000 

Summa kr. 78 924 755 000 



Prop. 1975: I 

DRIFTBUDGETEN (FORTS.) 

A Egentliga statsutgifter: 

I Kungl. hov- och slottsstaterna 
Il Justitiedepartementet 

lll Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Finansdepartementet 

Vlll Utbildningsdepartementet 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdepartementet 

XI Arbetsmarknadsdepartementet 
XII Bostadsdcpartementet 

XIII Industridepartementet 
XIV Kommundepartementet 
XV Oförutsedda utgifter 

12 034 000 
3 183 286 000 
3 167 839 000 
9 474 520000 

26 376 481 000 
4 374 877 000 
6 369 964000 

11 336 627 000 
3 904 361 000 

273 504000 
4 647 585 000 
3 962 666000 

548 136 000 
1179 778 000 
1000 000 000 

5 

XVI Riksdagen och dess verk m. m. 133 438 000 79 945 096 000 

B Utgifter för statens kapitalfonder: 

I Riksgäldsfonden 4 500 000 000 
Il Avskrivning av nya kapitalinvesteringar 1 157 903 000 

III Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförll1$ter 1000000 

Summa utgifter på driftbudgeten 

Beräknat underskott på statsreg/eringen: 
Underskott av inkomster 
Återföring från budgetutjämningsfonden av 
kommunalskattemedel 
Beräknat underskott på statsregleringen 

250 000 000 
6 429 244 000 

5 658 903 000 

85 603 999 000 

-6 679 244 000 

Summa kr. 78 924 755 000 
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KAPITALBUDG ETEN 

Lånemedel 4127 474 000 

Summa kr. 4127 474 000 



Prop. 1975: 1 

KAPITALBUDGETEN (FORTS.) 

I Statens affärsverksfonder: 

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

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

VI Fonden för statens aktier 
VIl Fonden för förlag till statsverket 

VIII Fonden för beredskapslagring 
IX Diverse kapitalfonder: 

Statens vägverks förrådsfond 
Sjöfartsverkets fond 
Fonden för Södertälje kanalverk 
Statens datamaskinfond 
Jordfonden 
Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

Avgår kapitalåterbetalning: 

Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels
förluster 
Övrig kapitalåterbetalning 

-3 002000 
-33 800000 

114100000 
261998000 

9199 000 
977 899 000 

7 

17 001 000 1 343 395 000 

3 899 000 
43 888000 
8 000000 
9 501 ()()() 

1 ()()() 

326 707000 
59 354000 

1875469 000 
306 577 ()()() 
141620000 
-5000000 
40000000 

-1062000 64 227 000 

1000000 
23 875 ()()() 

4152349 000 

24 875 000 

Summa kr. 4 127 474 000 



Prop.1975:1 

Inkomster på driftbudgeten 

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1975/76 

A Skatter, avgifter, m. m. 

I Skatter: 

1 Skatt på inkomst, förmögenhet 
o ;'.l rJr.:I>~ s1:nt so;ia lförsäk
rin~aqift~r: 
a s·utt pl in'on;t o;h f.:>rm·i~~n.h et 

srnt s:> ;i1ifji>ikrin;nvgifcer 
m. m., b:villninr 32 230 000 000 

b Ku;n:i;;kitt, b::vilfni1r 30 000 000 
c Utskifmin5;>kltt o;'.1 er>lttnin;i skatt, 

b::vi!lninr 1 500 000 
d Sko;wld;1v;ifm, b?villninr 11700000 
e B~villningnv:;iift;:r fjr sirskild1 

form"1:ur o;'.1 rlttig'1~'.~~. b::vil/nl't g 
f Arv.»~ott 0;'1 g'io;kltt, b1villnin g 
g L)~t~rivinmkrn, b!~il/<1!'1J 
h Sti.n J~l>kitt o;'.1 stin.n!avgif t, 

bJvillni11r 

2 Automobilskattemedel: 
a Bensinskatt. bevillning 
b Vägtrafikskatt, bei·illning 

3 Allmän arbetsgivaravgift, bevillning 

4 Tullar och acciser: 
a Tullmedel, bevillning 
b Mervärdeskatt, bevillning 
c Särskilda varuskatter, bevillning 
d Omsättningsskatt på motorfordon, 
· bevillning 

·e Tobaksskatt, bevillning 
f Rusdrycksförsäljningsmedel av 

partihandelsbolag, bevi/111ing 
g Rusdrycksförsäljningsmedel av 

detaljhandelsbolag, bevillning 
h Skatt på sprit, bevillning 
i Skatt på vin, bevillning 
j Skatt på malt- och läskedrycker, 

bevillning .· · . 
k EnergiSkait, bevillriin/i 
1 Särskild beredskapsavgift för 

oljeprodukter, bevillning 
m Särskild vägtrafikskatt, bevillning 
n Skatt på annonser och reklam, 

bevillning 
o Skatt på spel, bevillning 

Il Uppbörd i statens verksamhet: 

l Expeditionsavgifter 

2 500 000 
320 000 000 
188 000 000 

428 000 000 

1 826 000 000 
I 900 000 000 

l 015 000 000 
l 7 800 000 000 

414 000 000 

65i 500 000 
2 010 000 000 

30000000 

51000000 
3 000000000 

485 000 000 

646 000 000 
2 195 000 000 

153 000 000 
175000000 

111 000000 
70 000 000 

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

3 Vattendomstolsavgifter 
4 Inkomster vid kriminalvården 
5 Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkringsrådet 

33 211 700 ooo 

3 726 000 000 

5 985 000 000 

28 806 500 000 

110 000 000 

74157 000 
1000000 

10 000 
19 200 000 

8 

71 729 200 000 
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6 Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen 12 635 000 
7 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium 1 612 000 
8 Inkomster vid karolinska sjukhuset 232 000 000 
9 Inkomster vid statens värdanstalter för alkohol-

missbrukare 250 000 
10 Inkomster under anslaget kostnader för viss 

utbildning av handikappade 65000 
11 Inkomster vid arbetarskyddsstyrclsen 2065 000 
12 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds-

styrelsens och yrkesinspektionens verksamhet 33 400 000 
13 Inkomster vid statens vägverk, att til/f öras 

automobilskattemedle11 800 000 
14 Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att 

till! öras automobilskattemedle11 28 500 000 
15 Körkortsavgifter 44 000000 
16 Avgifter för registrering av motorfordon 66 350 000 
17 Försäljning av sjökort 2 630 000 
18 Fyravgifter 105 500000 
19 Lotsavgifter 25 500 000 
20 Skeppsmätningsavgifter 2100 000 
21 Fartygsinspcktionsavgifter m. m. 3 700 000 
22 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 22 983 000 
23 Inkomster vid statens geotekniska institut 4000000 
24 Ersättning för visst värderingsförfarande 40000 
25 Pensionsmedel m. m. 474000000 
26 Inkomst av myntning 65 000 000 
27 Bidrag till bankinspektionen 6900000 
28 Bidrag för revision av sparbankerna 975 000 
29 Bidrag till försäkringsinspektionen 3 753 000 
30 Ersättning för kilometerräknarapparatur 1 000 
31 Avgifter för granskning av biograffilm 285 000 
32 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 4 958 000 
33 Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning 

inom skolväsendet 590 000 
34 Inkomster vid statens maskinprovningar 800000 
35 Inkomster vid lantbruksnämndcrna 5 000 000 
36 Inkomster vid statens jordbruksnämnd I 400 000 
37 Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 7 400000 
38 Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 3 895 000 
39 Avgifter vid köttbesiktning 9 500 000 
40 Inkomster vid statens livsmedelsverk 1500000 
41 Inkomster vid statens veterinärinedicinska anstalt 5 700000 
42 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen 230 000 
43 Inkomster av .statens gruvegendom 40000000 
44 Inkomster vid bergsstaten m. m. 3 000 000 
45 Inkomster vid patent- och registreringsväsendet 48 230 000 
46 Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register 3 698 000 
47 Exekutionsavgifter 15 373 000 
48 Restavgifter 55 212 000 
49 Inkomster vid statens. planverk 1' 200000 
50 Ersättning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 41393 000 1592490000 

lII Diverse inkomster: 
1 Bötesmedel 106 ooo ooo·_ 
2 Totalisatoravgift 115 000 000 
3 Tipsmedel 345 800 000 
4 Lotterimedel 189 000 000 
5 övriga diverse inkomster 85 000000 .. 840 800 000 

74162 490 000 
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B Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens affärsverksfonder: 
1 Postverket 25 500 000 
2 Televerket 157 500 000 
3 Statens järnvägar 10 000 000 
4 Luftfartsverket 27 800 000 
5 Statens vattenfallsverk 700 000 000 
6 Domänverket 23 000000 943 800 000 

Il Riksbanks/anden 250000 000 

III Statens allmänna fastighets/ond: 
1 Slottsbyggnadernas delfond 1 000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 9 968 000 
3 Beskickningsfastigheternas 10 490 000 
4 Karolinska sjukhusets 39 901 000 
5 Akademiska sjukhusets .. 13 468 000 
6 Byggnadsstyrelsens 432 195 000 
7 Generaltullstyrelsens 163 000 506 186 000 

IV Försrnrets fastighets/ond 130 354000 

V Statens utld11ingsfonder: 
1 Utrikesförvaltningens lånefond 110000 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 50000 
3 Statens bosättningslånefond 10 000000 
4 Vattenkraftslånefonden 250000 
5 Luftfartslånefonden 2 600000 
6 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 3 200 000 
7 Statens lånefond för universitetsstudier 400000 
8 Studiemedelsfonden 38 000 000 
9 Lånefonden för studentkärlokaler 190000 

10 Jordbrukets lagerhusfond 40000 
11 Jordbrukets maskinlånefond 100 000 
12 Kraftledningslånefonden 40000 
13 Egnahemslånefonden 700 000 
14 Statens avdikningslånefond 1600000 
15 Fiskerilånefonden 2100 000 
16 Lånefonden till främjande av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 105 000 
17 Skogsväglånefonden 45 000 
18 Statens hantverks- och industrilånefond 21000000 
19 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 

bemedlade, barnrika familjer 670000 
20 Lånefonden för bostadsbyggande 2 325 000000 
21 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 2 100 000 
22 Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnads· 

industrin 643 000 
23 Lånefonden för kommunala markförvärv 26 900000 
24 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 2 700000 
25 övriga utlåningsfonder 83 000 2 438 626 000 

VI Fonden för ldneunderstöd: 
1 Kammarkollegiets delfond 28000000 
2 Arbetsmarknadsstyrelsens 75 000 000 
3 Bostadsstyrelsens .. 240000 
4 Riksbankens 25000 
5 Riksgäldskontorets .. 770000 104 035 000 
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VII Fonden för stolens aktier 122 850 000 

VIII Fonden för beredskaps/agring 87 599 000 

IX Statens pensionsfonder: 
I Folkpensioneringsfonden 72 500 000 
2 Civila tjänstepensionsfonden 2 250 000 
3 Militära tjänstepensionsfonden 270 000 
4 Allmänna familjepensionsfonden 6 850 000 
5 Statens pensionsanstalts pensionsfond 16 000 000 
6 Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 47000 97 917 000 

X Diverse kapitalfonder: 
1 Fonden för kreditgivning till utlandet 2 360 000 
2 Övriga diverse kapitalfonder 78 538 000 80 898 000 

4 762 265000 

Summa kr. 78 924 755 000 



Prop. 1975: 1 

Förslag till 
stat för statens allmänna fastighetsfond 
för budgetåret 1975/76 

Inkomster 

A Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler: 

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

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

1 Slotts byggnadernas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 
3 Beskickningsfastigheternas 

,, 

4 Karolinska sjukhusets " 
6 Byggnadsstyrelscns " 
7 General tullstyrelsens .. 

c Diverse inkomster: 

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

12 

Bilaga 1 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

7 900000 
28 800000 
49 319 000 
49 500000 
23 498 000 

943 000 000 
11923000 1 113 940 000 

I 700000 
1999000 

550000 
4 500000 

34000000 
155 000 42 904 000 

101000 
I 000 
1000 
1000 

1648000 
10000000 

1000 11753000 

Summa kr. 1168597 000 
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Utgifter 

A Reparations- och underhdllskostnader m. m.: 

1 Slottsbyggnadernas delfond, Jörslagsvls 9 700 ()()() 
2 Kriminalvårdsstyrelsens .. 16466 ()()() 
3 Beskickningsfastighetemas .. , förslagsvis 11 195 ()()() 
4 Karolinska sjukhusets 8 900 ()()() 
5 Akademiska sjukhusets .. 5 174000 
6 Byggnadsstyrelsens .. , Jörslagsi•ls 217 500000 
7 General tullstyrelsens .. 344 000 269 279 000 

B Avsättning till värdemlnskningskonto: 

2 Kriminalvårdsstyrelsens delfond, förslagsvis 3 566000 
3 Beskickningsfastigheternas .. 985 000 
4 Karolinska sjukhusets .. " 2 900000 
5 Akademiska sjukhusets .. 6 503 000 
6 Byggnadsstyrelsens .. " 52 305 ()()() 
7 General tullstyrelsens .. 72000 66 331000 

c Hyres- och arrendeutgifter m. m.: 

2 Kriminalvårdsstyrelsens delfond, förslagnls 800000 
3 Beskickningsfastighetemas .. 27 200000 
4 Karolinska sjukhusets " 2 300 ()()() 
5 Akademiska sjukhusets " 1000 
6 Byggnadsstyrelsens 285 ()()()()()() 
7 General tullstyrelsens .. 11 500000 326 801 000 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: 

1 Slotts byggnadernas delfond 1 ()()() 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 9 968 000 
3 Beskickningsfastighetemas 10490 000 
4 Karolinska sjukhusets 39 901 ()()() 
5 Akademiska sjukhusets .. 13 468 ()()() 
6 Byggnadsstyrelsens .. 432195 000 
7 General tullstyrelsens .. 163 000 506186 000 

Summa kr. 1168597000 
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Förslag till stat för försvarets fastighetsfond 

för budgetåret 1975/76 

Inkomster 

A Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler: 

1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

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

1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

C Inkomster av övnings- och skjutfält: 

Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

D Diverse inkomster: 

1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

Utgifter 

A Reparations- och underhållskostnader m. m.: 

1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

B Avsättning till värdeminskningskonto: 

1 Befästningars delfond, förslagsvis 
2 Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis 

14 

Bilaga 2 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

123 520 000 
314 967 000 

10 823 000 

650000 
8 900000 

300000 
7 000000 

1625000 
11000000 

Summa kr. 

91695000 
187 823 000 

1947000 

6 300000 
20420 000 

1 026000 

449 310 000 

9 550 000 

7 300 000 

12 625 000 

478785 000 

281465 000 

27 746 000 
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C Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda 
lokaler och arrenderade markområden: 

1 Befästningars delfond, förslagsvis 
2 Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: 

1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

6 050000 
33 000000 

170000 

22 050000 
100624000 

7 680000 

Summa kr. 

15 

39 220000 

130 354 000 

478 785 000 
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Utgifter på driftbudgeten 

Egentliga statsutgifter 

L Kungl. hov- och slottsstatema 

A Kungl. hovstaten 

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

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

B Kungl. slottsstaten 

1 De kungl. slotten: Administration, förs/agsanslag 
2 De kungl. slotten: Uppvärmning, förslagsanslag 

Summa kr. 

16 

5 300 000 

1 090000 

6390 000 

4 319 000 
1325000 

5 644000 

12034 000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 
I Statsrådsberedningen, förslagsanslag 4 547 000 
2 J ustiticdepartementet, förs lagsans/ag 14 779 000 
3 Kommittccr m. m., reservationsanslag 15 750 000 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 900000 
5 Information om lagstiftning m. m., reserl'ationsanslag 820 000 
6 Svensk författningssamling, förslagsanslag 2 750 000 
7 Justitiekanslern, förslagsans/ag 1365000 
8 Fideikommissnämnden, förslagsanslag 279 000 
9 Datainspektionen, för slagsanslag 3 318 000 

Brottsförebyggande rådet: 
10 Förvaltningskostnader, förslagsanslag I 936 000 
11 Utvecklingskostnader, reservationsanslag 2 630 000 4566 000 
12 Framtidsstudier, reservationsans/ag 4000000 

53 074 000 

B Polisväsendet 
Rikspolisstyrelsen, förslagsanslag, varav 7 207 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 122 160 000 
Polisverket: 

2 Inköp av motorfordon m. m., reservationsanslag, 
varav 19 336 000 kr. att avräknas mot automobil-
skattemedlen 27 822 000 

3 Underhåll och drift av motorfordon m. m., förslags-
anslag, varav 42 392 000 kr. att avräknas mot auto-
mobilskattemedlen 76 520000 

4 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda-
gande av brott mot rikets säkerhet m. m., förslags-
anslag 54100 000 

5 Diverse utgifter, förs/agsanslag 2100 000 160 542 000 

Lokala polisorganisationen: 
6 Förvaltningskostnader, förs/agsans/ag, varav 

355 946 000 kr. att avräknas mot automobilskatte-
medlen 1 547 593 000 

7 Utrustning, reservationsanslag, varav 2 587 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 13 200000 1560793 000 

8 Statens kriminaltekniska laboratorium, förslagsanslag 7 915 000 
9 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Krono-

berg, förslagsanslag I 000 
10 Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg, re-

servationsanslag 7 800000 

1859 211000 
c Åklagarväsendet 

1 Riksåklagaren, förslagsanslag 4120000 
2 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna, förslags-

anslag 104 030 000 

108150 000 
2-Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. 
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D Domstolsväscndet m. m. 

1 Domstolsverket, förslagsans/ag 
2 Allmänna domstolarna, förslagsanslag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna, för slagsanslag 
4 Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m., förslagsanslag 
5 Utrustning till domstolar m. m., reservationsanslag 
6 Centralnämnden för fastighetsdata, förslagsanslag 

E Rättshjälp m. m. 

1 Rättshjälpskostnader, förslagsanslag 
2 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet, för

slagsanslag 
3 Bidrag till allmänna advokatbyråer, förslagsans/ag 
4 Ersättning åt vittnen m. m., furslagsanslag 

F Kriminalvården 

1 Kriminalvårdsstyrelsen, förslagsanslag 
2 Kriminalvårdsanstaltema, förs/agsans/ag 
3 Frivården, förslagsanslag 
4 Maskin- och verktygsutrustning m. m., reservations

anslag 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserva

tionsans/ag 
6 Utbildning av personal m. fl., reservationsans/ag 
7 Kriminalvårdsenhetcr med särskild budget, förs/ags

anslag 

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

slagsanslag 
3 Bidrag till utgivande av författningskommentarcr m. m., 

reser~·ationsanslag 

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

5 Stöd till politiska partier, förslagsanslag 
6 Vissa kostnader i anledning av allmänna val, förslags

ans/ag 

Summa kr. 

18 

18 600 000 
376 500 000 
42 950 000 
15 500 000 
3 350000 

16 000 000 

472900 000 

90 000 000 

1 000 
500 000 

16 500 000 

107 001 000 

37 125 000 
410 335 000 

79 695 000 

1650000 

5 000 000 
3 510 000 

1 000 

537 316 000 

74000 

1000 000 

65 000 

195 000 
39 300000 

5 000000 

45 634 000 

3183 286 000 
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m. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 

1 Utrikesförvaltningen, förslagsans/ag 
2 Utlandstjänsternännens representation, resena

tionsanslag 
3 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsu-

lat, reservationsans/ag 
4 Kursdifferenser, förslagsanslag 

5 Ersättning ät olönade konsuler, förs/agsanslag 
6 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

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

10 Kostnader för officiella besök m. m. fiirs/agsanslag 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

l Förenta Nationerna, förslagsanslag 
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck

ling (OECD), förslagsanslag 
3 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), 

förs/agsanslag 
4 Europarådet, förslagsanslag 
5 Övriga internationella organisationer m. m., förs/ags

anslag 

C Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella bistindsprogram, 
reservationsanslag 

2 Bilateralt utvecklingssarnarbete, reservationsanslag 
3 Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt 

informationsverksamhct, reservationsanslag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 

för slagsanslag 
5 Biståndsutbildningsnämndcn (BUN), förslagsanslag 

D Information cm Sverige i utlandet 

Svenska institutet, reservationsans/ag 
2 Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, reserva

tionsanslag 

19 

205 785 000 

4 600000 

6 881 000 
1000 

2 630 000 

9 000 000 
200 000 
150 000 
315 000 

1 000 OO(l 

230 562 000 

23 000 000 

9 065 000 

3 500 000 
5 000 000 

65 000 

40 630 000 

1050000 000 
1736331 000 

27 9~0 000 

32 794 000 
5 854 000 

2 852 899 000 

12 950 000 
14 547 000 

5 237 000 

32 734 000 
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E Diverse 

1 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlan
det m. m., förslagsanslag 

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

3 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes
politiska frågor 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut, reservationsanslag 

S Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll, 
förs lagsanslag 

Summa kr. 

20 

500 000 

10000 

2 065 000 

4167 000 

4272000 

11014 000 

3167 839 000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 

1 Försvarsdepartementet, förs/agsanslag 13 500000 
2 Vissa nämnder m. m., förs/agsans/ag 9145 000 
3 Kommitteer m. m., förslagsans/ag 3 250000 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 900000 
5 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret, 

förslag sans/ag 1420000000 
6 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret, förslags-

anslag 26 300000 

1473095000 

B Armeförband 
Armeförband: 

1 Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag 2 018 110 000 
2 Materielanskaffning, förs/agsans/ag 736 000000 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

förs/ag sans/ag 46000000 
4 Forskning och utveckling, förslagsanslag 60000000 2860110000 

2860110 000 
c Marinförband 

Marinförband: 
1 Ledning och förbandsverksamhet, förslagsans/ag 691350000 
2 Materielanskaffning, förslagsanslag 353 000000 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

för slagsans lag 22000000 
4 Forskning och utveckling, förslagsanslag 31000000 1 097 350 000 

1097 350 000 
D Flygvapenförband 

Flygvapenförband: 
1 Ledning och förbandsverksarnhet, förslagsanslag 1185 300 000 
2 Materielanskaffning, förs/agsans/ag l 088 805 000 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

förs lagsanslag 26 700000 
4 Forskning och utveckling, Jörslagsans/ag 450000000 2 750 805 000 

2 750 805 000 
E Central och högre regional ledning 

1 Försvarsstaben, förs/agsans/ag 45 780000 
2 Armestaben, förs/agsanslag 34 896 000 
3 Marinstaben, förslagsanslag 27 656000 
4 Flygstaben, förslagsanslag 35 300000 
5 Militärområdesstaber m. m., förslagsanslag 151000000 

Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 
6 Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag 8 700000 
7 Materielanskaffning, förslagsans/ag 21800000 30 500000 
8 Central och högre regional ledning: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner, förs/agsans/ag 10 250 000 

335 382 000 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 
1 Försvarets civilförvaltning, förslagsanslag 
2 Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslagsanslag 
3 Fortifikationsförvaltningen, förslagsans/ag 
4 Försvarets materielverk, förslagsanslag 
5 Gemensam försvarsforskning, förslagsanslag 
6 Försvarets radioanstalt, förs/agsa11slag 
7 Värnpliktsvcrket, förslagsanslag 
8 Försvarets rationaliseringsinstitut, förs/agsans/ag 
9 Försvarshögskolan, förs/agsanslag 

10 Militärhögskolan, förslagsanslag 
11 Försvarets gymnasieskola, förslagsanslag 
12 Intendenturförvaltningsskolan, förslagsanslag 
13 Försvarets brevskola, förslagsanslag 
14 Försvarets hundskola, förs/agsans/ag 
15 Krigsarkivet, förslagsanslag 
16 Militärhistoriska museer, förslagsanslag 
17 Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m.,förslags-

anslag 
18 Försvarets datacentral, förslagsanslag 
19 Frivilliga försvarsorganisationer m. m., förslagsanslag 
20 Insatsbercdskap m. m., förslagsanslag 
21 Viss gemensam verksamhet, förslagsa11slag 
22 Vissa ersättningar m. m., förslagsanslag 
23 Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner, förslagsanslag 

G Civilförsvar 

1 Civilförsvar, förslagsanslag 

H Övrig verksamhet 
1 Beredskapsnärnnden för psykologiskt försvar, Jör

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

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

förs lagsanslag 
8 Identitetsbrickor, förslagsanslag 

Summa kr. 

22 

23 893 000 
17 201 000 
39 192 000 

298 800 000 
144 220000 

69 276 000 
37 245 000 
14 750000 

] 490000 
14 840 000 
3 025 000 
] 205 000 
] 595 000 
1 100 000 
2 355 000 
2 985 000 

4 650 000 
1 000 

23 140 000 
35 900000 
18731000 
28 947 000 

2 700 000 

787 241000 

144470 000 

1390000 
10900000 

2000 000 
2 000 000 
3 120 000 
2 562 000 

3 590000 
505 000 

26067 000 

9 474520 000 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

Socialdepartementet, förslagsanslag 
2 Kommitteer m. m., reservationsa11slag 
3 Forsknings- och utvecklingsarbetc samt försöksverk

samhet, reservationsans/ag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Allmän försäkring m. m. 
Försäkringsdomstolen, förs/agsanslag 

2 Försäkringsrådet, Jörs/agsans/ag 
3 Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 
4 Folkpensioner, förslagsanslag 
5 Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar, 

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

C Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 
1 Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2 Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag, förslagsanslag 
3 Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen, 

förs lagsanslag 
4 Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag 
5 Omkostnader för statens bosättningslån, förslagsanslag 

D Sociala service-åtgärder 

~ : 

1 Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst, förslagsanslag 
2 Bidrag till anordnande av förskolor och 

fritidshem, reservationsanslag 
3 Bidrag till driften av förskolor och fritidshem, 

förs/agsanslag 
4 Bidrag till kommunala familjedaghem, förslagsanslag 
5 Bidrag till ferievistelse för barn, förslagsanslag 
6 Bidrag till semesterhem m. m., förslagsanslag 

E l\1yndigbeter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m. 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 
1 Socialstyrelsen, förs/agsans/ag 
2 Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader, 

för slagsanslag 
3 Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut, förs/agsanslag 
4 Länsläkarväsendet, förs/agsanslag 
5 Socialvårdskonsulenter och Iänsnykterhetsnämnder, 

förs/agsanslag 

23 

8 555 000 
13 200000 

16 000000 
450000 

38205 000 

3 342000 
1650000 

65 365 000 
15 310000000 

25 900000 
2 760000000 

1800000 

18 168 057 000 

2 700000000 

7 400000 

260000000 
275 000 000 

450000 

3242 850 000 

420000 000 

100000 000 

605 000000 
150000000 

4000000 
1 800000 

1280 800 000 

58 562 000 

407 000 

7 700000 
9420000 

10 784000 
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Vissa laboratorier m. m. 
6 Statens strålskyddsinstitut, förslagsans/ag 7 671000 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
7 Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 1000 
8 Driftbidrag, reservationsans/ag 750000 
9 Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag 7 425 000 

10 Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsanslag 2070000 
11 Utrustning, reservationsanslag 700000 10 946 000 
12 Statlig läkemedelskontroll, förslagsanslag 15 448 000 
13 Socialstyrelsens läkemedclsavdelning: Inredning och 

utrustning, reservat ionsanslag 6 500000 
14 Statens rättskemiska laboratorium, förslagsanslag 9 246 000 
15 Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskostnader, 

förslagsanslag 9159 000 

146443000 

F Öppen hälso- och sjukvård 

Läkemedel åt vissa kvinnor och bam, förslagsanslag 4900000 
2 Bidrag till familjerådgivning, psykisk barna- och 

ungdomsvård m. m., förslagsanslag 2 850 000 
3 Allmän hälsokontroll, förslagsans/ag 1170 000 
4 Skyddsympningar, förslagsanslag 22 100 000 
5 Hälsovårdsupplysning, reservationsanslag 7 500000 
6 Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård, 

reservationsanslag 50000 
7 Bidrag till nordiskt institut för odontologisk material-

provning, reservationsans/ag 500000 
8 Epidemibcredskap m. m., förslagsanslag 4 780000 

43 850 000 

G Universitetssjukhus m. m. 

Karolinska sjukhuset: 
l Driftkostnader, förs/agsanslag 455 137 000 
2 Utrustning, reservationsanslag 6 500000 461637000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
3 Avlöningar till läkare, förslagsanslag 56 282 000 
4 Driftkostnader, förslagsanslag 55 355 000 
5 Utrustning, reservationsanslag 100000 111737000 

6 Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, 
förslagsanslag 240 000 000 

7 Forsknings- och utbildningsverksamhet vid 
vårdcentralen i Dalby, reservationsanslag 2 649 000 

8 Vidareutbildning av läkare, förslagsanslag 15 700000 
9 Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m., 

förslagsanslag 2 530 000 
10 Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsanslag 2 151 000 

836404 000 
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H Övrig sjukhusvård m. m. 

I Rättspsykiatriska stationer och kliniker, förslagsanslag 
,·, 

33 632 000 ,i-

2 Utrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m., 
reservationsans/ag 1000 

3 Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka 
m. m., reservationsans/ag 143 000000 

4 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m., 
förs/agsanslag 1597000000 

5 Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker, 
förslag sans/ag 1000000 

6 Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel 
m. m., förs/agsanslag 3 583 000 

7 Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller 
krigsfara, reservationsans/ag 1555000 

8 Viss krigssjukvårdsutbildning m. m., förs/agsanslag 2413 000 
9 Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare, 

förslag sans lag 15 025 000 

1797209000 
I Ungdomsvård m. m. 

Ungdomsvårdsskolorna: 
1 Driftkostnader, förslagsanslag 111283 000 
2 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserva-

tionsans/ag 1 000 
3 Personalutbildning, reservationsanslag 572 000 111856000 

4 Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar 
m. fl., förslagsanslag 700 000 

5 Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och 
bamavårdslagama m. m., förs/agsans/ag 50000000 

162556 000 
J Nykterhetsvård m. m. 

Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 
1 Driftkostnader, förs/agsans/ag 29 597 000 
2 Utrustning m. m., reservationsans/ag 100 000 29 697000 
3 Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare m. m., reservationsans/ag 900 000 
4 Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare m. m., förs/agsans/ag 121900000 
5 Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m., 

förslag sans/ag 133 400 000 
6 Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 

reservationsanslag 350000 
7 Bidrag till Länkrörelsen m. m. 4 800000 

291047000 

K Vissa åtgärder för handikappade 

1 Bidrag till handikappinstitutet 6010000 
2 Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade, 

förslagsanslag 147 000000 
3 Kostnader för viss utbildning av handikappade, 

för slagsanslag 9 630000 
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4 Bidrag till anordnande av vissa institutioner för 
psykiskt utvecklingsstörda, reservationsans/ag 

5 Bidrag till driften av särskolor m. m., förs/agsa11s/ag 
6 Bidrag till handikapporganisationer, reservationsanslag 
7 Kostnader för viss verksamhet för blinda, 

förslagsanslag 
8 Ersättning till postverket för befordran av blindskrifts

försändelser, förslagsanslag 

L Internationell samverkan 

1 Socialattacheer, förslagsans/ag 
2 Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internationellt 

socialpolitiskt samarbete m. m., förslagsanslag 
3 Vissa internationella resor, reservationsanslag 
4 Vissa internationella kongresser i Sverige, reservations

anslag 

26 

13 000000 
174200 000 

4 500 000 

3 172 000 

4 090 000 

361602 000 

1102 000 

6101 000 
105 000 

150000 

7 458 000 

Summa kr. 26 376 481 000 
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VI. Kommunikaöonsdepartementet 

A Kommunikationsdepartementet m. m. 

1 Kommunikationsdepartemcntet, förslagsanslag 
2 Kommitteer m. m., reservationsans/ag, därav hälften 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
3 Extra utgifter, reservatio11sanslag 

B Vägväsendet 

Statens vägverk: Ämbctsvcrksuppgifter, förslagsans!ag, 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Drift av statliga vägar, reservationsanslag, att a\Täknas 
mot automobilskattemedlen 

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

4 Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avscen-
de statliga vägar, reservatio11sanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

5 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
reserrationsanslag, att avräknas mot automobilskatte-
medlen 

6 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 
reservationsans/ag, att avräknas mot automobilskatte-
medlen 

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

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

9 Tjänster till utomstående, förslagsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

10 Avsättning till statens automobilskattemedelsfond, 
förslagsa11slag 

c Trafiksäkerhet 

Statens trafiksäkerhetsverk: 
Förvaltningskostnader, förslagsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

2 Uppdragsverksamhet, förs/agsa11slag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

3 Bil- och körkortsregister m. m., Jörslagsans/ag 

4 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 
järnvägskorsningar, reservationsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

18 525 000 

24139 000 
59 494000 

27 

7 790 000 

5100000 
430000 

13 320 000 

6 560 000 

1355000 000 

765 000000 

200 000 000 

205 700000 

350000 000 

93 000 000 

26 800000 

12 300 000 

1000 

3 014361000 

102 158 000 

7 500000 
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5 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, att avräknas mot automobilskattemedlen 2 750 000 

112 408 000 

D Sjöfart 

Sjöfartsverket 

1 Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, förslagsanslag 131 841 000 
2 Isbrytning, förslagsans/ag 63 565 000 
3 Fartygsverksamhet, förs/agsans/ag 13 257 000 
4 Övrig verksamhet, förslagsanslag 2197 000 

Övriga sjöfartsändamål 

5 Handelsflottans pensionsanstalt 1000 
6 Bidrag till vissa resor av sjöfolk, förslagsans/ag 100 000 
7 Avsättning till handelsflottans välfärdsfond, förslags-

anslag 500000 
8 Understöd åt skärgårdsrederier m. m., förslagsans/ag 755 000 

212 216 000 

E Institut m. m. 

1 Transportnämnden, förslagsanslag, därav tre 
fjärdedelar att avräknas mot automobilskattemedlen 1712000 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

2 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 37 552 000 
3 Underhåll av materiel m. m., förslagsanslag 1635000 
4 Nyanskaffning av instrument m. m., reservations-

anslag 600 000 
5 Uppdragsverksamhet, förs/agsans/ag 9 006 000 
6 Väderlekstjänst för luftfarten, förslagsanslag 13 712 000 62 505 000 

7 Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på 
Grönland m. m., förslagsanslag I 600000 

8 Statens väg- och trafikinstitut, förslagsanslag 1000 
9 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, reservations-

anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 9 250 000 
10 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, reserva-

tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen I 000 000 
Statens geotekniska institut: 

11 Förvaltningskostnader, för slagsans lag 4 761000 
12 Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 4 222 000 
13 Utrustning, reservationsanslag 100 000 9 083 000 

14 Fraktbidragsnämnden, förs/agsans/ag 615 000 
15 Transportstöd för Norrland m. m., förslagsanslag 100000000 
16 Transportstöd för Gotland, förslagsanslag 17 100000 
17 Transportforskningsdelegationen, reservationsanslag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 9115 000 
18 Bussbidragsnämnden, förs/agsanslag, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 542 000 
19 Statligt stöd till icke lönsam busstrafik, förslagsanslag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 36 300 000 

248 823 000 
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F Diverse 

1 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke 
lönsamma jämvägslinjer m. m. 

2 Ersättning till postverket för befordran av tjänste
försändelser, förs/agsans/ag, därav 3 600 000 kr. att 
avräknas mot automobilskattemedlen 

3 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 
m. m., förs/agsanslag 

4 Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag 
5 Kostnader för visst värderingsförfarande, förs/ags

anslag 
6 Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines 

System, furs/agsanslag 
7 Kostnader för omläggning av flygtrafikledarutbild

ningen, förslagsans/ag 
8 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid 

fiygtrafik på Gotland, Jörslagsans/ag 

Summa kr. 

29 

545 000000 

220000000 

2 507 000 
2 000000 

40000 

1000 

1 000 

4200000 

773749000 

4 374 877 000 
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VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m. m. 
1 Finansdepartementet, förslagsanslag 
2 Gemensamma ändamål för departementen, för-

slagsanslag 
3 Ekonomiska attacheer, förslagsa11slag 
4 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
5 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Alhnänna centrala ämbcts\·erk m. m. 
1 Kammarkollegiet, förslagsanslag 

2 
3 
4 
5 

Statistiska centralbyrån: 
Statistik, register och prognoser, förslagsanslag 
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 
Utrustning, reserrationsanslag 
Folk- och bostadsräkning 1975,förs/agsanslag 

6 Konjunkturinstitutet, förslagsanslag 
7 Statskontoret, förslagsanslag 
8 Datamaskincentralen för administrativ databehand

ling, Jörslagsanslag 

125 584 000 
1000 

700000 
*26 500 000 

9 Bidrag till Datamaskincentra!en för administrativ databehandling 
10 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet, 

förs/agsa11slag 
11 Riksrevisionsverkct, Jörslagsanslag 
12 Byggnadsstyrelsen, förslagsanslag 
13 Utredningar rörande byggnadsföretag m. m., reserM

tionsanslag 
14 Inredning av byggnader för statlig förvaltning, reser-

vationsanslag 
15 Statens förhandlingsnämnd, förslagsa11slag 
16 Niinmden för samhiillsinformation, Jörslagsanslag 
17 Statens avtalsverk, förslagsanslag 
18 Statens personalpensionsverk, förslagsanslag 
19 Statens personalbostadsdelcgation, förslagsanslag 
'.!O Statens personalutbildningsnämnd, jårslagsa11slag 
21 Statens personalnämnd, JörslagsaTJs/ag 

C Skatte- och kontrollväsen 
Tullverket: 

1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
2 Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag 

Myntverket: 
3 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
4 U ppdragsverksamhet, för slagsanslag 
5 Utrustning, reservationsanslag 

6 Riksskatteverket, förslagsans/ag 
7 Avsättning till banktillsynens fond, förslagsanslag 
8 Avsättning till fondtillsynens fond, förs/agsanslag 

* Beräknat belopp 

310 970 000 
3 250000 

3 854 000 
I 000 

100 000 

30 

18 696 000 

38 250000 
1146 000 
8 500 000 

600 000 

67192 000 

9174 000 

152 785 000 

4 365 000 
35 150 000 

1 000 
6 630 000 

4 000 000 
33 930 000 

1 000 

1 000 

32 000 000 
1727000 
1 598 000 

13 390 000 
19311000 

706 000 
5 388 000 

19 217 000 

339 374 000 

314 220 000 

3 955 000 

95 340 000 
2 900 000 

500 000 
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9 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond, förs/ags-
anslag 

10 Avsättning till sparbankstillsynens fond,förslagsanslag 
11 Revision av sparbankernas förvaltning, förslagsanslag 
12 Avsättning till försäkringsinspcktionens fond, för-

slagsanslag 
13 Stämpelomkostnader, förslagsans/ag 
14 Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsans/ag 
15 Kostnader för 197 5 års allmänna fastighetstaxering, 

för slagsanslag 
16 Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatte

uppbörd m. m., förs/agsanslag 
17 Kilometerbeskattning, Jörslagsans/ag 

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

förslagsanslag 
2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m., för

slagsanslag 
3 Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl., förslags

ans/ag 
4 Särskilt bidrag till kommunerna 

E Diverse 
1 Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: 

Slottsbyggnadernas delfond, förslagsanslag 
2 Bidrag till vissa internationella byråer och organisa-

tioner m. m., förslagsa11slag 
3 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m., förslagsanslag 
4 Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 
5 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 

förslagsanslag 
6 Bidrag till Institutet för storhushi'tllens rationalisering 
7 Produktionsbidrag för dagstidningar, förslagsanslag 
8 Samdistributionsrabatt för dagstidningar, förslags-

anslag 
9 Viss informationsverksamhet, reservationsans/ag 

10 Vinstutlottning i Jönsparandet m. m., förslagsanslag 
11 Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen, re

sermotinsanslag 
12 Avlöningar till personal på indragningsstat m. m., 

förslagsanslag 
13 Viss utbildningsverksamhet, reservationsans/ag 
14 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, 

för slagsanslag 
15 Kostnader för vissa nämnder m. m., /örs/agsanslag 
16 Viss förslagsverksamhet m. m., förslagsanslag 
17 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

rn. m., Jörslagsanslag 
18 Förberedelser för omlokalisering av statlig 

verksamhet, förslagsanslag 

* Beräknat belopp 

31 

500000 
3 000000 

975 000 

4 253 000 
1931000 

68 000000 

15 000 000 

20 750 000 
14 086 000 

545 410 000 

1 510 000 

2 800 000000 

1100 000 000 
122 000 000 

4 023 510 000 

7 486 000 

1755000 
62000 
35 000 

4100 000 
300 000 

97 000000 

25 000 000 
10400000 
12 850 000 

2 500000 

100 000 
5 737 000 

13 300 000 
300000 
153 000 

* 1 200 000 000 

13 400 000 

1394478 000 

Summa kr. 6369 964000 
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VIII. U tbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementet m. m. 
1 Utbildningsdepartementet, förslagsanslag 13747000 
2 Kommittcer m. m., resen•ationsanslag 20 200000 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 500000 

34447000 
B Kulturändamål 

a) Konst, litteratur, musik, teater m. m. 
1 Konstnärsstipendier, reservationsanslag 9 892 000 
2 Konstnärsbelöningar, förs/agsans/ag 2 625 000 
3 Statens konstråd, förs/agsanslag 269 000 
4 Förvärv av konst för statens byggnader m. m., 

reservationsanslag 4 500000 
5 Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m., förslagsanslag 15 074000 
6 Statens biografbyrå, /örs/agsanslag 891 000 
7 Vissa åtgärder inom kulturområdet, förs/agsans/ag *87 564000 
8 Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, 

reservationsanslag 83 679 000 
9 Bidrag till Svenska riksteatern, reservationsanslag 42 656 000 

10 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner, förslagsanslag 68 300 000 

11 Rikskonsertverksamhet, reservationsanslag 21392000 
12 Regionmusiken, förs/agsans/ag 39 418 000 
13 Musikaliska akademien, förslagsans/ag 2 185 000 
14 Tidskriftsstöd, reservationsanslag 1640000 
15 Viss beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio, 

reservationsanslag 1260000 

381345000 
b) Arkh', museer m. m. 
Riksarkivet: 

16 F örvaltningskostnader, förslag sans/ag 11307000 
17 Inköp av arkivalier och böcker m. m., reservations-

anslag 104000 11411000 
18 Landsarkiven, förslagsanslag 8 038 000 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
19 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 4 097 000 
20 lnsamlingsverksamhet m. m., reservationsanslag 710000 4 807 000 

21 Bidrag till avlöningar inom landsantikvarie-
organisationen, förs/agsanslag 2 473 000 
Nationalmuseet: 

22 Förvaltningskostnader, förslagsans/ag 11825000 

• Beräknat belopp 



Prop. 1975: 1 33 

23 Underhåll och ökande av samlingarna m. m., 
resen'ationsanslag 1152 000 

24 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, 
reservationsanslag 393 000 13 370 000 

25 Livrustkammaren, förslagsanslag 1486000 
Naturhistoriska riksmuseet: 

26 Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 11393000 
27 Materiel m. m., reservationsanslag 809 000 12 202 000 

Statens sjöhistoriska museum: 
28 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 5 304 000 
29 Underhåll och ökande av samlingarna, 

reservationsans/ag I 000 5 305 000 

30 Etnografiska museet, förslagsanslag 2 923000 
31 Skoklosters slott, förslagsanslag 1753000 
32 Bidrag till Nordiska museet, förs/agsanslag Il 592 000 
33 Bidrag till Tekniska museet, förslagsanslag 2 732 000 
34 Bidrag till Skansen, förs/agsans/ag 2 904000 
35 Bidrag till vissa museer 5 494 000 
36 Svenskt biografiskt lexikon, förslagsanslag 826000 
37 Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag 100000 

87 416000 

c) Ungdoms- och folkbildningsverksamhet 
38 Vissa åtgärder inom ungdomsområdet "'55199 000 
39 Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 9000000 
40 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narko-

tikaupplysning, reservationsanslag 1 786000 
41 Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m., reserva-

tionsanslag 3 242000 
42 Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 6 702000 

75 929000 

d) Utbildning inom ku/turomrddet 

43 Akademien för de fria konsterna med~ konsthögskolan, 
förslag sans/ag 6025 000 

44 Konstfackskolan, förslagsanslag 13 821 000 
45 Musikhögskolorna, förs/agsanslag 20489 000 
46 Statens scenskolor, förs/agsans/ag 7 835 000 
47 Statens dansskola, förs/agsans/ag 2465 000 
48 Dramatiska institutet, förslagsanslag 9 250000 

59 885 000 

604575000 

c Kyrkliga ändamål 

Domkapitlen och stiftsnämndema m. m.: 
1 Förvaltningskostnader, förs lagsanslag 5 117 000 
2 Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnader 3000 5 120 000 

* Beräknat belopp 

3-Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. 
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3 Ersättningar till kyrkor m. m., Jörslagsanslag 
4 Vissa ersättningar til1 kyrkofonden 
5 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m.,förslags

ans/ag 
6 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reserva-

tionsanslag 
7 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
8 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 
9 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands

församlingarnas kyrkobyggnader, resen•ationsanslag 
10 Bidrag till trossamfund, reservationsanslag 
11 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund, 

reserimtionsanslag 

D Skolväsendet 
a) Centrala och regionala myndigheter m. m. 

1 Skolöverstyrelsen, förslagsanslag 
2 Länsskolnämnderna, förslagsanslag 
3 Statens institut för läromedelsinformation, förslagsan-

slag 
4 Stöd för produktion av läromedel, resen·ationsanslag 
5 Utveckling av studielämplighetsprov, reservationsanslag 
6 Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

b) Pedagogiskt uh·ecklingsarbete 

7 Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet, re
servationsanslag 

c) . Det obligatoriska skofräsendet m. m. 

8 Bidrag till driften av grundskolor m. m., förs/agsanslag 
9 Särskilda åtgärder på skolområdet, reservationsans/ag 

I 0 Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 
utbildningsväsendet, förslag sans/ag 

11 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., reser
vationsanslag 

12 Nomadskolor, förslagsanslag 
Specialskolan m. m.: 

13 Utbildningskostnader, förslag sans/ag 
14 Utrustning m. m.; reservationsanslag 
15 Resor för elever jämte ledsagare, förslagsanslag 

53 822000 
2 435 000 

34 

140 000 
5 051 000 

385 000 

4087 000 
130 000 
155 000 

80000 
14 000000 

4 000000 

33148 0(10 

70414000 
31073 000 

364000 
2 000000 

1000 
980 000 

104 832000 

29 982 000 

29 982000 

4812400000 
30 000 000 

900 000 

6 916 000 
6145 000 

2 326 000 58 583 000 

4 914 944 000 
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d) Gymnasiala skolor m. m. 

16 Bidrag till driften av gymnasieskolor, förslagsanslag 
17 Bidrag till studie- och yrkesoticntcring, förslagsanslag 
18 Bidrag till viss vårdyrkesutbildning, förslagsanslag 
19 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, för

slagsanslag 
20 Bidrag till driften av riksinternatskolor, förslagsanslag 
21 Sjöbcfälsskolorna, förslagsanslag 

23 

24 
25 

Statens skogsinstitut: 
Avlöningar till lärarpersonal m. m., förslagsanslag 
Driftkostnader, reservationsanslag 

Trädgårdsskolan i Norrköping: 
U tbildningskostnader, förslag sans/ag 
Materiel m. m., reservationsanslag 

26 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, förslagsanslag 
27 Bidrag till driften av vissa privatskolor, Jörslagsanslag 
28 Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, resen·a-

tionsanslag 
29 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare 

m. m., för slagsanslag 
30 Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesäll

prov 
31 Vissa kurser för ingenjörer m. m., reserrationsanslag 

e) Investeringsbidrag 

32 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., 
förs/agsanslag 

33 Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 
m. m., reservationsanslag 

34 Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folk~ 
skoleväsendet, förslagsanslag 

35 Bidrag till bostäder för lärare inori1 det obligatoriska 
skolväsendet, förslagsanslag 

E Högre utbildning och forskning 
a) Centrala myndigheter m. m. 

U niversitetskanslersämbetet: 
1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
2 Utredningar m. m., reservationsa11slag 

3 Utrustningsnämnden för universitet och högskolor,för
slagsansl<ig 

4 Nämnden för socionomutbildning, förslagsanslag 

1605000 
600000 

1 159 000 
160000 

13 559 000 
2 075 000 

35 

1570000 000 
40 939 000 
39 228 000 

1000 
9 519 000 

12 103 000 

2 205 000 

1 319 000 
1i34000 

12 288 000 

22 000 000 

1 935 000 

45000 
780000 

1713596 000 

173 500 000 

43 050000 

531 000 

54000 

217135 000 

6 980 489 000 

15 634 000 

3 417 000 
1665 000 

20 716 ()()() 

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

5 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 70143 000 
6 Driftkostnader, resen•ationsanslag 20 374000 90517000 

Teologiska fakulteterna: 
7 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsans/ag 5 314 000 
8 Driftkostnader, reservationsans/ag 1355000 6 669000 

Juridiska fakulteterna: 
9 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsans/ag 12 097 000 

10 Driftkostnader, reservationsanslag 2 503 000 14 600000 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: 

11 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 90224000 
12 Driftkostnader, reservatio11sans/ag 24 367000 114 591 000 

Medicinska fakulteterna m. m.: 
13 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsans/ag 134140 000 
14 Driftkostnader, reservationsanslag 98165 000 232 305000 

Odontologiska fakulteterna m. m.: 
15 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsans/ag 37 345 000 
16 Driftkostnader, reservationsanslag 18 237000 
17 Vissa tandvårdskostnader, förslagsanslag 29 022 000 84 604000 

Farmaceutiska fakulteten m. m.: 
18 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 5 029000 
19 Driftkostnader, reservationsans/ag 5 054000 10083 000 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
20 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 111 001 000 
21 Driftkostnader, reservationsanslag 69 609 000 180 610000 

Tekniska fakulteterna m. m.: 
22 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag, varav 

1 025 000 kr. att avräknas mot automobilskattemodlen 109 571000 
23 Driftkostnader, reservationsanslag 67 299000 176 870000 

24 Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturve-
tenskaplig utbildning och forskning m. m. i Göteborg 
och Linköping, reservationsanslag, varav 825 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 133 253 000 

25 Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och 
matematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping, 
forslagsanslag 9171000 

26 Decentraliserad universitetsutbildning m. m., reser va-
tionsans/ag 5 229 000 

1058 502000 

c) Vissa högskolor m. m. 
Bi bliotekshögskolan: 

27 Utbildningskostnader, förslagsans/ag 5 178 000 
28 Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag 770 000 5 948 000 
29 Journalisthögskolorna, förslagsans/ag 5 362000 
30 Socialhögskolorna, förslagsanslag 32 7SS 000 
31 Fortbildning av journalister, förs/agsanslag 934000 
32 Bidrag till Ericastiftelsen, förslag sans/ag 1079 000 
33 Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 2 588 000 
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34 Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala ut bild-
ningsverksamhet 500 000 

49 166 000 
d) Gemensamt för unfrersitet och högskolor 
Vetenskapliga bibliotek: 

35 Avlöningar, förslag sans/ag 43 376000 
36 Bokinköp m. m., reservationsans/ag 22 313 000 65 689 000 

37 Förvaltningarna vid universiteten m. m., förs/agsanslag 52 882 000 
38 Lokalkostnader vid universiteten m. m., förslag sons/ag 313 007 000 
39 Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer, 

förslagsans/ag 1 600000 
40 Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden, 

förs/agsanslag 3 650000 
41 Stipendier för forskarutbildning, reservationsanslag 16 653 000 
42 Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m. m., 

reservationsanslag 12 665 000 
43 Universitetens datamaskincentraler, förslagsanslag 1000 
44 Kostnader för datamaskintid, förs/agsans/ag 26 650000 
45 Extra utgifter vid universiteten m. m., resen•ations-

anslag 1440000 

494237 000 
e) Vissaforskningsändamål 

46 Medicinsk forskning, resen•atio11sa11slag 64 352000 
47 Humanistisk forskning, reservationsanslag 15 000000 
48 Samhällsforskning, reservationsans/ag 15 739 000 
49 Naturvetenskaplig forskning, reservationsanslag 78 460000 
50 Atomforskning, reservationsanslag 32 754000 
51 Europeiskt samarbete inom kärn forskningen, förslags-

anslag 37 720 000 
52 Europeiskt samarbete inom rymdforskningen, 

förslagsonslag 12 606 000 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

53 Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 3 480 000 
54 Materiel m. m., reservationsans/ag 300000 3 780000 

55 Kiruna geofysiska institut, reservationsanslag 2023 000 
56 Latinamerika-institutet i Stockholm, förs/agsanslag 345 000 
57 Institutet för social forskning, förslagsanslag 1 530000 
58 Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 960000 
59 Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut 983 000 
60 Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 445000 
61 Bidrag till Vetenskapsakademien, reservationsanslag 5 993 000 
62 Bidrag till Riksföreningen mot cancer, reservations-

a11Slog 3 000000 
275 690000 

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

m. m., reservationsonslog *81000000 

81000000 

1979311000 
* Beräknat belopp 
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F Lärarutbildning 

Lärarhögskolorna: 
1 Avlöningar till lärarpersonal m. m., förslagsa11slag 
2 Driftkostnader, rescrl'atio11sanslag 

Förskoleseminarierna: 
3 Avlöningar till lärarpersonal m. 111., fcJrs!agsa11slag 
4 Driftkostnader, resen•ationsanslag 

Gymnastik- och idrottshögskolorna: 
5 Avlöningar till lärarpersonal m. m., förslagsans/ag 
6 Driftkostnader, resen•atio11sa11slag 

Seminarierna för huslig utbildning: 
7 Avlöningar till lärarpersonal m. m., Jörslagsanslag 
8 Driftkostnader, reserrationsanslag 

Slöjdlär:.meminariet: 
9 Avlöningar till lärarpersonal m. m., förslagsanslag 

10 Driftkostnader, reserrationsanslag 

11 Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, 
för slagsanslag 

12 Särskilda lärarutbildnings?ttgärder, resen1ationsanslag 
13 Lärares fortbildning m. m., rcsen·ationsanslag 

G Vuxenutbildning 

Viss utbildning via radio och television m. m., resena
tionsanslag 

Statliga skolor för vuxna: 
2 Utbildningskostnader, Jörslagsanslag 
3 Material för självstudier, reservationsanslag 
4 Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag 

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

6 Bidrag till studiecirkelverksamhet, förslagsanslag 
7 Bidrag till studieförbund 
8 Bidrag till driften av folkhögskolor,förslagsanslag 
9 Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor, resen•a

tionsans/ag 
10 Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. rn. tiU 

folkhögskolor, reservationsans/ag 
11 Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs

verksamhet, Jörslagsans/ag 
12 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

förslag sans/ag 
13 Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder, resenoa

tionsans/ag 
14 Bidrag till vissa organisationers centrala kursverk

samhet, reservationsanslag 

• Beräknat belopp 

J 68 941 000 
33 063 000 

39 774 000 
'.!315000 

11044000 
986 000 

14 767 000 
l 080 000 

1 311 000 
91000 

5 626 000 
700 000 

38 

202 004 000 

42 089 ooc 

12 030 000 

15 847 000 

1402000 

7 730 000 
1 129 000 

40 853 000 

323 084 000 

48 450 000 

198 000 6 524 000 

165 000 000 
*302 000 000 
*14 400000 
153 228 000. 

6 000000 

2 450000 

12 655 000 

49 336 000 

901000 

350 000 

761294 000 
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H Studiesociala åtgärder 
I Centrala studiestödsnämnden m. m.; förslagsanslag 
2 Studiebidrag m. m., förslagsanslag 
3 Kostnader för avskrivning av vissa studielftn med 

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

bestyr med studiesocialt stöd, förslagsanslag 
5 Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 

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

slagsanslag 
7 Ersättning till vissa lärarkandidater, förslagsanslag 

I Internationellt-kulturellt samarbete 
a) Kulturellt utbyte med utlandet 

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

förslagsanslag 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige, 

reservationsanslag 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 

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

Nordiska afrikainstitutet: 
6 Avlöningar m. m., förslagsanslag 
7 Driftkostnader, reservationsanslag 

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

* Beräknat belopp 

703 ()()() 
382000 

39 

13 454 000 
*557 000 000 

300 000 

2 077 000 

505 000 

1 750 00 
21600000 

596 686 000 

831 000. 

4 370000 

400000 
914 000 

6 515 000 

*13 331 000 . 

1085 000 

2 662 000 
17 078 000 

23593 000 

Summa kr... 11336 627 000 
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IX. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

1 Jordbruksdepartementet, förslagmnslag 
2 Lantbruksrepresentanter, förslagsanslag 
3 Kommitteer m. m., reservationsans/og 
4 Extra utgifter, reservationsans/ag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

1 Lantbruksstyrelsen, förslagsanslag 
2 Lantbruksnämnderna, förslagsans/ag 
3 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m., 

förslag sans/ag 
4 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., förslags

ans/ag 
5 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m., 

reservationsonslag 
6 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaran

ti, f6rslagsonslag 
7 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norr

land, m. m., förslagsanslag 
8 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa 

kronolägenheter m. m., förslogsanslog 
9 Befrämjande av husdjursaveln m. m., reservations

ans/ag 
10 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet, 

förslag sans/ag 
11 Bidrag till statens hingstdepå och stuteri, reservations

anslag 
12 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservations

anslag 
13 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll, reservations

anslag 
14 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen, att 

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

avräknas mot automobilskattemedlen 

C Jordbruksprisreglering 

1 Statens jordbruksnämnd, förslagsans/ag 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, förs/ags

ans/ag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, för· 

slagsans/ag 
4 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och 

fodennedel m. m., förslogsans/ag 

•Beräknat belopp 

40 

8 030000 
1474000 
9 700000 

400 000 

19 604 000 

21118000 
109 853 000 

4 600 000 

27000000 

150000 

1000000 

17 000 000 

1 600000 

1220000 

1 ()()() 

450000 

215 000 

170000 

522 000 
630000 

210000 

185 739 000 

11957000 

1240000 

*2 600 000 000 

46 098 000 
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5 Stöd till jordbruket i norra Sverige, förslagsanslag 95 000 000 
6 Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m., 

förs/agsanslag 3 000000 
7 Jordbruksekonomiska undersökningen, förslagsanslag 2144000 
8 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 30 000 000 
9 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m., 

förslag sans/ag 15 190 000 

2 804629 000 
D Skogsbruk 

1 Skogsstyrelsen, förslagsanslag 10492000 
2 Bidrag till skogsvårdsstyrelsema, förslagsans/ag 50 632000 
3 Bidrag till skogsförbättringar, förslagsanslag 7 000000 
4 Väiibyggnader på skogar i enskiJd ägo, /örslagsans/ag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 16500000 
5 Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, 

m. m., förslagaanslag 40100000 
6 Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering 

rn. m., förslagsanslag 2019000 

126743 000 
E Fiske 

1 Fiskeristyrelsen, förslagsa11slag 9429 000 
2 Fiskeriintendenter m. m., förslagsans/ag 1384000 
3 Främjande i allmänhet av fiskerinäringen, reserva-

tionsanslag 300000 
4 Kursverksamhet på fiskets område, reservationsanslag 330000 
5 Bidrag till fiskehamnar m. m., reservationsanslag 4 780000 
6 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, förs/agsanslag 20000 
7 Restitution av bensinskatt tiJJ fiskerinäringen, reserva· 

tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 1162 000 
8 Särskilt omställningsstöd till fiskare, m. m., förs/ags· 

anslag 3 000000 
9 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 

fiske, förslagsanslag 1000 
10 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmäl m. m., 

för slagsanslag 1000 
11 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m., 

förslagsanslag 750000 
12 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning 

av fiskevatten, reservationsanslag 1000 

21158000 

F Service och kontroll 

1 Statens livsmedelsverk, förslagsans/ag 29 679000 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid 

kontrollslakterier, förslagsanslag 10 329 000 
3 Statens veterinärmedicinska anstaJt, förs/agsans/ag 18 724000 
4 Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m., 

resen•ationsanslag 50000 
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5 Veterinärstaten, förslagsanslag 25 050000 
6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, 

m. m., förslagsa11slag 4000000 
7 Bidrag till djursjukvård i vissa fall, förslagsanslag 150 000 
8 Veterinärinrättningen i Skara, förslagsanslag 700000 

Statens centrala frökontrollanstalt: 
9 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 11 501 000 

10 Utrustning, reservationsanslag 60000 11 561 000 

11 Statens växtskyddsanstalt, förslagsans/ag 8 159 000 
12 Bekämpande av växtsjukdomar, förslagsanslag 150 000 
13 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverk-

samhet, för slagsanslag 1 000 
14 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium, 

rcservationsanslag 2 756 000 
15 Statens rnaskinprovningar, förslagsanslag 3 161 000 
16 Statens växtsortnämnd, förslagsanslag 142000 

114 612 000 
G Utbildning och forskning 

Lantbrukshögskolan: 
l Förvaltningskostnadcr, förslagsanslag 65 695 000 
2 Driftkostnader, reserrntionsanslag 12 837 000 
3 Bokinköp m. rn., reservationsanslag 886000 
4 Försöksverksamheten, reservationsanslag 29 901000 
5 Lantbruksdriften vid försöksstationema m. m., 

for slagsans/ag 1 000 109 320 000 

Veterinärhögskolan: 
6 Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 21952000. 
7 Driftkostnader, reserrationsanslag 8 957 boo 
8 Bokinköp m. m., resen•ationsans/ag 195 000 
9 Försöksverksamhet, reservationsanslag 472 000 

10 Lantbruksdriften vid försöksgården, förs/agsanslag 1000 31577000 

Skogshögskolan: 
11 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 19 322 000 
12 Driftkostnader, resen·ationsanslag 15 720000 
13 Bokinköp rn. m., resen•ationsanslag 210000 35 252 000 

14 Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets 
högskolor m. m., reseri•ationsanslag 30000 000 

15 Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, 
m. m., förslagsanslag 300000 

16 Jordbruksforskning, resen•ationsanslag 11436000 
17 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, reserva-

tionsanslag 1470000 
18 Bidrag till Sveriges utsädesförening, förslagsanslag 7 678 000 
19 Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 285000 
20 Skoglig forskning, resenationsanslag 4096000 
21 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds-

förädling och skogsgödsling m. m., reservationsanslag 1 912 OOff 
22 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, reservations-

anslag 4000000 
23 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslags-

anslag 325 000 



Prop. 1975: 1 43 

24 Statens skogsmästarskola, förslagsanslag l 738 000 
25 Reseundcrstöd för studier m. m., reservationsanslag 39 000 
26 Bidrag till viss ungdomsverksamhet 500 000 

239 928 000 
H Miljörfad m. m. 

1 Statens naturvårdsverk, förslagsanslag 32 319 000 
2 Koncessionsnämnden för miljöskydd, förslagsanslag 2 108 000 
3 Miljövärdsinformation, reservationsanslag 2 300 000 
4 Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m., 

reserrationsanslag 9 000 000 
5 Vård av naturreservat m. m., reservationsanslag 12 100 000 

Stöd till idrotten: 
6 Organisationsstöd m. m., reservationsanslag 75 900 000 
7 An.läggningsstöd m. m., reservationsanslag 24 600000 100 500000 
8 Miljövårdsforskning, reservationsanslag 26 720 000 
9 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsomr<ldet, 

reserrationsanslag 3 000 000 
10 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor, 

reserm1io11sa11slag l 000000 
11 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, 

m. m., resen•ationsanslag 5 000000 
12 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk· m; m,, 

förslagsartslag 170000000 
13 Stöd till avfallsbehandling m. m., reservationsanslag 15 000 000 
14 Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m.,förslags-

anslag .·I 455 000 
15 Bidrag ti!l Förenta Nationernas miljöfond, 

förs/agsartslag 5 000000 

385 502 000 
I Diverse 

1 Servitutsnämnder, m. m., förslagsanslag 55 000 
2 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m., 

reseri·ationsanslag I 000000 
3 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

förs lagsanslag 5 375 000 
4 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder, 

ferslagsartslag 11 000 
5 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt-

ningar, förslagsanslag 5000 

6 446 000 

Summa kr. 3904 361000 
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X. Handelsdepartementet 

A Handelsdepartementet m. m. 

I Handelsdepartementet, förslagsans/ag 
2 Konunitteer m. m., reservationsans/ag 
3 Extra utgifter, reservationsans/ag 
4 Krigsmaterielinspektionen, /Ors/agsanslag 
5 Kostnader för nordiskt samarbete, förs/agsanslag 
6 Nordiska ministerrådssekretariatet, förslagsanslag 

B Främjande av utrikeshandeln m. m. 

I Sveriges exportråd, resenationsanslag 
2 Handelssekreterare, reservationsanslag 
3 Exportfrämjande åtgärder, reservationsanslog 
4 Svenska handelskamrar i utlandet m. m., reserva-

tionsanslag 
5 Importkontoret för u-landsprodukter, förs/agsans/ag 
6 Tickande av förluster på grund av garantier för lån 

till teko-industri samt manuellt arbetande 
glasindustri, förs/agsans/ag 

7 Svenska turisttrafikförbundet, reservationsanslag 

c Kommerskollegium m. m. 

1 Kommerskollegium, förslagsanslag 
2 Bidrag till vissa internationella byråer m. m.1 fors/ags-

anslag 
3 Kostnader för vissa nämnder m. m., forslagsans/Qff 

D Pris-, konkurrem- och konsumentfrågor 

1 Marknadsdomstolen, förslagsanslag 
2 Näringsfrihetsombudsmannen, förs/agsanslag 
3 Konsumentombudsmannen, /Orslagsanslag 
4 Statens pris- och kartellnämnd, /Orslagsanslag 

* Beräknat belopp 

44 

7 322000 
3 000000 

150000 
230000 
225 000 

*6188000 

17115 000 

3400000 
17 234000 
14130000 

1136 000 
1000 

450000 
*7 449 ()()() 

43800000 

10 448 ()()() 

522000 
233 ()()() 

11203 000 

1015000 
1979000 
2 630000 

15 940000 
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Konsumentverket: 
5 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
6 Forskning m. m., reservationsanslag 
7 Allmänna reklamationsnämnden, förslagsanslag 
8 Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m., förslags

anslag 

E Patmt- odl regfstreringsverket m. m. 

1 Patent- och registreringsverket, förs/agsans/ag 
2 Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register, 

förslagsanslag 

F Ekonomiskt ffimar 

1 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, förslagsans/ag 

18 033 000 
1695 000 
2446000 

Summa kr. 

45 

22174000 

2500000 

46238000 

45 604 000 

5 500000 

51104000 

104044000 

104044 000 

273 504000 
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XI. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

1 Arbetsmarknadsdepartementet, förslagsans/ag 
2 Kommitteer m. m., resenationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Internationellt samarbete, förslagsans/ag 

8 Arbetsmarknad 

1 Arbetsmarknadsservice, förs/agsanslag 
2 Sysselsättningsskapande åtgärder, resen·atio11sa11slag, 

varav förslagsvis 200 000 000 kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

3 Stöd till lageruppbyggnad, förslagsanslag 
4 Kontant stöd vid arbetslöshet, förslagsans/ag 
5 Totalförsvarsverksamhet, förslagsanslag 
6 Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning, re

servationsans/ag 
7 Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning, re

serrationsans/ag 
8 Arbetsdomstolen, förslagsans/ag 
9 Statens förlikningsmannaexpedition, förs lagsanslag 

10 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 
förslagsanslag 

C Arbetsmiljö 

1 Arbetarskyddsstyrelsen, forslagsanslag, varav 202 000 
kr. att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Yrkesinspektionen, förslagsanslag, varav 1 487 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

3 Statens arbetsklinik, förslagsanslag 
4 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning, resen·atio11s

a11slag 

D Invandring m. m. 

1 Statens invandrarverk, förslagsanslag 
2 Åtgärder för flyktingar, förslagsans/ag 
3 Anpassningsåtgärder för invandrare, reservationsanslag 
4 Översättningsservice, förs/agsanslag 

* Beräknat belopp 

46 

11 261 000 
9 997 000 

250000 
3 860000 

25368 000 

1576858 000 

742 935 000 
1 000 

1080885 000 
22020 000 

7 000 000 

1000 
1538000 

649 000 

30000 

3431917 000 

41365000 

41835000 
2 755 000 

815 929 000 

901884000 

*16 455 000 
20 995 OGO 
*4195 000 

185 000 

41830 000 
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E Regioool utveckling 

1 Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet, förslagsansltig 
2 Särskilda stödåtgärder i glesbygder, reservationsanslag 
3 Bidrag till företagareföreningar m. tl: Administra-

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

hantverks- och industriföretag m. fl., förslagsans/ag 

Summa kr. 

47 

189 386000 
25 000000 

17 200 000 

15 000 000 

246586000 

4647585 000 
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XII. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 
1 Bostadsdepartementet, förslagsanslag 
2 Konunitteer m. m., resen•ationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsans/ag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. rn., 

resen>ationsanslag 

B Bostadsbyggande m. m. 
Bostadsstyrelsen, förslag sans/ag 

2 Länsbostadsnämnderna, förs/agsanslag 
3 Bostadstillägg m. ro., förs/agsans/ag 
4 Räntebidrag m. m., förs/agsans/ag 
5 Eftergift av hyresförlustlån, förs/agsa11s/ag 
6 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., förslag san-

s/ag 
7 Bidrag till förbättring av boendemiljön, reservationsanslag 
8 Byggnadsforskning 
9 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler, 

reservationsanslag 
10 Upprustningsbidrag m. rn. till allmänna samlingsloka

ler, reservationsanslag 

C Planväsendet 
1 Statens planverk, förs/agsanslag 
2 Bidrag till översiktlig planering rn. rn., reservations

ans/ag 

D Lantmäteri- och kartväsendet 

Lantmäteriverket: 
1 Vissa allmänna rnyndighetsuppgifter, förslagsanslag 
2 Förrättnings- och uppdragsverksamhet, förslagsans/ag 
3 Mätning och kartläggning, reservationsanslag 
4 Försvarsberedskap, reservationsans/ag 
5 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet, 

förs lagsanslag 
6 Utrustning, reservatio11sa11slag 

Summa kr. 

48 

7 394 000 
3 000 000 

175 000 

150 000 

10 719 000 

15428000 
30 572000 

1345000000 
2 1 so ()()() ()()() 

75 000 000 

190 000 ()()() 
30 000000 
9 000 ()()() 

8 000000 

4000000 

3 857000 000 

15 762 000 

4000000 

19 762000 

27 842 ()()() 
1 ()()() 

37 750 ()()() 
1 092000 

7 000000 
1 500 ()()() 

75185000 

3 962 666000 
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XIII. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 
1 Industridepartementet, förslagsanslag 9 532 000 
2 Teknisk attacbe, förs/agsaflslag 236 000 
3 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 7 000000 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 200000 
5 Bidrag till vissa internationella organisationer, förslags-

anslag 169 ()()() 

17137 000 
B Industri m. m. 

Statens industriverk: 
1 F örvaltningskostnader, förslagsans/ag 15951000 
2 Utredningar m. m., reservationsanslag 2 210000 
3 Kursverksamhet m. m., förslagsans/ag 1 000 
4 Bidrag till kursverksamhet m. m., reservationsans/ag 8 950 000 
5 Utrustning, reservationsanslag 100 000 27 212 000 

6 Sprängämnesinspektionen, förslagsans/ag 1812000 
7 Företags- och branschfrämjande åtgärder, reserva-

tionsanslag 18 HiOOOO 
8 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher, reserWJtionsanslag 1 200000 
9 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier 

till företag inom vissa industribranscher, for slagsans/ag 1000 
10 Främjande av hemslöjden, reservationsanslag 1293000 
11 Svenska slöjdföreningcn 420000 
12 Medelstillskott till Norrlandsfonden, reservations-

anslag 5000000 

55098 000 
c Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
Geologisk kartering samt information och 
dokumentation, reservationsans/ag 16 041 000 

2 Uppdragsverksamhet, förslagsans/ag 1 {)()() 
3 Prospektering m. m., reservationsanslag 12957000 
4 U trusmiog, reservationsanslag 3 906000 32 905 000 

5 Bergsstaten, förs/agsanslag 885 000 
6 Statens gruvegendom, förslagsanslag 47 808 ()()() 

81598000 
D Energiförsörjolng 

1 Statens elektriska inspektion, förs/agsans/ag 3 528 ()()() 
2 Kostnader för vissa nämnder, förslagsans/ag •43 ()()() 
3 Främjande av landsbygdens elektrifiering, reserva-

tionsanslag •9 000 ()()() 
4 Statens kämkraftinspektion, förslagsanslag • 1 ()()() 

12572000 
• Beräknat belopp 
4-Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. 
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E Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
1 Teknisk forskning och utveckling, reser11atio11sans/ag 210 100000 
2 Drift av forskningsstationer, förslagsans/ag I 000 
3 Skeppsteknisk forskning och utveckling, resena-

tio11sa11s/ag 12 000 000 
4 Utrustning, reservationsans/ag 7 500000 229 601 000 

5 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet, 
förs/agsanslag 1 000 

6 Bidrag till statens provningsanstalt, reservatio11sa11slag 8 080 000 
7 Statens provningsanstalt: Utrustning·, resenations-

anslag 27 520 000 
8 Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet, 

för slagsanslag 1 000 
9 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt, resen•a-

tio11sa11s/ag 2 595 000 
10 Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning, reser va-

tionsanslag I 000 000 
11 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 790 000 
12 Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 3 925 000 
13 Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomener-

gi, reservationsans/ag *47 900000 
14 Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran, reser-

vationsans/ag *2400000 
15 Särskilda säkerhetsarbeten inom kärnenergiområdet, 

reservationsansla{!' *9 200 000 
16 Internationellt atomenergisamarbcte, förslagsanslag *4 930000 
17 Europeiskt rymdsamarbete m. m., förslagsanslag 39 160000 
18 Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling, 

reservationsans/ag 4 500000 

381603 000 

F Domänverket 

Ersättning till domänverkets fond för utgifter för över-
talig personal, förslagsans/ag 128 000 

Summa kr. 548136 000 

* Beräknat belopp 
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XIV. Kommundepartementet 

A Kommundepartementet m. m. 

1 
2 
3 

Kommundepartementet, försfagsamfag 
Kommittecr m. m., reservationsans/ag 
Extra utgifter, reserrationsans/ag 

B Länsstyrelserna m. m. 

1 Länsstyrelserna, förs/agsmzslag 
2 Lokala skattemyndigheterna, förshigsanslag 
3 Kronofogdemyndigheterna, jurslagsanslag 

C Räddninr,stjänst m. m. 

Statens brandnämnd, förslagsa11slag 
2 Beredskap för oljebekämpning till havs m. m., 

förs/agsanslag 
3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m., 

f<.irs/agsanslag 
4 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap, reserva

t ionsanslag 

XV. Oförutsedda utgifter 

1 Oförutsedda utgifter, förslag sans/ag 

Summa kr. 

51 

3 980 000 
2 200 000 

100000 

6 280000 

763 501 000 
208 077000 
t85 065 000 

1156 643000 

4 905 000 

6 950 000 

3 500000 

1500000 

16855 000 

1179 778000 

1000 000 000 
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XVI. Riksdagen och dess l'erk m. m. 

A Riksdagen 

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

anslag 31 638 000 
2 Rcseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter, 

förs/agsanslag 6 951 ()()() 
3 Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet, förslagsanslag 275 000 
4 Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige, 

förslagsanslag 1632000 
5 Parlamentariska delegationer, förslagsanslag 200000 
6 Bidrag till studieresor, reservationsanslag 120000 
7 Representation m. m., förslagsanslag 125 000 
8 Bidrag till riksdagens interparlamentariska 

grupp 187 000 
9 Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 55000 

10 Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 30000 
Il Kontorshjälp till riksdagsledamöter, förs/agsans/ag 1100000 
12 Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl., förslags-

anslag 6 900000 
13 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, reserva-

tionsans/ag 425 000 49644000 

B Den inre riksdagsfönaltningen 

Den inre riksdagsförvaltningen: 
1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 42 035 000 
2 Kostnader för riksdagstrycket m. m., förs/agsanslag 9 200000 
3 Utgivande av särskilda publikationer, reservations-

anslag 155 000 
4, f Riksdagens utåtriktade informationsverksam-• het, förslagsanslag 475 000 51865 000 

c Allmint k)'rkomöte 

1 Allmänt kyrkomöte, förs/agsanslag 1779 000 

D Riksdagens verk 

Riksgäldskontoret: 
1 Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 8 527000 
2 Kostnader vid emission av statslån m. m., förslags-

anslag 6 600000 
3 Administrationskostnader för lön-

sparandet, förslagsanslag 330000 
4 Administrationskostnader i samband 

med premiering av frivilligt sparande 
av överskjutande preliminär skatt, 
f örslagsanslag 1 ()()() 15 458 000 
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Riksdagsbiblioteket: 
5 Förvaltningskostnader, /örslagsanslag 
6 Bokinköp och bokbindning, Jörslagsanslag 

7 Riksdagens ombudsmannaexpedition, förslagsanslag 
8 Riksdagens revisorer och deras kansli, förslagsanslag 

Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 
9 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 

10 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 
förslagsans/ag 

E Diverse 

1 Kommitteer m. m., Jörs/agsanslag 
2 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m., förslagsanslag 

53 

2 092 ()()() 
660000 2 752 000 

5 860000 
2 285 000 

1445000 

l 834 ()()() 3 279 000 

29 634000 

515 000 

1000 

516000 

Summa kr. 133 438 000 
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Utgifter för statens kapitalfonder 

I. Riksgäldsfonden 1 

Underskott på riksgäldsfondcn 

11. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar 

A. Statens affårsvcrksf ondcr 

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

Ind ustridepartemen tct: 
5 Byggnader och utrustning (I: E: 1),förslagsans/ag 
6 Kraftstationer m. m. (I: F: 1), förs/agsanslag 

B Statens allmänna fastigbetsfond 

Justitiedepartementet: 

1 000 
6000 000 

24 600000 
1 000 

1 000 
I 000 

1 
2 

Polishus m. m. (Il: 1), reservationsans/ag t 2 000 000 
Byggnadsarbctcn för domstolsväsendet (Il: 2), 
reservationsanslag 2 000 000 

3 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm (Il: 4), 
reservationsans/ag 6 500 000 

Utrikesdepartementet: 

4 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig
heter för utrikesrepresentationen (Il: 5), reservations
onslag 

Försvarsdepartementet: 
6 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar (Il: 6), 

reservationsonslog 
7 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

(Il: 7), reservationsanslag 

3 500 000 

2 200000 

54 

4 500 000 000 

30 602 000 

2000 

30 604 000 

20 500000 

1 750 000 

5 700 000 

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

7 Utbyggande av karolinska sjukhuset (Il: 8), 
reservatio11sans/ag 

8 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
(Il: 9), reservatio11sa11slag 

9 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte
mentets verksamhetsområde (Il: 10), resen·ations
anslag 

Finansdepartementet: 

JO Dyggnadsarbeten för statlig förvaltning (Il: 11), 
reservalionsans/ag 

Il 

12 

Vissa byggnadsarbeten vid tullverket (Il: 13), 
reservationsans/ng 

U tbildningsdepartemen tet: 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartcmentets 
verksamhetsområde (11: 15), reservationsanslag 

Jordbruksdepartementet: 
I 3 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

(Il: 16), reservationsanslag 

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

reservationsans/ag 

Kommundepartementet: 

15 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna (Il: 18), 
reservationsa11slag 

C Försvarets fäsäghetsfond 

Försvarets fastighetsfond (III: 1-7), reserl'ationsanslag 

D Statens utlåningsfonder 

Ut bildningsde partementet: 

Studiemedelsfonden (IV: 5), resen•ationsans/ag 

Jordbruksdepartementet: 

2 Lånefonden till främjande av beredning och avsätt
ning av fisk m. m. (IV: 8), reservatio11sanslag 

* Beräknat belopp 

G 500 000 

1240000 

11323000 

55 000 000 

150000 

55 

19 063 000 

55 150 000 

*85 000 000 

42 500000 

l 500000 

9 875 000 

241038000 

192 701000 

*510000000 

338 000 

510 338 000 
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E Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet: 
Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare m. m. (V: I), reservationsanslag 4 500000 

Finansdepartementet: 
2 Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 

(V: 4), reservationsanslag 70000 

Handelsdepartementet: 
3 Lån till utbyggnad av oljelagringen (V: 6), reser va-

tionsanslag t l 500 000 
4 Lån till teko-, sko- och garveriindustrierna (V: 7), 

reservationsans/ag 10 000000 
5 Lån till investeringar för kommersiell service i 

glesbygd (V: 8), reservationsanslag 750 ()()() 22 250 000 

Bostadsdepartementet: 

6 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbe-
byggelse (V: 10), reservationsans/ag 7 000000 

In dus tridepartemen tet 
7 Lån till Norrbottens järnverk AB (V: 11) 

reservationsanslag 22 300 000 

56120 000 

F Fooden för statens aktier 

Jnd ustridepartemen tet: 
Teckning av aktier i Statsföretag AB (VI: 2), 
reservationsanslag 50000000 

G Diverse kapitalfonder 

Kommunikationsdepartementet: 

1 Vllgmaskincr m. m. (IX: 2), förslag$ans/ag 1000 
2 Sjöfartsmateriel m. m. (IX: 3), förslagsans/ag 1 ()()() 2000 

Handelsdepartementet: 

3 Förrådsanläggningar m. m. (IX: 7), reservations-
anslag 77100000 

77102 000 

Summa kr. 1157903 000 

ID. Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 

1 Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 
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Förslag till 

stat för riksgäldsfonden 

för budgetåret 1975 /76 

Utgifter· 

A Räntor .på statsskulden: 

1 Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis 
2 Vinster på premieobligationslån, förslags~·is 
3 Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis 
4 " sparobligationer, förslagsvis 
5 " upplåning i utlandet för statens vattenfalls-

verk, förslagsvis 
6 " av staten övertagna lån, förslagsvis 
7 " lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., 

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

Guadeloupe-räntan) 
9 Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i kv. 

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

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

B] Kapitalrabatter och kursfvrluster 

1 Kapitalrabatter, förslagn•is 
2 Kursförluster, förslagn·is 

C Direrse utgifter 
I Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis 
2 Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis 
3 Övriga diverse utgifter, fiJrslagsPis 

Inkomster 

A Räntor: 

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

5-Riksdagcn 1975. I sam/. Nr 1. 
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Bilaga 
till Utgifter för 
statens kapitalfonder 

1 000 
1 000 

20000000 
9000000 

100000 

Summa kr. 

1 000 
70000000 
1000 000 
3 500000 

2 125 000 000 
365 000000 
127 000000 
190 000 000 

9 300 000 
160 000 

60 000 000 

300 000 

90 000 
7 500 
7045 

50000000 
1175000000 

452136 455 

4554 001000 

2000 

29100000 

4583103 000 

74501000 
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B Uppgäld och kursvinster: 
1 Uppgäld 
2 Kursvinster 

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

Underskott att avföras pd statsbudgetens driftbudget 

1000 
1000 

8 000000 
300000 
300000 

Summa kr. 

58 

2000 

8 600000 

83103000 

4500000000 

4583103000 
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Kapitalbudgeten 

Inkomsterna på kapitalbudgeten 

1 Lånemedel 

59 

4127 474 000 
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INVESTERINGSSTA TER FÖJR BUDGETÅRET 1975/76 

I. Statens affärsverksfonder 

A. Postverkets fond 

A vskri vningsmedel Investeringsanslag 20 000000 
från statsbudgeten 1 000 
inom fonden 23 000 000 

Övriga kapitalmedel 1 000 
Investerings bemyndigande -3 002000 

20 000 000 20 000 000 

B. Televerkets fond 

Avskrivningsmedel: Tele- lnvesteringsanslag: 
anläggningar m. m. Teleanläggningar m. m. 773 700 000 

från statsbudgeten 6 000 000 Televisions- och 
inom fonden 800 500 000 ljudradioanläggningar 40100 000 

Avskrivningsmedel: Te le-
visions- och 
ljudradioanläggningar 
inom fonden 40 100 000 

Övriga kapitalmedel: 
Teleanläggningar m. m. 1000000 
Investerings bemyndigande: 
Teleanläggningar m. m. --33 800 000 

813 800 000 813 800 000 

C. Statens järnvägars fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 488 700 000 
från statsbudgeten 24 600 000 
inom fonden 342000 000 

Övriga kapitalmedel 8 000000 
Investeringsbemyndigande 114100000 

488 700 000 488 700 000 

D. Luftfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 286 000 000 
från statsbudgeten 1 000 
inom fonden 24000 000 

Övriga kapitalmedel 1 000 
Investerings bemyndigande 261 998 000 

286 000 000 286000 000 
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E. Fabriksverkens fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

F. Statens vattenfallsverks fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
lnvesteringsbemyndigande 

G. Domäm·erkets fond 

Investerings bemyndigande 

Summa i11resteringsbemy11di
gande11 för statens ajfärs
verksfonder 

1 ()()() 
23 000 000 
9 199 000 

32200000 

1000 
661 000000 

10000000 
977 899 000 

1648 900 000 

17 001000 

1343395 000 

II. Statens allmänna fastigbetsfond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

m. Försvarets fastigbetsfond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

241038000 
66 331 000 
15 050000 

326707 000 

649126 000 

192 70f OOO 
27 746000 
18 000000 
59 354000 

291801000 

61 

lnvestcringsanslag 32 200000 

32200000 

Investeringsanslag 1648900000 

1648 900000 

Summa investeringsanslag 17001000 

Summa investeringsanslag 649126000 

649126000 

Summa investeringsanslag 297 801 000 

297 801000 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Investerings bemyndigande 

Biståndsförvaltningens lånefond 

Investerings bemyndigande 

Statens bosättningslånefond 

Investerings bemyndigande 

100000 

1000 

1000 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Investeringsbemyndigande 25 000 000 

Studiemedelsfonden 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 510 000 000 

~nefonden för studentkårlekaler 

Investerings bemyndigande 1000 

Fiskerilånefonden 

Investeringsbemyndigande 1000 

lm•e~.teringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

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

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Investerings bemyndigande 

Sbttens fiskredskapslånefond 

Investerings bemyndigande 

338 ()()() 
362000 

700.000 

1000 

Sbttens hantverks· och industrilånefond 

Investerings bemyndigande 30 000 000 

Lånefonden för bostadsbyggande 

Investerings bemyndigande 1670 000 000 

Unefondeo för inventarier i vissa specialbostäder 

Investeringsbemyndigande 100() 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

Investeringsbemyndigande 150 000 000 

Investeri ngsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

62 

100 000 

1000 

1000 

25000 000 

510000000 

1000 

1000 

700 000 

700000 

1000 

30 000 000 

1670000 000 

1000 

150 000000 
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Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Investerings bemyndigande 

Summa investeringsbemyndi
ganden för statens 
ut/åningsfonder 

V. Fonden för låneunderstöd 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

VI. Fonden för statens aktier 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Investeringsbemyndigande 

1000 

1875469 000 

56 120 000 
97 910 000 

306 577 000 

460 607 000 

50 000 000 
141 620 000 

191620000 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

65 000 000 
-5000000 

60 000 000 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Investeringsbemyndigande 

IX. Diverse kapitalfonder 

A. Statens vägverks förcldsfond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

40 000 000 

1000 
60 500000 

1 500000 
3 899 000 

65900 000 

63 

Investeringsanslag 1000 

Summa investeringsanslag 460 607 000 

460607000 

Summa investeringsanslag 191 620000 

191620000 

Investeringsanslag 60000000 

60000000 

Investeringsanslag 40000000 

lnvesteringsanslag 65 900000 

65900000 
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B. Sjöfartsverkets fond 

A vskri vningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

1 000 
:9 461 000 

50000 
43 888 000 

73400 000 

C. Fonden för Södertälje kanall"erk 

Investerings bemyndigande 8 000 000 

D. Statens datamaskinfond 

Avskrivningsmedel 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

E. Jordfonden 

Investerings bemyndigande 

53 500 000 
9 501 000 

63 001000 

1000 

F. Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

Summa i111'esteri11gsbe
myndiganden för 
diverse kapitalfonder 

77100000 
1062000 

-1062000 

77100 000 

64 227 000 

SUMMA INVESTERINGSSTA TER 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

1157 903 000 
2 152 200 000 

216 512 000 
4152 349 000 

7 678964 000 

64 

Investeringsanslag 73 400 000 

73 400 000 

Investcringsanslag 8 000 000 

Summa investeringsanslag 63 001 000 

63 001000 

Investeringsanslag 1000 

Investeringsanslag 77 100 000 

77100000 

Summa investeringsanslag 7 678 964 000 

7678964000 
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Kapitalinvestering 

I. Statens affärsverksfonder 

A Postverket 

1 Posthus m. m. 

B Televerket 

Kommunikationsdepartementet: 
1 Teleanläggningar m. m. 

Utbildningsdepartementet: 

2 Televisions- och ljudradioanläggningar 

C Statens järnvägar 

1 Järnvägar m. m. 

D Luftfartsverket 

Flygplatser m. m. 

E Förenade fabriksverken 

Byggnader och utrustning 

F Statens vattealallSYeck 

1 Kraftstationer m. m. 

G Domänverket 

J us ti tiedepartemen tet: 

Förvärv av jordbruksfastigbeter för kriminalvården 

Jordbruksdepartementet: 
2 Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 

Ind us tridepartemen tet: 
3 Förvaltningsbyggnad för domänverket 

* Beräknat belopp 
Summa kr. 

65 

20 000 000 

773 700000 

*40100000 

813 800 000 

488 700 000 

286000 000 

32 200 000 

* 1 648 900 000 

1 000 

4 000 000 

13 000 000 

17 001000 

3 306601000 
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Il. Statens allmänna f astighetsfond 

Justitiedepartementet: 
1 Polishus m. m. 48 000000 
2 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 8 000000 
3 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 1 ()()() 
4 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 26000000 82001 ()()() 

Utrikesdepartementet: 
s Inköp, uppförande och iståndsättande av fästig-

heter för utrikesrepresentationen 7 000000 

F örsv arsdepartemen tet: 
6 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 7000000 
7 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 2 200000 9 200000 

Socialdepartementet: 
8 Utbyggande av karolinska sjukhuset 13000000 
9 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 2480000 

10 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-
mentets verksamhetsområde 22 645 000 38 125 000 

Finansdepartementet: 

11 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 185000000 
12 Inköp av fastigheter m. m. 25 000000 
13 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 600000 210 600000 

Utbildningsdepartementet: 
14 Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio *4 700000 
15 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde *170000000 174 700000 

Jordbruksdepartementet: 
16 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 85 000 000 

lnd ustridepartemen tct: 
17 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 3 000000 

Kommundepartementet: 
18 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 39 500000 

Summa kr. 649126000 

* Beräknat belopp 
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m. Försvarets fastigbetsfond 

1 
2 
3 
4 

s 
6 

7 

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

Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av anläggningar för försvarets 
forskningsanstalt 

Anskaffning av vissa militära anläggningar 

IV. Statens utlAningsfonder 

Utrikesdepartementet: 
1 Utrikesförvaltningens lånefond 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 

Socialdepartementet: 
3 Statens bosättningslånefond 

Kommunikationsdepartementet: 
4 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Utbildoingsdepartemcntet: 
s Studiemedelsfonden 
6 Lånefonden för studentkårlokaler 

Jordbruksdepartementet: 
7 Fiskerilånef onden 
8 Lånefonden till främjande av beredning och avsätt-

ning av fisk m. m. 
9 Statens fiskredskapslånefond 

• Beräknat belopp 

12 900000 

1 ()()() 

Summa kr. 

100000 
1 ()()(). 

*510 000000 
1 ()()() 

1000 

700000 
1 ()()() 

67 

116 ()()() ()()() 
75 500000 
71 700000 

20 500000 

12 901 000 
1200000 

297 801000 

101 ()()() 

1000 

25 000 000 

510001 ()()() 

702 ()()() 
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Arbetsmarknadsdepartementet: 
10 Statens hantverks- och industrilånefond 30 000 000 

Bos tadsdepartemcn tct: 

11 Lånefonden för bostadsbyggande l 670000000 
12 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder I 000 
13 Lånefonden för kommunala markförvärv 150000000 
14 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 1000 1 820002 ()()() 

Summa kr. 2385 807000 
V. Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet: 
Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare m. m. 4 500 000 

2 Lån till utländska läkare för viss efterutbildning l 000 4 501 000 

Kommunikationsdepartementet: 
3 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1974/75 15 000000 

Finansdepartementet: 
4 Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 105 000 
5 Pressens lånefond I 000 106000 

Handelsdepartemen tet: 
6 Lån till utbyggnad av oljelagringen Il 500 000 
7 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 10 000000 
8 Lån till investeringar för kommersiell service i 

glesbygd I 500000 23 000000 

Ar be tsmarknadsdepartemen tct: 
9 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån ··. 300000000 

Bos tadsdepartemen tet: 

10 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostads-
bebyggelse 14 000 000 

Industri departementet: 
11 Lån till Norrbottens järnverk AB 104000000 

Summa kr. 460 607000 
VI. Fonden för statens aktier 

V tbi ld n ingsdepartementct: 
Teckning av aktier i bolag för statlig 
opera- och teaterverksamhet 120:000 

lndus tridepartemen tet: 

" Teckning av aktier i Statsföretag AB 175 000000 .:.. 

3 Förvärv av aktier i AB Eiser 16 500 000 191 500000 

Summa kr. 191620 000 
vn. Fonden för förlag till statsverket 

Finansdepartementet: 
Vissa projekteringskostnader 60000000 

Summa kr. 60 000 000 
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VID. Fonden för beredskapslagring 

Hand e I sd ep artemen tet: 

Överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond: 
Lagring för beredskapsändamål 

IX. Diverse kapitalfonder 

Försvarsdepartementet: 

Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: 
Anskaffning av datamaskiner 

Kommunikationsdepartementet: 

Statens vägverks förrådsfond: 
2 Vägmaskiner m. ro. 

Sjöfartsverkets fond: 
3 Sjöfartsmateriel m. m. 
4 Fonden rör Södertälje kanalverk . 

. . 

Finansdepartemen iet: 

Statens datamaskinfond:. 
5 Anskaffning av datamaskiner 

J or~ bruksdepartemen tet: · 
,_!·, ·,,. "I•: 

6 Jord.fonden 

Handelsdepartementet: · 

Förrådsfonden för ekonomiskt försvar; ·· . 
7 Förrådsanläggningar ro. m. 

:·: 
,· ... 

·'' -... 

I,;. 

Sununa kr. 

65 900000 

73 400000 
8 000000 

Summa kr. 

69 

40 000000 

40 000 000 

1 000 

147 300 000 

63 000 000 

1000 

77 100 000 

287 402 000 
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Utdrag 
PROTOKOLL 

70 

vid regeringssammanträde 
1975-01-03 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, 
Andersson, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengts
son, Norling, Löfberg, Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachris
son, Leijon, Hjelm-Wallen 

Föredragande: statsråden Sträng, Andersson, Johansson, Holmqvist, 
Aspting, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Löfberg, Carlsson, Feldt, 
Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallen 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76 

Statsråden föredrar de förslag till riksdagen i frågor om statens in
komster och utgifter m. m. som skall ingå i regeringens förslag till stats
budget för budgetåret 1975176. Anförandena och i förekommande fall 
översikter över förslagen redovisas i underprotokollen för resp. departe
ment. 

Statsrådet Sträng anför: Med beaktande av de föredragna förslagen 
har förslag till statsbudget för nästa budgetår med därtill hörande spe
cifikationer av inkomster och utgifter upprättats. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen 

att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlig
het med det upprätmde fön;\agct till statsbudget för budget
året 1975n6. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslu
tar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har 
anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredragandena har hem
ställt om. 

Regeringen förordnar att de anföranden som redovisas i underproto
kollen jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som 
bilagor 1-24. 

HARCUUOKTR. STOC:KHOlH 1'75 7S006' 



Bilaga 1 till budgetpropositionen 1975 

Finansplanen 

rINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 197:i/76 så,·itt avser finans

planen och beräkning av statens inkomster m. m. 

1. Den internationella utvecklingen 

Tillväxten i OECD-länderna under 1974 kom att bli den svagaste 

sedan andra världskriget. Efter den snabba ökningen år 1973 stagnera

de bruttonationalprodukten (BNP) under år 1974 med en tillväxt på 

endast 1/4 r:;, .• Särskilt utpräglad blev inbromsningen i Förenta staterna 

och Japan där den totala produktionen under år 1974 föll med inemot 

:! resp. drygt 3 % . I Västeuropa blev omsvängningen något måttligare. 

Produktionstillväxten sjönk från 5,5 % under 1973 till 2 3/4 C:'c 1974. 

Stagnationen i produktionen inträffade samtidigt med en rekordartad 

prisstegringstakt. För OECD-området har denna uppskattats till ca 
14 %·för 1974. 

Redan under 1973 kulminerade högkonjunkturen då produktionsök

ningen i flertalet OECD-Iänder bromsades in av bl. a. tilltagande ka

pacitetsbrist. Dessutom lade flertalet större OECD-länder om den eko

nomiska politiken i restriktiv riktning under senare d.-!len av 1973 i 

syfte att motverka den ökade prisstegringstakten. Oljekrisen medförde 

omgående begränsningar av energiförbrukningen och därmed av pro

duktionen. Oljeförsörjningsläget klarnade dock i början av år 1974. 

De i slutet av år 1973 genomförda oljeprishöjningarna fick emellertid en 

starkt dämpande effekt på den inhemska efterfrågan. Inflationen, som 

redan förut drivits upp av snabba ökningar i råvarupriserna, kom att 

accelereras ytterligare. I syfte att motverka oljeprishöjningarnas negativa 

effekt på bytesbalansen stramades den ekonomiska politiken åt ytter

ligare i flera länder. Den samlade effekten av åtstramningen av den 

ekonomiska politiken, den underliggande konjunkturavmattningen och 

oljeprishöjningarna blev mycket stark och ledde till en minskning i 

1- Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen 
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bruttonationalprodukten för OECD-området under första halvåret J 97-1-
med ca 1 112 <;( ..• 

Under våren och sommaren 1974 redovisades bedömningar, bl. a. från 
OECD-sekretariatet, att en långsam men successiv [ttcrhämtning i efter

frågan skulle inträda under andra halvåret 1974. Samtidigt fortsatte 

emellertid regeringarna i de större OECD-ländema att föra en restriktiv 
ekonomisk politik för att bekämpa prisstegringarna och minska bytes

balansunderskottet. Huvudvikten lades därvid på penningpolitiken. 
Diskontot drevs upp till historiskt sett mycket höga nivåer och pen
ningmängdens tillväxt hölls avsevärt under den nominella tillväxten i 
bruttonationalprodukten. Omedelbar effekt fick den förda politiken på 
bostadsinvesteringarna, som snabbt sjönk i nästan samtliga länder. Fram 

mot halvårsskiftet 1974 började effekterna på företagens likviditet ock

så att bli märkbara. Den förda politiken torde i väsentlig utsträckning 
ha bidragit till att den väntade återbämtningen blev obetydlig under 
andra halvåret 1974. 

Den ekonomiska aktiviteten i OECD-området som helhet befinner 
sig vid årsskiftet 1974-1975 i ett tillstånd av stagnation med få tecken 
till en spontan återhämtning av efterfrågan. I ett sådant läge är det 
av särskild vikt att söka bedöma vilken inriktning regeringarna i de 
nlika länderna kommer att ge den ekonomiska politiken. 

Under 1974 kan de större OECD-Jändernas regeringar sägas ha prio

riterat bekämpningen av inflationen och den externa balansen, del
vis på bekostnad av sysselsättningsmålet. Under de sista månaderna 

1974. när stagnationstcndenserna blev alltmer tydliga och arbetslös
heten började stiga snabbt i flera OECD-länder, kunde allt klarare 
tecken skönjas på en omorientering av den ekonomiska politiken i rikt
ning mot en cxpansivarc finans- och penningpolitik. Diskontosänkning
ar genomfördes bl. a. i Förenta staterna. I Storbritannien, Canada och 
Nederländerna gavs finanspolitiken en konsumtions- och investerings
stimulerande inriktning och i Förbundsrepubliken Tyskland förändrades 
penningpolitiken och särskilt finanspolitiken i klart expansiv riktning. 
Flera omständigheter talar nu för att den omsvängning som kunnat 

noteras under hösten 1974 kommer att följas av kraftfullare konjunk

turstimulerande åtgärder i flertalet OECD-länder. Den här redovisade 
omläggningen av politiken i expansiv riktning beslutades i huvudsak 

efter det att den av OECD i december 1974 publicerade rapporten om 

de ekonomiska utsikterna för medlemsländerna hade utformats. Det 
föreligger sålunda numera skäl att se något mer optimistiskt på den inter
nationella utvecklingen än man gjort i OECD-rapporten. 

Tillgängliga prognoser tyder på att råvarupriserna kommer att stabi

liseras eller till och med falla något under år 1975. Därvid förutses en 
fortsatt uppgång i livsmedelspriserna och ett fall" i priserna på industri
råvaror. Utvecklingen för oljepriserna är svår att bedöma nied hänsyn 
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till oförut~ebara politiska faktorer, men i dagsläget tyder inget på atl 

någon mera betydande oljeprishojning skulle vara sannolik under år 
1975. !\led en utveckling på råvam- och oljepriserna av här antaget 
slag kan en viss extern inflationsstimulans via livsmcdelspriserna vara 
att vänta. men denna blir av en helt annan och lägre storleksordning än 

infiationsimpulserna från råvarusidan under 1973 och 1974. Den huvud

sakliga drivkällan bakom inflationsutvecklingen torde utgöras av den 
inhemska pris- och löneutvccklingen som följer av de höjda olje- och rå

varupriserna. Någon markant sänkning av inflationstakten torde där
för inte vara att vänta trots stabiliseringen av råvarupriserna utan man 
far räkna med att inflationstaktcn kommer att uppgå till ca 10 a 12 % 

under år 1975. Insikten om svårigheterna att bekämpa en kostnadsin

flation med generella efterfrågedämpande medel torde öka i takt med 
den ökande arbetslösheten. Detta kan i sin tur antas göra regeringarna 
mer benägna att stimulera den ekonomiska aktiviteten med selektiva 
medel. Den snabbt stigande arbetslösheten är en annan faktor som 

bidrar till en successiv kursändring. Behovet att bygga bort inflations
skapande flaskhalsar i produktionen inför nästa konjunkturuppsving 
;\r en ytterligare omständighet som talar för en mera expansiv politik. 

Den här antagna kursändringen i OECD-ländernas politik i expansiv 

riktning förutses bl. a. få formen av fortsatta lättnader i penningpoliti
ken i syfte att bl. a. stimulera industrins investeringar och byggandet. 
För att åstadkomma en snabb effekt på den samlade efterfrågan torde 
detta dock inte vara tillräckligt. Därför ter det sig sannolikt att ytter
ligare stimulansåtgärder sätts in under 1975 inom sektorer där dessa har 
en snabb verkan, exempelvis den privata konsumtionen och den offent
liga sektorn. 

Aven med den här antagna omsvängningen i de större OECD-län
dcrnas ekonomiska politik torde den totala produktionen komma att ut
vecklas tämligen långsamt under början av år 1975; Därefter bör efter
frågan komma att expandera till följd av en uppgång i den privata kon
sumtionen. Under loppet av år 1975 bör även övriga efterfrågekompo
nenter och då främst investeringarna och i viss mån exporten bidra 
till att höja tillväxttakten. Den förutsedda återhämtningen torde dock 
komma till stånd vid något olika tidpunkter i de större OECD-Iänder

na. I Förbundsrepubliken Tyskland bör det i december 1974 presente
rade stimulanspaketet och den konsumtionsfrämjande skatte- och bo
stadsbidragsreformen per den 1 januari 1975 påverka efterfrågan ganska 
tidigt under året. I Japan torde stimulansåtgärderna sannolikt sättas in 
först efter löneuppgörelsen under våren, och i Förenta staterna kan en 

mera expansiv politik få effekt först från mitten av år 1975, bl. a. till 
följd av den kvardröjande e[terfrågedämpandc inverkan av krisen inom 
bilindustrin. Trots en relativt hög expansionstakt under senare delen av 
hret torde den låga tillväxten under första halvåret bidra till att dra ned 
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takten för helåret 1975. Härigenom får man räkna med en totalt sett 
svag volymtillväxt under 1975. Denna blir dock högre än 1974. Därvid 
har antagits att Förenta staterna inte kommer att uppvisa någon till
växt förrän möjligen i slutet av året och att en viss återhämtning in

träffar i Japan. För Västeuropa förutses en produktionsökning av stor
leksordningen 2 a 3 % . 

OECO-ländernas utrikeshandel påverkades under år 1974 starkt av 
oljekrisen, den stagnerande efterfrågan inom området och den höga 
importefterfrågan i länder utanför området. OECD-ländernas import 
ökade sålunda med 2 % i volym räknat medan exporten steg med hela 
9 % . Utrikeshandelns bidrag till den totala efterfrågeökningen har be
räknats till ca 1,5 % av bruttonationalprodukten. Mot bakgrund av 
den förutsedda återhämtningen av den ekonomiska aktiviteten i om
rådet under år 1975 förutses att områdets import kommer att öka med 
inemot 5 volymprocent och exporten något snabbare. 

Den mest dynamiska utvecklingen under 1974 ägde rum i handeln 
mellan OECD-ländcrna och de oljeproducerande staterna. Oljepris
höjningarna beräknas ha medfört en värdemässig ökning av OECD:s 

oljeimport med ca 55 miljarder dollar. Oljeexportör.erna beräknas i 
sin tur ha ökat sin import från OECD-länderna med ca 12 miljarder 
dollar, vilket skulle medföra en försämring av dessa senare länders han
de\sbalans med ca 43 miljarder dollar. Under år 1975 förutses en ytter

ligare ökning av OECD:s oljeimport med ca 15 miljarder dollar och en 
ökad export till de oljeproducerande länderna med ca 20 miljarder dol
lar, vilket skulle reducera OECD:s handelsbalansunderskott gentemot 
de oljeproducerande länderna med ca 4-5 miljarder dollar. 

Råvaruprishöjningarna under åren 1973 och 1974 förbättrade även 
de icke-oljeproducerande u-ländernas bytesförhå\lande gentemot OECD
länderna, något som tillsammans med utländsk upplåning gjorde det 
möjligt för dessa stater att kraftigt öka sin import från OECD-områ
det, vars handelsbalans med dessa stater beräknas ha förbättrats med 
5 miljarder dollar för år 1974. De höjda oljepriserna har försämrat de 
icke-oljeproducerande u-ländernas handelsbalans med oljestaterna med 

ca 10 miljarder dollar. Till viss del har detta ökade underskott kunnat 

finansieras genom lån eller bidrag från de ökade medel som de olje

producerande länderna avsatt för u-hjälpsändamål. I sin handel med 
statshandelsländerna har OECD-länderna kunnat registrera ett visst 
överskott. 

Bytesbalansen för hela OECD-området beräknas uppvisa ett under
skott på bortåt 40 miljarder dollar under såväl 1974 som 1975. Under år 

1974 har detta underskott fördelats mycket ojämnt bland OECD-län
derna. Bland de större OECD-Jänderna har Förbundsrepubliken Tysk

land en positiv bytesbalans som för övrigt förstärkts betydligt under året 
och beräknas ha uppgått till ca 9 miljarder dollar. Nederländernas 
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överskott beräknas till 1,5 miljarder dollar. Storbritannien, Italien och 
Frankrike uppvisade däremot stora .underskott på mellan 7 och 9 
miljarder dollar vardera. För EG-länderna totalt beräknas iinderskottet 
till omkring 16 miljarder dollar. Förenta staterna och Japan räknar 
med bytesbalansunderskott på drygt 3 resp. knappt 5 miljarder dollar. 

Som följd av den beskrivna bytesbalansutvecklingen beräknas de olje
exporterande länderna inom OPEC (Organisation of Petroleum Export
ing Countries) under år 1974 ha fått ett överskott på 50--60 miljarder 
dollar. För 1975 förutses ett nytt överskott av samma storlek. Under 
vissa antaganden, bl. a. rörande OPEC-ländernas oljeexportinkomster 
och deras växande import kommer det löpande överskottet att succes
sivt minska under de följande åren. Vad gäller utvecklingen av över
skottet gentemot OECD-området beräknas detta upphöra i början av 
1980-talet dock med ett kvarstående ackumulerat överskott av bety
dande omfattning. 

Den största delen av de oljeexporterande ländernas finansiella över
skott år 1974 har placerats på eurovalutamarknaden och USA:s kredit
marknad. För de tre första kvartalen 1974 beräknas dessa placeringar 
ha uppgått till omkring 20 miljarder dollar, varav 13 miljarder på euro
valutamarknaden. Officiell bilateral långivning har under år 1974 skett 
till England, Frankrike och Japan på sammanlagt omkring 3 miljarder 
dollar. OPEC-ländernas officiella utvecklingsbistånd ·ökade från ett år
ligt genomsnitt 1970-1973 på ca 0,5 miljarder dollar till nära 10 mil
jarder under de tre första kvartaien 1974. 

OPEC-områdets placeringar av inkomstöverskotten har inneburit att 
bytesbalansunderskotten i OECD-området och de icke-oljeexporterande 
u-länderna till övervägande del kµnnat finansieras genom privat eller 
offentlig upplåning i olika former. 

En grundläggande förutsättning för den ekonomiska utvecklingen 

under år 1975 inom OECD-området är att oljekonsumenternas import
överskott kan återföras till dessa i form av en ökad exportefterfrågan 
eller i form av krediter. I det senare fallet är det av stor betydelse att 
krediterna kan ges en ökad långfristighet och en fördelning som svarar 
mot de olika ländernas varier-ande behov av extern finansiering av de 
löpande bytesbalansunderskotten. Eftersom de oljeexporterande länder
nas placeringar på de internationella kreditmarknadema till övervägande . 
del hittills varit kortfristiga, kan svårigheter uppstå för det internationella 
banksystcmet att förvandla kortfristig inlåning till medel- och lång
fristig utlåning. 

Olika förslag har presenterats för att inrätta och bygga ut existe~ 
rande arrangemang på mellanstatlig basis .för kapitalåterföringen,. Multi
lateral återföring i Internationella valutafondens (IMF) regi är ett hu
vudalternativ. Redan i mitten av år 1974 inrättade IMF en tillfällig 
s. k. oljefond på inemot 4 miljarder dollar för medelfristig låncfinan-
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siering av bytesbalansunderskott som orsakats av oljeprishöjningarna. 
Storbritanniens finansminister föreslog på IMF:s ·årsmöte i september 
att oljefondens resurser skall ökas väsentligt under ar 1975. Undcrhand
lingar härom har inletts inom IMF. överläggningar pågår också om en 
allmän höjning av medlemsländernas kapitalinsatser i IMF. Insatserna i 
IMF utgör en form av ömsesidiga officiella kreditarrangemang som 
kan utnyttjas av länder som hamnat i betalningsba\anssvårigheter. Sve
riges liksom de övriga nordiska ländernas inställning till en höjning 
av IMF:s resurser i nuvarande läge är positiv. översynen beräknas bli 
färdig i början av år 1975, varefter proposition om Sveriges deltagande 
kommer att läggas fram för riksdagen. 

OECD:s generalsekreterare presenterade i november ett förslag att 

länderna inom organisationen skulle upprätta ett gemensamt system för 
finansiering av bytesbalansunderskotten. Finansieringen skulle ske ge
nom upplåning på i första hand de internationella kreditmarknadema 
mot säkerhet i form av kollektiva kreditgarantier från dcltagarländema. 
Även Förenta staternas utrikesminister har föreslagit ett liknande arran
gemang, dock baserat på direkta bidrag, i anslutning till energisamarbe
tet inom OECD. Dessa båda förslag utreds f. n. inom den s. k. tio
gruppen, i vilken Sverige ingår. 

Som följd av den nya situationen som uppkommit på det interna
tionella betalningsområdet har arbetet på en genomgripande reform av 
valutasystemet getts en ny inriktning. Den s. k. 20-kommitten, som 
ledde detta arbete, föreslog i sin slutrapport till IMF:s årsmöte 1974 
vissa omedelbara åtgärder i syfte att ta itu med rubbningarna av län
dernas betalningsbalanser och förhindra att länderna inför restriktioner 
i det internationella handels- och betalningsutbytet eller på andra sätt 
övervältrar betalningsbalansproblemen på varandra. De på IMF:s års
möte antagna resolutionerna uttryckte en samstämmig uppfattning att 
ländernas växelkurs- och övriga anpassningspolitik i syfte att återställa 
extern jämvikt var en internationell angelägenhet. I samband härmed 
antogs riktlinjer för växelkurspolitiken som bl. a. skall minska risken 
för systematisk valutanedskrivning som ett medel i exportkonkurrensen. 
Vidare skaU metoder för internationell övervakning av ländernas an

passningspolitik tillämpas på försök. Förslag föreligger att ledningen 

av reformarbetet skall anförtros åt ett ·permanent· ministerråd inom 

IMF. 
Det europeiska valutakurssamarbetet, den s. k. valutaormen, som om

fattar valutorna i Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Sverige och 
Förbundsrepubliken Tyskland har utvecklats väl under år 1974. Detta 
samarbete innebär ett åtagande mellan de deltagande nationerna att 

solidariskt samverka till en stabilisering på valutaområdet. 
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2. Konjunktur och ekonomisk politik 1974 

I stora drag utvecklades den svenska ekonomin under 1974 i enlighet 

med de bedömningar som gjordes i den reviderade finansplanen. Redan 

tidigt under året uppnåddes ett högt kapacitetsutnyttjande och arbets

marknaden präglades under hela året av en mycket stark efterfrågan, 

särskilt på yrkesutbildad arbetskraft. Arbetslösheten hade sjunkit snabbt 

redan mot slutet av 1973 och den ytterligare förbättring som uppnåddes 

under första halvåret 1974 låg kvar för resten av året - trots att ny

tillströmningen till arbetsmarknaden var ovanligt kraftig. 

De expansionsfrämjande faktorerna för ekonomin skiftade klart från 

1973 till 1974. Under 1973 steg den inhemska efterfrågan förhållandevis 

svagt. medan den utländska efterfrågan på våra produkter var ovanligt 

stark, till följd främst av den mycket uttalade högkonjunktur som då 

allmänt rådde i västvärldens industriländer. Vår varuexport ökade såle

des med mer än 15 % i volym 1973. Under 1974 blev förhållandet an

norlunda. l!.fterfrågan utomlands för våra produkter mattades något och 

exportökningarna reducerades också till följd av att kapaciteten i vissa 

delar av exportindustrin, särskilt massaindustrin, var maximalt utnytt

jad. 

Några väsentliga uttag från lager för export - såsom under 1973 

- kunde heller inte ske eftersom lagren i många fall var små redan 

vid ingången av året. 

I stället blev det den inhemska efterfrågans utveckling som stimule

rade till stora produktions- och syssclsättningsökningar under. 1974. 

För summan av konsumtion och investeringar, dvs. den slutliga in

hemska efterfrågan, blev ökningstakten ungefär fördubblad. från 1,4 '/·o 
1973 till 2.9 % 1974. Upptrappningen förklaras nästan helt av den pri

vata konsumtionens snabbare tillväxt. Inkluderas lager blir förändringen 
i den samlade inhemska efterfrågan än mer markerad, från en tillväxt 

på l q. 1973 till drygt 5 % 1974. 

För den totala produktionen i samhället, bruttonationalprodukten, 

föreligger numera väsentligt reviderade uppgifter för år 1973. Enligt 

de nya kalkylerna från statistiska centralbyrån beräknas tillväxten i 
bruttonationalprodukten till 3, l % , räknad från användningssidan, mot 

tidigare preliminärt angivna 1,7 % . Beräkningen av BNP från använd

ningssidan överensstämmer därmed i huvudsak med kalkylen från pro

duktionssidan. Revideringarna avser i första hand lagerposten och har 

sin grund framför allt i omräkningar av olika index för prisutvecklingen. 

Det bör framhållas att graden av osäkerhet i nationalräkenskaperna 

över huvud taget har ökat fr. o. m. 1973 då prisrörelserna började få 

andra dimensioner än tidigare. För 1974 beräknas bruttonationalpro

dukten ha ökat med drygt 3 1/2 % mätt från användningssidan och 

något över 4 112 % räknat från produktionssidan. En viss skillnad i 
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resultat från de båda kalkylerna brukar föreligga, men den brukar inte 
vara så stor som 1 procentenhet. För 1974 förefaller det rimligt, främst 
med hänsyn till att sysselsättningen ökade så starkt, att räkna med den 

högre ökningstakten, dvs. drygt 4 1/2 % , för den totala produktionen. 

I tabell l framgår produktionsutvecklingen 1973-1974 enligt båda 
beräkningsmctoderna. 

I tabell 2 redovisas en försörjningsbalans för år 1974 där utveck
lingen för olika användningsområden kan studeras. Som jag nyss fram

hållit torde emellertid beräkningarna från användningssidan för 1974 

innehålla vissa underskattningar och de angivna siffrorna bör därför 
användas med en viss försiktighet. 

Mot bakgrund främst av den oförutsett svaga ökningstakl som den 

privata konsumtionen visade under loppet av första halvåret 1973 

vidtog regeringen hösten 1973 en rad åtgärder i syfte att stimulera och 

Tabell 1. Produktionsutvecklingen 1973 -1974 

Bruttonationalprodukt frän produktionssidan 
därav varuproduktion 

tjänster 
Bruttonationalprodukt från användningssidan 

Tabell 2. Försörjningsbalans för år 1974 

Volymförändringar i ~--~ 
från föregående år 

1973 1974 

2,8 
3,9 
2,3 
3,1 

4,7 
5,4 
4,3 
3,7 

Miljarder Procentuell volym-
kr. 1974 förändring frän före-

gående år 

1973 1974 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt 247,I 3,1 3,7 
Import 72,8 6,6 13,6 

Summa tillgång 319,9 3,7 5,4 

Anrändning 
Bruttoinvestering 53,4 --0,4 0,8 

näringsliv 15,4 4,9 4,6 
därav: industrin 12,1 9,7 5.9 
statliga myndigheter och affärsverk 6,7 --0.2 1,7 
kommuner I0,4 -9,7 3,1 
bostäder 10,9 -1,6 --I0,9 

Lagerförändring 5,3 
Privat konsumtion 131,6 1,9 4,5 
Offentlig konsumtion 57,6 2,1 1,9 
Tjänstenetto 0,0 
Export 72,0 15.5 5,6 

Summa användning 319,9 3,7 5,4. 
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höja den ekonomiska aktiviteten. Utgifterna för programmet beräkna

des till sammanlagt ca 2,5 miljarder kr. Huvuddelen av de expansiva 

effekterna kom att verka först efter ~rsskiftet 1973-1974. 

Oljekrisen medförde under den tid den pågick vissa störningar för 

produktionen i landet, främst i form av brist på vissa varor och re
striktioner i användningen av energi. Sysselsättningen påverkades emel

lertid i mycket liten omfattning. Besparingsåtgärderna hade också in

riktats på att bibehålla produktion och sysselsättning på en hög nivå. 

Från slutet av januari började försörjningsläget återgå till det normala. 
Kvar stod emellertid de kraftiga prisstegringarna på olja och oljepro

dukter, som dock begränsades genom införandet av högstpriser. 

I syfte att motverka det efterfrågebortfall som kunde förutses som 

effekt av de höjda oljepriserna föreslog regeringen vissa expansiva eko

nomisk-politiska åtgärder. Dessa förslag godkändes av riksdagen vartill 
riksdagen även beslöt om en tidsbegränsad sänkning av mervärde

skatten. Prisstödet på baslivsmedel utvidgades med ca 1 miljard kr. Så

väl extra barnbidrag med 200 kr. per barn som extra pensionstillägg 
på ca 250 kr. utbetalades i april. Vidare ingick i stimulanspaketet tem

porär kompensation enligt särskilda regler för mervärdeskatten på bo

stadsbyggandet varjämte dessutom mervärdeskatten sänktes generellt 

med 3 procentenheter under tiden 1 april-15 september. Den totala 

utgiften för alla åtgärderna kan beräknas till ca 4 miljarder kr. 

Effekten av stimulanspolitiken blev tydlig för den privata konsum

tionen. För helåret 1974 har beräknats en ökning av den privata 
konsumtionen med 4,5 % . 1973 var ökningstakten knappt 2 % . De 

statliga stimulansåtgärderna ledde bl. a. till att de reala disponibla 
inkomsterna för hushållen ökade med så mycket som 7 'k från den 

redan höga nivå som uppnåddes 1973. Trots att den privata konsum
tionen ökade så starkt blev det således utrymme över för ett ökat hus

hållssparande. 
Den totala offentliga konsumtionen ökade med ca 3 % . Den kom

munala konsumtionen ökade därvid något snabbare än den statliga. 
De totala fasta bruttoinvesteringarna minskade något från 1973 till 

1974. Igångsättningen av nya bostäder fortsatte att sjunka och volymen 
för bostadsinvesteringarna blev ca 11 % lägre än för 1973. Nedgången 
blev därigenom inte fullt så stor som man räknade med i den reviderade 
finansplanen. De kommunala investeringarna har också fortsatt att 

minska bl. a. beroende på det nära sambandet mellan omfattningen av 

bostadsbyggandet och de kommunala byggnads- och anläggningsinves
teringarna. För övriga investeringar har en förhållandevis expansiv ut
veckling noterats. De statliga myndigheternas och affärsverkens investe

ringar beräknas ha ökat med nästan 3 % och industrins investeringar 

steg med 6 % . För industrins del bör framhållas att byggnadsinveste
ringarna visade en synnerligen snabb tillväxt, 16,5 %, medan maskin-
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investeringarna på grundval av en enkät till industrin i november 1974 

skulle ha stigit med mera blygsamma 2,5 % . Enligt konjunkturinstitutet 

finns det emellertid skäl att tro att maskininvesteringarna har under

skattats något i de nu föreliggande beräkningarna för 1974. I huvudsak 

skulle detta bero på svårigheter att tolka volymutvecklingen rätt när 

priserna på investeringsvaror rör sig så snabbt som de gjorde under 

197 4. Vid den definitiva rapporteringen från företagen i maj i år kan 

det därför komma att visa sig att uppjusteringar i efterhand för volym

utvecklingen för maskininvesteringarna 1974 behöver göras. 

Den kraftiga förändringen från 1973 till 1974 i lagerinvesteringama 

spelade en stor roll för den inhemska efterfrågans snabba tillväxt under 

1974. Omslaget tycks ha skett redan under senare delen av 1973 och 

lageruppbyggnaden har gällt såväl industrin som handeln. 

Läget på arbetsmarknaden förbättrades högst avsevärt från 1973 

till 1974. Efterfrågan på arbetskraft började öka starkt under andra 

halvåret 1973 och denna utveckling fortsatte och förstärktes in på 

1974. Utbudet av arbetskraft ökade samtidigt mycket kraftigt genom att 

förvärvsfrckvcnsen hos kvinnorna steg kraftigare än någon gång tidi

gare i föreliggande serie av arbctskraftsundersökningar från 1963. ök

ningen av förvärvsfrekvensen var särskilt kraftig bland kvinnor med 

minderåriga barn. Totalt sett torde arbetskraften ha ökat med ca 

55 000 personer 1974. Trots denna stora ökning var efterfrågan på 

arbetskraft så stark att dessutom arbetslösheten kunde reduceras väsent

ligt, eller från 2,5 % i genomsnitt för 1973 till 2,0 % för perioden 

januari-november 1974. Så sent som i november var arbetslösheten 
1,7 <:;: .. 

Uppgången i sysselsättningen blev sålunda mycket påtaglig. Under 

perioden januari-november 1974 var i genomsnitt drygt 70 000 fler 

sysselsatta än under motsvarande period 1973. I november var ca 

100 000 fler sysselsatta i\n under samma månad året innan. 

Prisstegringarna blev stora 1974. Konjunkturinstitutet räknar med 

en uppgång på drygt 12 % under loppet av 1974. ökningstakten för 

priserna - mätt med konsumentprisindex - blev något större än enligt 

förhandsbedömningen i den reviderade finansplanen. Det bör fram

hållas att den övervägande delen av prisstegringarna under 1974 hade 

sin källa i de stora prisuppgångarna på de internationella varumark

naderna. 

I detta sammanhang vill jag framhålla att konsumentprisernas ut

veckling inte bara mäts av statistiska centralbyrån i dess konsument

prisindex. Numera gör statens pris- och kartellnämnd månatliga- under- . 

sökningar som syftar till att mäta konsumentprisernas utveckling . .Dessa 

prisundersökningar ingår som ett kontinuerligt och väsentligt inslag i 
den prisövervakande funktion som nämnden upprätthåller. Metoderna 

för prismätningen är inte exakt desamma hos pris- och ka1tellnämnden 
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som hos statistiska centralbyrån. Mättidpunkterna skiljer sig också åt. 

Emellertid borde inte detta leda till någon mera väsentlig skillnad i 

resultat. Under loppet av 1974 har emellertid gapet mellan de öknings

tal för konsumentpriserna som de båda myndigheterna räknat fram 

vidgats väsentligt. För de första tio månaderna 1974 ligger pris- och 

kartellnämndens ökningstal ca 2 1 i2 procentenhet lägre än enligt kon

sumentprisindex. Flera faktorer samverkar till denna skillnad, bl. a. 

skilda metoder att mäta ränteförändringars effekt och olika förfaranden 

vid prisinsamlingen. Undersökningar pågår för att mera exakt klarlägga 

på vilka punkter prismätningarna enligt de båda metoderna har gett 

olika resultat. Det är självfallet angeläget att så långt det är möjligt 

med hänsyn till olikheterna i metoder m. m. komma till en samstämd 

uppfattning i denna fråga. 

Det bör påpekas att en internationell jämförelse av prisökningstal 

för 1974 placerar Sverige lågt, dvs. ganska få länder har haft en 

långsammare stegring i prisnivån. Förklaringen till Sveriges gynnsamma 

position i detta avseende finns bl. a. att söka i den utformning den 

inflationsbekämpande politiken givits. Däri kan främst läggas den skatte

politik som bedrivits för att skapa förutsättningar för lugna avtals

rörelscr. liksom de kraftiga subventionerna på viktiga baslivsmedel och 

det temporära borttagandet av mervärdeskatten på bostadsbyggandet. 

Prisstopp på olika varor och den prisövervakning som löpande pågår 

har också varit av stor vikt. 

Vad gäller utrikeshandeln under 1974 kan konstateras. att exporten 

i volym blev något mindre och importen betydligt större än enligt 

prognosen i den reviderade finansplanen. Trots att tjänstebalansen 

utvecklades mera positivt beräknas emellertid det vidgade gapet mellan 

export och import enligt konjunkturinstitutet leda till att bytesbalansen 

visar ett underskott på drygt 2,7 miljarder kr., nära 2 miljarder sämre 

än enligt förhandsbedömningen från våren 1974. i\fot bakgrund av de 

preliminära siffrorna för utrikeshandeln för november finns det emel

lertid anledning att förmoda att underskottet blir- större. Den negativa 

omsvängningen i bytesbalansen 1973-1974 skulle därmed överstiga 8 

miljarder kr. 

Exporten av varor ökade i volym med ca 5,5 'i(., jämfört med mer 

än 15 % 1973. Som jag tidigare framhållit har det emellertid sina för

klaringar i den internationella efterfråga:is svängningar, lagersituationen 

och kapacitetsutnyttjandet i våra exportindustrier. Exporten av råvaror 

kom att minska med drygt 6 % från 1973 till 197-L medan exporten 

av färdigvarorna steg med 10 %. 
Importen av varor ökade med ca 13,5 %. Förloppet påverkades själv

klart i särskilt stor utsträckning av utvecklingen för den privata konsum

tionen och Jagerinvesteringarna. 

Utvecklingen av utrikeshandelspriserna blev exceptionellt snabb. lm-
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portpriserna steg med i genomsnitt 38 % från 1973 till 1974, varvid 

naturligtvis de höjda oljepriserna spelade en stor roll. Exportpriserna 

ökade med ca 28 % med särskilt stora uppgångar för trävaror, massa, 

papper och papp och för järn och stål. 

Sammanfattningsvis präglades den svenska ekonomin under 1974 av 

en kraftig högkonjunktur. Produktionsuppgångeil var betydande, sysscl

s;ittningen var högre än någonsin och hushållens realinkomster steg 

snabbare iln något annat år efter andra världskriget. Industriinveste

ringarna fortsatte att expandera. Den inhemska efterfrågan ökade högst 

väsentligt, särskilt som en följd av en kraftig uppgång för den privata 

konsumtionen. Prisstegringarna var stora, men dock lägre än i flertalet 

andra industriländer. Den ekonomiska politiken hade en inriktning som 

siktade till att bibehålla ett högt kapacitetsutnyttjande och en låg arbets

löshet, parad med särskilda insatser för att hålla inflationstendenserna 

tillbaka. Den externa balansen försvagades emellertid högst avsevärt till 

följd av o\jeprisstegringarna. 

Tabell 3. Betalningsbalans 1972-1974 
(milj. kr.) 

Handelsbalans 
Tjänstebalans inkl. transfereringar 
m.m. 
Bytesbalans 
Kapitalbah\nS 
Restpost 
Valutareservens förändring 

1972 

3 082 

-- I 813 
I 269 

923 
44 

2 251 

1973 19741 

6 706 - 945 

- I 426 -1 800 
5 280 -2 745 

-1 340 - 575 
.56 - 180 

3 884 -3 500 

' Uppskattningen för helåret 1974 grundas pa utfallet av utrikeshandeln 
januari -oktober. 

Enligt riksdagens beslut skall en redovisning av allmänna pensions

fondens fjärde fondstyre\ses verksamhet årligen lämnas till riksdagen. 
Fondens redovisning för verksamhetsåret 1974 föreligger ännu inte var

för jag avser att återkomma till denna fråga i den reviderade finans

planen. 

3. Den ekonomiska politiken 1975 

3.1 De internationella förutsättningarna 

Den ekonomiska situationen i vår omvärld har under det gångna 

aret i flertalet industriländer präglats av en mycket snabb inflation, 

stigande arbetslöshet och stagnerande eller rentav vikande produktion. 

Nästan samtliga OECD-länder uppvisar mycket stora bytesbalansunder

skott. I flera länder präglas situationen av politisk instabilitet och social 

Ofl1. 

Utsikterna för 1975 i denna vår omvärld tyder på att en vändning 
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till det bättre kommer att ske, dock endast successivt. Inflationstaktcn 

kommer sannolikt att bromsas upp: men för flertalet länder kommer 

den alltjämt att ligga över 10-procentsnivån. Arbetslösheten som ökat 

förhållandevis snabbt i nästan samtliga länder under det senaste halv

året kan - trots insatta stimulansåtgärder - ännu öka något. Till

växttakten för OECD-området som helhet kommer för andra året i följd 

att vara betydligt under kapaciteten. Bytesbalansproblemen kommer att 
bestå och kan för enstaka länder skapa allvarliga svårigheter. 

Mot denna internationella bakgrund framstår utvecklingen i vårt 
land under 1974 som mycket god. Även för 1975 ter sig utsikterna för 

vår ekonomi goda, sett i ett internationellt perspektiv. 

Vi har under 1974 kunnat notera den högsta sysselsättning vi någon

sin haft. Antalet sysselsatta var i november 1974 ca 100 000 fler än ett 
år tidigare. Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna var nere 
i 1,7 % och antalet arbetslösa kassamedlemmar under 65 år var ca 
28 000, vilket motsvarar drygt 1 % av antalet kassamedlemmar. 

Också produktionsutvecklingen har varit gynnsam i Sverige. Medan 

tillväxten i Västeuropa under 1974 stannade vid 2 3/4 % och den totala 

produktionen minskade i såväl Förenta staterna som Japan, ökade vår 
BNP med ca 4,5 % räknat från produktionssidan. GenQm skattesänk

ningar. sociala reformer och en internationellt sett låg prisstegring ökade 

realinkomsterna exceptionellt snabbt eller med närmare 7 % . 

Man kan således konstatera att svensk ekonomi - trots störningarna 

förorsakade av oljekrisen hösten 1973 - under 1974 haft ett osedvanligt 
gynnsamt år. Utvecklingen av bytesbalansen har emellertid varit klart 
ogynnsam. För 1974 beräknas underskottet till ca 3 miljarder kr. och 

det väntas stiga till ca 5 miljarder kr. under 1975. Hittills har under
skottet täckts genom en neddragning av valutareserven men under 1975 
kommer upplåning i utlandet att få spela en större roll. 

Som jag redovisat i. det föregående har oljeprisstegringarna 1973-
1974 lett till att OECD-områdets kollektiva bytesbalansöverskott på ca 
2,5 miljarder dollar förbytts i ett underskott på bortåt 40 miljarder dol
lar. Försöken att möta den uppkomna bytesbalanssituationen och den ge
nom oljeprisstegringarna accelererande inflationen med restriktiv ekono
misk politik förklarar till stor del den svaga ekonomiska utvecklingen 

i flertalet industriländer. 

Det är uppenbart att OECD-länderna inte under någon längre tid 
kan leva med bytesbalansunderskott av denna storleksordning. Visser

ligen kan man för en tid söka låna tillbaka en del av oljeländernas va
lutatillgångar men detta är självfallet ingen långsiktig lösning på proble

met. Vissa låntagares kreditvärdighet kan relativt snabbt bli urgröpt. Sve

rige och övriga OECD-länder måste således anpassa sina ekonomier till 
de nya oljepriserna. 

Problemet kompliceras av att de av oljeprisstegringarna orsakade un
derskotten för vissa länder lagts till redan tidigare stora underskott. 
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Mest uppenbart är detta i Italien, Danmark och Storbritannien. Dessa 
länder söker nu genom en restriktiv inhemsk efterfrågepolitik att åter
ställa en mera balanserad situation. Detta innebär för övriga länder, 

inkl. Sverige, försämrade exportmöjligheter på dessa marknader och 

en hardare internationell konkurrens. Denna utveckling måste vi emel

lertid acceptera om vi skall uppnå en mera balanserad situation inom 
OECD-området. 

Den svenska ekonomiska politiken har, som jag tidigare nämnt, un

der det gångna året varit klart expansiv. Detta har inneburit att vi med

vetet accepterat att ta på oss en skälig del av det samlade bytesbalans
underskottet i OECD-området. 

Vissa andra länder, bl. a. Västtyskland, Förenta staterna och Jap:m 

har fört en restriktiv politik. Syftet bar varit att genom en dämpning av 

den interna efterfrågan bekämpa inflationen och, när det gäller de två 
sistnämnda länderna, begränsa den försvagning av bytesbalansen som 
följt av oljcprisstegringarna. Effekten av den förda politiken har blivit 
att produktionskapaciteten utnyttjas ofullständigt och att arbetslösheten 

stiger. Denna politik har däremot i allmänhet inte haft någon mera 

märkbar effekt på inflationstakten. Den har vidare lett till att trycket 
på de 5\'agare ländernas bytesbalans ökat. 

Mot denna bakgrund måste man välkomna den omläggning i ex
pansiv riktning som sker av den ekonomiska politiken i bl. a. Väst

tyskland och Nederländerna. Aven i Förenta staterna kan man notera 
ansatser till en lättnad i den restriktiva ekonomiska politiken. 

Finansieringen av OECD-fändemas underskott är ett allvarligt pro
blem som blir alltmer besvärligt för varje år som går utan att bytes
balansen mellan oljeländer och industriländer återställts. Det framstår 
som nödvändigt att man redan under år 1975 på ett internationellt plan 
når fram till långsiktiga lösningar på dessa finansieringsproblem. 

Ett primärt mål för Sverige och övriga OECD-länder måste vara att 
så snabbt som möjligt återställa balansen i betalningarna med oljelän
derna. Denna process kommer dock sannolikt att kräva flera år. Med
len för att uppnå balans är i första hand ett minskat oljeberoende och 

en ökad export. Under mellantiden får Sverige i likhet med övriga 

länder acceptera att i huvudsak finansiera underskottet med interna

tionell upplåning. Vårt utgångsliige är i detta hänseende bättre än fler

talet länders eftersom Sverige har en mycket begränsad internationell 

skuldsättning. 
Den nödvändiga anpassningen av vår ekonomi till d~ nya oljepri

serna försvåras av Sveriges stora beroende av importen av olja. Ca 75 % 

av Sveriges totala energikonsumtion utgörs f. n. av olja och oljeproduk

ter. Det innebär att vår ekonomi belastas med ett belopp i storleksord

ningen 8 miljarder kr. till följd av de stegrade oljepriserna. Vårt stora 

oljeberoende gör oss vidare ytterst sårbara för störningar i tillförseln. 

Jag vill här endast erinra om de mycket allvarliga konsekvenser som 
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skulle ha uppstått för sysselsättningen i vårt land om begränsningarna 

i oljetillförseln vintern 1973-1974 fortsatt ytterligare en tid. 

Det är således både av bytesbalansskäl och av försörjningsbered

skapsskäl nödvändigt att söka begränsa vårt oljeberoende. Det kan för 

övrigt nämnas att man överväger att ställa krav på oljebesparingsaktio

ner som villkor för lån av internationella organ. Jag vill vidare erinr::i 

om att man också från oljeländernas sida har uttryckt starka önskemål 

om att industriländerna skulle begränsa sin oljekonsumtion. 

De medel som står oss till buds när det gäller att begränsa vår olje

konsumtion är dels sparåtgärder av skilda slag, dels utvecklingen av 

alternativa energikällor. 

Effekterna av begränsningsåtgärderna i början av 1974 och av olika 

besparingsaktioner ledde till att elkonsumtionen 1974 låg på i stort sett 

samma nivå som 1973. För 1975 förutses nu en uppgång med ca 

5 ~:; .. För oljeprodukter uppnåddes - delvis som en följd av direkta 

begränsningsätgärdcr, delvis som ett resultat av den milda vintern -

en minskning av konsumtionen med bortåt 10 % för 1974 jämfört med 

J 973. För 1975 förutses nu en uppgång men konsumtionen beräknas allt

jämt ligga under 1973 års nivå. Mot bakgrund av den på nytt stigande 

trenden i energiförbrukningen är olika åtgärder i syfte att dämpa kon

sumtionen av stor betydelse. 

Regeringen tog redan våren 1974 initiativet till att medel skulle an

Yisas för energibesparande åtgärder inom bostadssektorn, industrin och 

tjänstesektorn. Ytterligare medel anvisades av höstriksdagen 1974. En 

brett upplagd sparkampanj drogs igång i slutet av förra året. Rege

ringen kommer senare i vår att presentera ett samlat energipolitiskt 

program. I samband härmed kommer frågan om den framtida energi

beskattningen att tas upp. En utgångspunkt blir därvid att stimulera till 
sparande inom såväl hushällssektorn som industrin. 

När det gäller alternativa energikällor vill jag föi·st erinra om det 

omfattande utredningsarbete som pågått som ett led i förberedelserna 

för den proposition om energipolitiken som regeringen kommer att 

redovisa för riksdagen senare i vår. I denna kommer att behandlas bl. a. 

forskning om alternativa energikällor, problemen kring försörjnings

tryggheten på energiområdet och hur vår framtida energipolitik bör ut

formas. De fem kärnkraftaggregat som kommer att vara i drift under 

1975 beräknas motsvara en årlig besparing i fråga om oljeimport på ca 

~ 300 000 m:> eller ca 8 % av Sveriges årskonsumtion av olja år 1973. 

Det är inte möjligt att utan mycket drastiska ingrepp i vår ekonomi 

och medborgarnas levnadsstandard få ned vårt oljeberoende så kraftigt 

:itt vi på det sättet återställer balansen i våra utrikes betalningar. Sam

tidigt som vi söker begränsa oljeimporten måste vi därför söka öka 

vår export. 

Denna exportökning måste bl. a. riktas mot de marknader som fått 

en ökad köpkraft genom oljeprisstegringarna, dvs. oljeländerna. Under 
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1974 synes enligt tillgänglig statistik svensk industri tillhöra dem som 
hävdat sig bäst på dessa nya köpstarka marknader. Staten och närings
livet har samverkat i syfte att främja denna exportökning. I syfte att 
underUitta en fortsatt snabb expansion av vår export på oljeländerna 
föreslås nu i årets budgetproposition kraftiga förstärkningar av vår 
handelsrepresentation i Mellersta östern. 

3.2 Målen för den ekonomiska politiken 

De centrala målen för den ekonomiska politiken ligger fast: full sys
selsättning, snabb ekonomisk tillväxt, jämnare inkomstfördelning, rim
lig prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna. I dessa mål innefattas 
liksom tidigare kravet på bättre regional balans. 

Det primära målet för politiken är att upprätthålla den fulla sysselsätt
ningen. I detta syfte inriktas politiken på en fortsatt expansion av pro

duktion och efterfrågan även om det kortsiktigt leder till ökade påfrest

ningar på den utrikes balansen. Om vi skall kunna varaktigt uppfylla 

målet full sysselsättning krävs emellertid att politiken samtidigt utformas 
så, att fömts~ittningar skapas att återställa den externa balans som gick 
förlorad 1974. Ett bestående underskott i bytesbalansen leder nämligen 
till successiva begränsningar i möjligheterna att föra en självständig och 

expansiv ekonomisk politik. Erfarenheten visar också att de länder som 

under en längre tid haft ::.ådana underskott nödgats tillgripa så restrik
tiva åtgärder att de fått direkta konsekvenser för sysselsättningen. Med 
den centrala roll som sysselsättningen spelar måste därför den ekono
miska politiken inriktas på att undvika en liknande utveckling i vårt land. 
Detta kräver att våra samlade arbetskrafts- och kapitalresurser fullt ut 
utnyttjas för insatser som syftar till att återställa den externa balansen. 

Ett centralt element i en sådan politik blir att främja produktiva 
investeringar. Det gäller alltså att bygga ut exportindustrin och de im
portkonkurrerande sektorerna samt att investera i energibesparande åt
gärder. Ett annat element i politiken blir att genom aktiva åtgärder på 
prisområdet motverka inflationens sociala orättvisor och bevara vår in

ternationella konkurrenskraft. 
De under 1974 inrättade särskilda investeringsfonderna har lagt en 

god grund för en investeringsstimulerande politik. Budgetpropositionen 

innehåller vidare förslag som syftar till att begränsa prisstegringarna 
samt att motverka inflationens verkningar för inkomstsvaga grupper. 

3.3 lnvesteringspolitiken 

De bedömningar som kunde göras under slutet av 1960-talet och bör

jan av 1970-talet visade att bytesbalansen skulle utsättas för betydande 
påfrestningar under 1970-talet. Detta framtidsperspektiv ledde regering

en till slutsatsen att en fortsatt snabb utbyggnad av industrins produk-



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 17 
·1" ·.: ,. 

tionskapacitct var nödvändig. Därför har strävandena att öka industrins 

prodnktionskapacitet och investeringar varit ett ledmotiv i den ekono

miska politiken under 1970-talet. De1ina politik hai· också varit fram

gångsrik. lndustriinvesteringarna har sålunda uppvisat en oavbruten 

tillväxt alltsedan 1968. Den totala volymen industriinvesteringar 1974 

beräknas ligga nära 40 % över 1968 års nivå. Den svenska industrins 

exportkapacitet har härigenom fått en betydande förstärkning och den 

importkonkurrerande industrin har ökat sin konkurrenskraft. Den totala 

exportvolymen har under de två senaste åren ökat med mer än 20 % 

och exporten av färdigvaror med nära 30 % . 
De problem i fråga om bytesbalansen som kunde förutses i början av 

1970-talct har nu i stor utsträckning kunnat uppvägas av en ökad export

förmåga. De problem de ökade oljepriserna nu ställer vårt land inför 

innebär emellertid att kraven på tillväxten av vår långsiktiga exportka

pacitet måste höjas ytterligare samtidigt som de importkonkurrerande 

näringarna rustas upp och åtgärder för att spara energi sätts in. Alla 

dessa typer av åtgärder kräver omfattande investeringar. Detta leder 

således oundvikligen fram till slutsatsen att den tidigare investeringspoli

tiken måste fortsätta med ännu större kraft. 

Det är emellertid inte enbart problemen med bytesbalansen som stäl

ler krav på ökade industriinvesteringar. ,Under en lång följd av år har 

Sverige kunnat notera en internationellt sett mycket snabb ökning av 

produktiviteten inom industrin. Denna gynnsamma utveckling har med

verkat till att stärka den svenska industrins internationella konkurrens

kraft och skapa utrymme för en kraftig standardförbättring för hela 

folket. Under de senaste åren förefaller emellertid takten i produktivi

tetsförbättringen att ha dämpats. 

En svagare produktivitctsutveckling återverkar negativt på möjlig

heter att öka konsumtionsstandardcn och att finansiera ökade kostnader 

för utbyggnad av reformpolitik och offentlig service. I den mån lönehöj

ningarna blir snabbare än produktivitetsökningen uppstår dessutom en 

press uppåt på prisnivån. 
Mot den bakgrunden är det naturligt att tillmäta åtgärder som syftar 

till att öka rationalisering och effektivitet i näringslivet en central be

tydelse vid utformningen av den ekonomiska politiken. Detta ställer i 

sin tur krav på omfattande investeringar inom företagen. 

Även utifrån företagens utgångspunkter framstår behoven av ökade 

investeringar klart. Åtskilliga företag har under de gynnsamma mark

nadsförhållandcn som rått under senare tid tvingats avstå från order 

eller senarelägga leveranser på grund av otillräcklig produktionskapaci

tet. Många företag upplever därför ett klart behov av att ytterligare 

bygga ut. De ökande krav på arbetsmiljön som de anställda ställer reser 

också krav som endast kan tillgodoses genom omfattande investeringsåt

gärder. 

2-Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Fi11a11splanen 
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De drastiskt ökade energikostnaderna har också skapat nya förutsätt
ningar och nya krav på expansion i företagens investeringsplaner. En rad 
åtgärder i syfte att spara energi framstår vid de nya priserna som mycket 
räntabla projekt särskilt inom energiintensiva produktionsområden. 

En klok hushållning med våra råvaror sätter vidare gränser bl. a. för 
utbyggnaden av skogsindustrins kapacitet. Därför blir det naturligt och 
angeläget att satsningen inom denna bransch sker på vidareförädling till 

färdigprodukter. 
Under 1974 vidtog regeringen två åtgärder i syfte att kanalisera de 

höga vinsterna i näringslivet till investeringar under kommande år i 

stället för att öka utdelningarna till aktieägarna. Det gäller avsättningar
na till arbetsmiljöfonder och till särskilda investeringsfonder på samman
lagt 35 % av vinsten före avsättningar. Med hänsyn till angelägenheten 
av en hög investeringstakt även under 1975 räknar jag med att en stor 
del av dessa fondavsättningar kommer att få utnyttjas för investeringar 
redan i år. Avsikten är också att förlänga den nu gällande möjligheten 
att få utnyttja investeringsfonderna intill utgången av mars 1976. 

Även kreditpolitiken bör i görligaste mån utformas under hänsyns
tagande till behovet av ett finansiellt utrymme för de investeringar som 
förstlirker vår externa balans. Vid utformningen av denna politik möter 
man emellertid samma konflikt som i många andra länder, nämligen att 
hänsynen till inflationsbekämpningen och de internationella kapitalrörel
serna motiverar att kreditmarknaden hålls stram samtidigt som behovet 
av en fortsatt investeringsuppgång pekar åt andra hållet. Den lämpliga 
avvägningen mellan dessa motstridiga önskemål får bl. a. göras mot bak
grund av en bedömning av det utrymme som kommer att finnas för en 
självfinansiering hos företagen i form av likviditetsneddragning och vinst
dispositioner. Kreditpolitikens stramhet får också bedömas med hänsyn 
till hur stor andel av den i dagens läge nödvändiga utländska upplåning
en som bör falla på näringslivet. Ju större denna andel bedöms behöva 
bli och ju större bidrag man kan räkna med från företagens egna vinster 
och egen likviditet, desto stramare utformning kan man ge kreditpoliti
ken utan att detta behöver komma i konflikt med målen för investeringar 

och sysselsättning. 
Under åren 1971-1973 har näringslivet genom den starkta vinstut

vecklingen och den lätta penningpolitiken successivt byggt upp en be
tydande likviditet i form av finansiella tillgångar. Kreditgivningen till 

näringslivet låg under första halvåret 1974 betydligt över nivån under 
motsvarande period 1972 och 1973. Under loppet av 1974 har emeller
tid kreditpolitiken successivt åtstramats. För affärsbankernas utlåning 
har detta under andra halvåret lett till en uppbromsning av kreditgiv
ningen även om utlåningen till industrin hållits uppe på en hög nivå. 
Samtidigt har emellertid näringslivets finansieringsbebov vuxit relativt 

kraftigt. ökningen av såväl de fasta investeringarna som av lagerinveste-
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ringarna har i löpande priser varit betydande. Trots en relativt hög upp

låning och trots ett ökat rörelseöverskott får man därför räkna med att 

näringslivet som helhet reducerat sina finansiella tillgårigar under loppet 

av 1974. 
Neddragningen synes emellertid inte ha varit lika stor som de före

gående årens likviditetsuppladdning utan företagens likviditetssituation 
synes fortfarande vara relativt god. Betydande skillnader kan dock före

ligga mellan olika delar av näringslivet och mellan företag av olika stor

lek, eftersom både vinst- och investeringsutvecklingen varit mycket 

splittrad. 
Det är i anslutning härtill värt att notera att vinst- och likviditets

utvecklingen förefaller att ha varit särskilt stark inom exportindustrin 

och då i synnerhet inom pappers- och massa- samt järn- och stålindustrin. 

Med hänsyn till det läge som den svenska ekonomin nu befinner sig i 
synes man ha väl grundad anledning att räkna med att företagen använ
der sin goda likviditet till investeringar. Härtill kommer de medel som 
frigörs genom de tidigare berörda möjligheterna att använda olika fond
avsättningar. Givna kreditpolitiska riktlinjer för första halvåret 1975 

medger också en viss expansion av affärsbankernas utlåning. Utrymmet 

för industrin blir större i den mån utlåningen till andra ändamål kan 
hållas tillbaka. De flesta industriländer konfronteras f. n. med exceptio

nella externa och interna finansieringsproblem. Även för vår del kan det 
bli nödvändigt inte minst för företagen att göra avkall på tidigare tum
regler för den externa finansieringen. 

Det för 1975 beräknade underskottet på bytesbalansen kan inte i nå
gon större utsträckning finansieras genom en ytterligare neddragning av 
valutareserven utan en fortsatt upplåning utomlands framstår med hän
syn till behovet av en valutapolitisk rörelsefrihet som erforderlig. Såväl 
staten som kommuner, kreditinstitut och företag bör komma ifråga som 
låntagare. Frågan om en statlig utlandsupplåning för att stärka valuta
reserven har övervägts vid flera tillfällen under det senaste året. De nu 
aktuella utsikterna för vår bytes- och betalningsbalans har gett denna frå
ga ökad aktualitet. Formen och tidpunkten för genomförandet av en 
sådan upplåning får bestämmas när behov och lånevillkor motiverar ett 
positivt ställningstagande. Det framstår emellertid som rimligt att nä
ringslivet får ta på sig en relativt betydande del av utlandsupplåningen. 

De lånevillkor som gäller för denna är ju likartade de som i allmänhet 
gäller för företag som konkurrerar med den svenska exportindustrin var
för man knappast kan hävda att detta skulle verka återhållande på de 

svenska, utlandskonkurrerande näringarnas investcringsbenägenhet. Man 
har i anslutning härtill dessutom anledning att peka på de förbättringar 

av lånevillkoren som redan inträffat på de internationella kreditmarkna
derna. Frågan om hur de mindre och medelstora företagen skall få till

gång till de utländska lånemarknadema får dock närmare övervägas. 
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3.4 Syssclsättningspolitikcn 

Läget på arbetsmarknaden kännetecknas L n. av en klart högre sys

selsiittn!ng ~in niigonsin tidigare samt en låg arbetslöshet. Antalet syssel

satta l[1g i november 100 000 högre än under motsvarande tid året innan. 

Antalet arbetslösa kassamedlemmar under 65 år var 28 000 - motsva

rande ca l S(;. av antalet kassamedlemmar - och den totala arbetslös

heten enligt arbetskraftsundersökningarna uppgick till L7 % av arbets

kraften, vilket är 0,7 procentenheter lägre ~in ett år tidigare. 

Antalet obesatta lediga platser ligger nu väsentligt högre än under 

de senaste ilren. Det råder brist pä arbetskraft inom vissa delar av ar

betsmarknaden. Särskilt gäller detta yrkesutbildad arbetskraft. 

Inte minst tack vare en osedvanligt snabb tillströmning till arbets

marknaden - man kan räkna med att arbetskraften under 1974 

ökade med netto 55 000 personer mot i genomsnitt 27 000 under de 

fem föregående åren - har de ökade personalbehoven inom framför 

allt industrin och tjänstesektorn kunnat tilJgodoses. 

Även om den allmänna efterfrågan på arbetskraft sålunda är hög 

finns naturligtvis betydande sysselsättningsproblcm för många miin

niskor. Deras problem är dock i allmänhet av ett sådant slag att en 

ökad generell efterfrågan inte skulle skapa ytterligare förutsättningar 

för en arbetsplacering. I sådana fall ställs krav på en rad olika särskilda 

insatser. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nu görs riktas ock

så huvudsakligen mot de grupper som har särskilda problem ptt arbets

marknaden. Som ett uttryck för det förbättrade läget på arbetsmark

naden bör man också se den ganska kraftiga minskning som skett :iv 

beredskaps:i rbetena. 

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna byggs ut för att möjliggöra 

en aktiv sysselsättningspolitik. Jag vill då bl. a. peka på den förstärk

ning av arbetsförmedlingens resurser med 350 personer som föreslås 

i budgetpropositionen. Vidare sker en effektivisering av arbetsförmed

lingen genom att moderna tekniska hjälpmedel kan anlitas. ADB-b:i

serade platslistor införs under våren 1975 i de tre storstadslänen och 

under det kommande budgetåret i ytterligare nio län. Arbetet med ;itt 

förbereda införandet av mera avancerade ADB-lösningar i förmediing:'

arbetet fortsätter i större skala. Arbetsmarknadsutbildningen beräknas 

nästa budgetår omfatta ca 135 000 deltagare. En ytterligare uppräkning 
av utbildningsbidragen föreslås ske den 1 juli 1975. En omfattande re

formering av utbildningsbidragcn i arbetsmarknadsutbildningen föresHis 

ske från den l januari 1976. Starthjälpen föreslås höjas nästa budgetår 

med 1 000 kr. för familjeförsörjare och med 500 kr. för övriga. 

Sträv::mdena inom sysselsättningspolitiken syftar till att upprätthå!JJ. 

antalet arbetstillfällen inom varuproduktionen. Sysselsättningen inom 

byggn.idsYcrksamhcten kan genom regeringens åtgärder i stort sett uppe

hållas och sysselsättningen inom industrin kan väntas fortsiitta öka. 
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men i långsammare takt än under 1974. Tillbakagången sysselsätt

ningen inom jord- och skogsbruk fortsätter trendmässigt. Inom de tjänste

producerande näringarna kan arbetskraftsbehovet under 1975 väntas 

öka med ca 30 000 personer. 
Till frågan om de åtgärder som erfordras för att säkra en syssclsätt

ningspolitisk beredskap återkommer jag i det följande. 

3.5 Finanspolitiken 

Budgetunderskottet för innevarande budgetår beriiknas nu uppgå till 
inemot 11,9 miljarder kr. För budgetåret 1975/76 beräknas underskot
tet till ungefär samma belopp. Underskottet för nästa budgetår kan 
dock förutses öka ytterligare med hänsyn till att alla utgiftsökningar 
under budgetåret inte nu kan förutses. Dock har i år i motsats till ti

digare medel beräknats för vissa erfarenhetsmässigt tillkommande ut

gifter. 
För upprätthållandet av erforderlig styrka i finanspolitiken har bud

getarbetet fått präglas av stark restriktivitet. Den samlade utgiftsökning

en på 11,6 miljarder kr. från innevarande års riksstat återspeglar i stor 
utsträckning automatiska kostnadsökningar och fullföljandet av redan 
fattade beslut. Som exempel vill jag nämna utgiftsökningar på drygt 1 
miljard kr. för att finansiera den ökade statsupplåningen och 760 
milj. kr. för biståndsändamål. Medelsanvisningen för detta senare än
damål innebär att enprocentmålet uppnås budgetåret 1975/76. Detta sker 
samtidigt som ett stort antal länder i vår omvärld - trots u-ländernas 
prekära läge - snarast begränsar sina engagemang i de fattiga län
derna. 

Bland nya åtaganden av större finansiell räckvidd vill jag nämna att 
ca 400 milj. kr. beräknats för ökad subventionering av livsmedelspri
scrna, vilket möjliggör att den under 1975 beräknade inkomstförbätt
ringen till jordbrukarna endast till hälften tillåts slå igenom på priserna. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om att regeringen denna dag 
beslutat tillkalla den av riksdagen begärda besparingsutredningen. 

Även om budgetpropositionen sålunda endast innehåller ett fåtal 
förslag om nya åtaganden av mera betydande finansiell omfattning avi
seras emellertid förslag av stor betydelse och räckvidd inom vuxenut

bildningens område. 
Kommitten för arbetsmarknadsutbildning (KAMU) har redovisat för

slag om en utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen och en samtidig 
kraftig förbättring av de ekonomiska villkoren för de studerande. Kom
mitten för studiestöd åt vuXna (SVUX) och kommitten för försöksverk
samhet med vuxenutbildning (FÖVUX) har redovisat förslag om bl. a. 
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ett kraftigt förbättrat studiestöd åt vuxenstuderande på heltid och del
tid. Kommitteförslagen har remissbehandlats och bereds f. n. inom resp. 
departement. 

Regeringen har överlagt med företrädare för LO och TCO beträffan
de dessa förslag. Organisationerna har i likhet med regeringen an
sett det vara ytterst angeläget att förslagen snabbt genomförs. Före
trädarna för LO och TCO har vidare funnit det rimligt att reformerna 
finansieras genom arbetsgivaravgifter. Det är därför regeringens av
sikt att senare i vår för riksdagen redovisa förslag om reformer på dessa 
områden. Avsikten är att reformerna skall träda i kraft den 1 januari 
1976 och finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter. 

Redan fattade beslut på pensioneringens område innebär att arbets
givaravgifterna höjs den 1januari1976 med 0,75 procentenheter. 

Vidare kommer på grundval av betänkande från 1972 års skatteut
redning förslag om en sänkning av den direkta skatten från och med 
1976 att föreläggas nu instundande riksmöte. Även denna skatteom
läggning avses finansieras genom avgifter på företagen. Vidare kommer 
förslag att läggas om höjda avgifter till sjukförsäkringen, bl. a. mot bak
grund av en konstaterad ökning av sjukfrekvensen. Sammantaget inne
bär detta att de samlade avgifterna på företagen den 1 januari 1976 tor
de komma att öka med 5 a 6 procentenheter. Denna finansiering för bär 
ovan angivna reformer konsumerar en del av utrymmet för löneböj
ningar. Principen bar godtagits av löntagarnas organisationer varför det 
finns anledning att räkna med att höjningen kommer att beaktas vid 
fastställandet av de avtalsmässiga lönehöjningarna för år 1976. Den avi
serade skatteomläggningen kommer att göra det möjligt för löntagar
organisationerna att träffa avtal om lägre nominella inkomstökningar 
än som annars varit fallet utan att avtalens reala innehåll urgröps. 

Av betydelse för avtalsförhandlingarna är också kommunalskatter
nas utveckling. Mot denna bakgrund har regeringen haft överläggningar 
med företrädare för kommun- och landstingsförbunden om kommunal
skatterna för 1976 och 1977. 

Den mellan regeringen och de bägge kommunförbunden 1972 träf
fade överenskommelsen om en begränsning av kommunalskatternas 
ökning åren 1973 och 1974 ledde till att kommunalskatterna endast 

ökade obetydligt. För innevarande år har inte motsvarande överens
kommelse gällt. Kommunerna har ökat sina skatter kraftigt eller med 
i genomsnitt ca 1: 20 kr. per skattekrona. Detta har inneburit att ef
fekten av den statliga skattesänkningen den 1 januari 1975 begränsats. 

Den kommunala ekonomin utvecklades tillfredsställande under 1973. 
Under 1974 har kommunernas verksamhet fortsatt att expandera utan 
att likviditeten allvarligt försämrats. Genom de i år vidtagna skatte
böjningarna har den kommunala ekonomin förstärkts. Den starka ök
ningen av det kommunala skatteunderlaget som kan förutses för 1976 
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innebär att kommunernas ekonomiska problem torde bli förhållandevis 

begränsade. 
Det är angeläget att trygga mÖjligheterna för kommunerna att full

följa sin långtidsplanering och därmed säkra en fortsatt utbyggnad av 
omvårdnad och service för kommuninvånarna med en begränsad höj

ning av kommunalskatten. Regeringen har därför vid överläggning
arna med de båda kommunförbunden nyligen erbjudit kommuner och 

landstingskommuner extra statsbidrag med sammanlagt 1 200 milj. kr. 
för de båda åren 1976 och 1977. Detta skulle motsvara ca 50 öres ut

debitering per skattekrona för vartdera året. Förslaget förutsatte sam

tidigt att de båda förbunden skulle rekommendera kommunerna och 
tandstingskommunerna att maximera eventuella kommunalskattehöj
ningar under de båda åren till 50 öre per år räknat på den sammanlagda 
kommunal- och landstingsskatten. Kommunförbundens styrelser har ac

cepterat detta förslag till uppgörelse dock utan bifall från de borgerliga 

representanterna i styrelserna. Mot bakgrund av att en uppgörelse om 

en stabilisering av den kommunala utdebiteringen har karaktären av en 
rekommendation och förutsätter en allmän uppslutning från kommuner 
och landstingskommuner - även de med borgerlig majoritet - finns 
det f. n. inte tillräcklig grund för en överenskommelse. En annan åt
gärd för att både stimulera ekonomin och samtidigt skapa förutsätt

ningar för en lugnare avtalsrörelse har varit att den statliga inkomst
skatten sänkts från den 1 januari 1975 vilket innebär att löntagarna 
redan innan avtalsförhandlingarna är slutförda har garanterats en ökad 
disponibel inkomst. 

Vidare föreslås i budgetpropositionen, som tidigare nämnts, en ökad 
subventionering av livsmedlen med ca 400 milj. kr. vilket också inne
bär en stimulans för den privata konsumtionen. 

Som jag tidigare anfört, var Sverige ett av de få industriländer som 
under fjolåret drev en expansiv ekonomisk politik trots de påfrestningar, 
som oljekrisen och oljeprishöjningarna medförde. När regeringen nu 
förordar att politiken behåller samma inriktning under 1975 sker det 
utifrån det grundläggande kravet att sysselsättningen måste hållas uppe. 
Med denna politik följer emellertid också att det redan för 1974 bety
dande underskottet i bytesbalansen förutses bli ännu större 1975. Som 
jag utvecklat i avsnittet om investeringspolitiken är det därför nödvän
digt att i så stor utsträckning som möjligt styra tillgängliga resurser till 

produktiva investeringar och till insatser, som förstärker vårt närings

livs internationella konkurrenskraft. 

Med denna inriktning av politiken blir grundprognosen för tillväxt 

och sysselsättning under 1975 positiv. Samtidigt måste det konstateras 
att betydande osäkerhetsmoment finns i framtidsbedömningen. Ett så

dant är den nu pågående avtalsrörelsen där en i tiden utdragen förhand
ling erfarenhetsmässigt påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt; 
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Det gäller emellertid framför allt den internationella ekonomiska ut

vecklingen. Även om det finns grundad anledning anta, att en mera ex

pansiv ekonomisk politik i flera för oss viktiga Hinder kommer att suc

cesssivt förstärka konjunkturutvecklingen under 1975, kan det inte ute

slutas att lågkonjunkturen utomlands blir mera utdragen, bl. a. som en 

konsekvens av den rådande obalansen i de internationella betalningarna. 

Det är mot denna bakgrund angeläget att beredskapen för ytterligare 

insatser för att hävda sysselsättningen hålles hög. De tidigare angivna 

förutsättningarna för politiken måste självfallet påverka insatsernas ka

raktär. Om således ett behov av sysselsättningspo\itiskt motiverade in

satser senare skulle komma att erfordras måste dessa enligt min mening 

koncentreras till direkt sysselsättningsskapande åtgärder med lågt im

portinnehåll samt till investeringsprojekt som främjar produktionen. 

Härvid framstår det bl. a. som angeläget att kunna stimulera de offent

liga investeringarna. Detta kan ske bl. a. genom en tidigareläggning av 
statliga byggnadsinvesteringar, investeringar i affärsverken och genom 

insatser för att öka de kommunala investeringarna. En förberedelse för 

att vid behov kunna åstadkomma en sådan ökning av de offentliga in

vesteringarna pågår f. n. inom regeringskansliet. 

För att kunna finansiera insatser av detta slag disponerar regeringen 

innevarande budgetår en finansfullmakt om 600 milj. kr. (prop. 1974: 

80, InU 1974: 10, rskr 1974: 157). Jag förordar att regeringen nu av 

riksdagen utverkar en finansfullmakt för budgetåret 1975176 om 1 000 

milj. kr. Fullmakterna bör för såväl innevarande som nästa budgetår 

få användas för finansiering av tidigareläggning, utvidgning eller påskyn

dande av statliga investeringar som normalt finansieras med anslag på 

drift- eller kapitalbudgeten. Vidare bör de få användas för utgifter för 
beredskapsarbeten samt för bidrag till kommunala projekt för investe
ring och sysselsättning. Bidragsprocenten bör få fastställas av regeringen 
med hänsyn till ändamålet, dock högst till 75 % . 

Jag har tidigare berört de åtgärder regeringen avser vidta för att sti
mukra industrins investeringar. Inom vissa industribranscher ~ir efter

frågan f. n. svag. För att upprätthålla produktion och sysselsättning kan 

det bli nödvändigt att i vissa branscher stödja företagens investeringar i 

lager. Detta kan ske genom att företagen utnyttjar sina investeringsfon

der och särskilda invcsteringsfonder. Härutöver bör möjlighet finnas att 

liksom år 1972 lprop. 1971: 140) stödja företagens lagerproduktion ge

nom särskilda bidrag. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsde

partementet förordar jag därför att regeringen inhämtar riksdagens be

myndigande att vid behov få besluta om lagerstöd enligt de riktlinjer 

som riksdagen tidigare godkänt. Anslag för detta lindamål finns uppfört 

under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. Det kan i samman

hanget erinras att även penningpolitiken har sin funktion att fylla inom 

den ekonomiska politikens ram. 
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3.6 Prispolitiken 

De sn:i.bba prisstcgringama skapar i vårt samhälle liksom i vår om

värld svåra fördelningspolitiska problem. Visserligen är genom det so

ciala trygghetssystemets utformning de svagaste grupperna i vf1rt sam
hälle - ålderspensionärer, sjuka, m. fl. - förhållanclevis väl skyddade 

mot inflationens verkningar men en bestående inflation av nuvarande 

storleksordning skapar ändå orättvisor och sociala spänningar. Kampen 
mot inflationen måste därför få en framträdande plats i vår politik. Det 
är också angeläget om vår ekonomi skall bevara sin internationella kon

kurrenskraft. 

Den starka inflationen i västvärlden har i väsentlig utsträckning drivits 
fram av de mycket kraftiga höjningar av råvarupriserna som ägt rum 
under 1973 och början av 1974. Även om fyrdubblingen av oljepriserna 
självfallet haft en avgörande påverkan härvidlag har ökningen av olje
priserna på intet sätt varit unik. Tvärtom har utomordentligt kraftiga 

prisuppgångar även förekommit för en rad andra råvaror. 
Dessa starka råvaruprisstegringar kan föras tillbaka på en rad olika 

faktorer som t. ex. en stark och samtidig högkonjunktur i industrilän
derna under 1973, fclslagna skördar, produktionsstörningar och omfat
tande spekulationstendenser. Under loppet av 1974 har emellertid pri
serna på en rad råvaror börjat falla. När det gäller olja har någon pris

sänkning däremot inte inträffat och i fråga om livsmedel har betydande 
prisstegringar skett på världsmarknaden även under 1974. 

För ett land som Sverige med en fri och omfattande utrikeshandel 
kan man inte utan mycket omfattande ekonomisk-politiska ingrepp iso

lera sig från dessa starka prisstegringar på världsmarknaden. Prispoliti
ken får i stället inriktas på att begränsa genomslaget och verkningarna 
av de internationella prisförändringarna för att därigenom minska deras 
fortsatta spridning i den interna ekonomin. 

Ett väsentligt led i vår politik har varit att via statsbudgeten begränsa 
prisstegringarna på de viktigaste baslivsmedlen. Denna subventionering 
har nu nått en mycket hög nivå. För innevarande budgetår beräknas de 
direkta subventionskostnaderna för staten - vid den subventionsgrad 
som g~illdc under senare delen av 1974 - till ca 2 miljarder kr. Rege
ringen har tidigare beslutat att utöka livsmcdelssubventionerna fr. o. m. 
den 1 januari 1975. Härutöver är det regeringens avsikt att fatta mot

svarande beslut beträffande de ökade inkomster jordbruket skall tillföras 
den 1 juli 1975. En fortsatt subventionering av baslivsmedlen som inne
bär att staten under 1975 bibehåller de nämnda subventionerna samt här

utöver skjuter till hälften av den prisstegring som annars vore nödvändig 
med hänsyn till gällande jordbruksöverenskommelse beräknas leda till 
ökade kostnader på ca 400 milj. kr. Totalt sett blir härigenom prisstödet 
över budgeten till livsmedlen ca 2,6 miljarder kr. Den subvenlionsnivå 
som f. n. uppnåtts innebär t. ex. att detaljhandelspriset på mjölk reduce-
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ras med ca en krona. Inom ramen för jordbruksprisrcgleringen har vi
dare åtgärder vidtagits för att hålla nere prisstegringarna på spannmåls
produktcr. Sammantaget har dessa olika insatser medfört att Sverige 

haft den näst lägsta prisstcgringen på livsmedel inom OECD-området. 

Ett viktigt inslag i den inflationsbekämpande politiken har varit pris
stopp och skyldighet för företag att anmäla planerade prishöjningar. 
Prisstopp har - förutom på livsmedelsområdet - gällt bl. a. trävaror, 
viktigare byggnadsmaterial samt tidningspapper, lantbruksmaskiner och 

gödselmedel. Prisstoppet på trävaror har under året helt avvecklats me

dan för tidningspapper och vissa byggnadsmaterial stoppet ersatts med 
anmälningsskyldighet. I november 1974 infördes prisstopp på pappers
massa för inhemsk förbrukning och i december på vissa hushållskapital
varor. Olika högstpriser har sedan december 1973 gällt för motorbensin, 
motorbrännolja och eldningsolja. Det är regeringens avsikt att genom 
den prisövervakande myndigheten fortsätta en aktiv politik på prisom
rådet. 

De nyligen genomförda reformerna inom bostadspolitiken med bl. a. 
införandet av en garanterad högsta ränta innebär för den stora del av 
beståndet som består av nybyggda lägenheter att annars nödvändiga hy

reshöjningar kan begränsas eller att hyrorna i vissa fall kanske kan sän
kas. Staten subventionerar f. n. mer än halva kapitalkostnaden för en 
nybyggd lägenhet i flerfamiljshus. 

Genom särskilda insatser på de för människorna särskilt viktiga områ
dena livsmedel och hyror har sålunda de sociala problem som en stark 
inflation för med sig kunnat begränsas i avsevärd omfattning. Jag vill i 
detta sammanhang även framhålla de betydande insatser som görs för 
att kompensera olika grupper - exempelvis pensionärer och låginkomst
tagare - för prisstegringarna. En betydande del av utgiftsstegringarna 
på den statliga budgeten tas i anspråk för dessa ändamål. 

I syfte att skapa ett bättre utgångsläge för förhandlingarna om lö
nerna under 1975 har riksdagen beslutat om en betydande skattesänk
ning för i första hand inkomsttagare i mellan- och låginkomstlägena. 
1972 års skatteutredning har vidare nyligen på regeringens uppdrag läm

nat ett förslag om skattesänkningar för 1976. 
Erfarenheterna från 1974 års avtalsrörelse visar att metoden att lägga 

skattesänkningar som en grund för parternas fria avtalsförhandlingar 

ger ett för både löntagare och samhällsekonomi gynnsamt resultat. Här
igenom har det varit möjligt att kombinera realinkomststcgringar för den 

enskilde med Iönekostnadshöjningar för företagen som varit väl förenliga 
med strävandena att hävda vår internationella konkurrenskraft. Ett av
görande villkor för vår förmåga att klara bytesbalansen är att vårt nä
ringsliv kan bevara den förbättrade konkurrenskraft som uppnåtts under 

senare år. 
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3. 7 Försörjningsbalans och bytesbalans 

Produktionsutvecklingen 1974-1975 sammanfattas i tabell 4. Kal
kylerna redovisas såväl från produktionssidan som från användnings

sidan. Som jag tidigare framhållit finns det skäl anta att beräkningarna 
från produktionssidan visar större tillförlitlighet. Bägge kalkylmetoderna 

visar emellertid en avsaktning i bruttonationalproduktens ökningstakt 

år 1975. 
I försörjningsbalanscn (tabell 5) sammanfattas den ekonomiska till

växt, mätt från användningssidan, som i den preliminära nationalbud

geten förutses för år 1975. Bruttonationalprodukten, som för 1974 be

räknas ha stigit med drygt 3 1/2 % mätt på detta sätt, väntas öka med 
2 112 % 1975. Den långsammare tillväxten har sin orsak bl. a. i en 

lägre ökningstakt för den privata konsumtionen och en mindre expansiv 
påverkan från Jagerinvesteringarna. 

De totala fasta investeringarna, dvs. investeringarna utom lagerinves

teringama, väntas öka med 0,5 % från 1974 till 1975 jämfört med en 
minskning med någon procent från 1973 till 1974. Neddragande på 
investeringsutvecklingen under 1975 verkar bostadsbyggandet - om än 

i mindre utsträckning än under 1974. En fortsatt, och snabbare öknings
takt väntas för näringslivets investeringar medan kommunernas och de 
statliga myndigheternas och affärsverkens investeringar förutses bli nå
got lägre än under 1974. Totalt väntas byggnadsinvesteringarna minska 
medan maskininvesteringarna bedöms öka förhållandevis kraftigt. 

Näringslivets investeringar förutses öka med 5 % varvid investe

ringsökningen för industrin kan beräknas bli så stor som ca 10 % . Jag 
räknar därvid med ;att uppgången blir ungefär lika kraftig för maskiner 
som byggnader. Den mycket kraftiga ökning av investeringsaktiviteten 
som sålunda väntas komma till stånd inom industrin har bl. a. sin grund 
i de behov att utvidga kapaciteten som uppenbarligen finns på flera 
håll, särskilt inom basvaruindustrierna. Dessutom utgår jag ifrån att 
de mycket goda vinsterna under senare år kommer att positivt påverka 
investeringsklimatet. Som jag framhållit tidigare räknar jag också med 
att frisläpp av medel från de olika investeringsfonderna kommer att 
verka gynnsamt på investeringsutvecklingen. 

På den offentliga sidan väntas de statliga myndigheternas och affärs

verkens investeringar minska med 3 % . Förklaringen härtill är bl. a. att 

investeringar i form av beredskapsarbeten av arbetsmarknadsstyrelsen 
schablonmässigt antagits ligga på en lägre nivå 1975 än 1974. Som jag 
tidigare anfört är beredskapen för att öka de statliga investeringarna 

såväl i form av beredskapsarbeten som i andra former hög. Skulle så
ledes utvecklingen på arbetsmarknaden motivera det kommer de statliga 
investeringarna att expanderas kraftigt jämfört med föreliggande be
räkning. De kommunala investeringarna torde fortsätta att minska även 
1975, även om nedgången förutses bli mindre än för 1974. Till över-
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Tabell 4. Produktionsuh'ccklingcn 1974 ---1975 

Bruttonationalprodukt från 
produktionssidan 

därav varuproduklion 
tjänster 

Bruttonationalprodukt från 
användningssidan 

Volymföriindring i ~;, från 
förcg:lcndc iir 

1974 1975 

4,7 
5,4 
4,3 

3,7 

3,0 
2,5 
3,0 

2,5 
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vägande del förklaras den svaga utvecklingen för kommunernas investe
ringar av det nära samband som råder mellan kommunal byggnads
och anläggningsverksamhet och bostadsbyggandet. För de kommunala 
maskininvcsteringarna väntas 1975 i likhet med 1974 en förhållandevis 
kraftig uppgång. 

Investeringarna i bostäder väntas minska med ungefär 7 % , jämfört 
med en nedgång på drygt 10 % 1974. Emellertid förutses under loppet 
av 1975 en vändning uppåt i påbörjandet av nya lägenheter. Totala 
antalet igångsatta lägenheter beräknas sålunda bli 72 000 mot 69 000 

Tabell 5. Preliminär försörjningsbalans för år 1975 

Procen- Milj. kr. Förändring 1974-
tue!l 197..J. 1975 
volym-
förändr. Milj. kr. Procentuell 
1973- i 1974 ars volym-
1974 priser förändring 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt 3,7 247 150 5 875 2,5 
Import 13,6 n sio 4 370 6,0 

Summa tillgång 5,4 319 960 10 245 3,0 

Efrerfrdgm1 
Hruttoinvestering 0,8 53 435 230 0,5 

näringsliv 4,6 25 410 1 310 5,0 
därav: industrin 6,0 12 130 I 215 10,0 
statliga myndigheter och 
affärsverk 2,7 6 715 - 190 -3,0 
kommuner 3,1 10 370 -- 145 --1,5 
bostäder -10,9 10 940 - 745 -7,0 

Lagerförändring 5 250 I 800 
Privat konsumtion 4,5 131 650 4 610 3,5 
Offentlig konsumtion 2,9 57 620 1 660 3,0 
Tjänstenetto 30 - 215 
Export 5,6 72 035 2 160 3,0 

Summa efterfrågan 5,4 319 960 10 245 3,0 
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för 1974. Vändningen uppåt för igångsättningen kan väntas som en 

positiv reaktion på de nya riktlinjerna i hostadspolitiken. Efterfrågan 

torde öka i en omfattning som får till följd att bostadsreservcn minskar. 

Antalet färdigsfällda lägenheter 1975 kan beräknas uppgå till ca 67 000. 

Lagcrinvesteringarna väntas fortsätta att v~ra kr::iftiga under en del 

av 1975 innan en försvagning sker. För helåret förutses en lagerökning 

på ca 7 miljarder kr. räknat i 1974 års priser. Lagerökningen skulle då 

bli ca 1,8 miljarder kr. större än 1974 och således iiven för 1975 bidra 

positivt till produktionsökningen. 

Den privata ko11sumtionen väntas öka med ca 3,5 % i volym 1975, 

dvs. i något långsammare takt än under 1974. Hushållens reala dispo

nibla inkomster torde vid de antaganden som gjorts om löneutveck

lingen komma att öka med ett par procent. A andra sidan torde en 

del av den mycket snabba inkomststegringen 1974 även komma att 

påverka konsumtionsnivån 1975. Den ytterligare stegringen i sparandet 

hos hushållen som ägde rum 1974 skulle således delvis komma att 

konsumeras under 1975. 

Ko11sumentprisema torde vid gjorda löneantaganden komma att öka 

i storleksordningen 7-8 % under loppet av 1975. Därvid har antagits 

att de direkta f1terverkningarna från utlandet blir väsentligt svagare än 

under 1974. 

Den offentliga konsumtionen beräknas stiga med 3 % från 1974 till 

1975. ökningstakten beräknas bli densamma i både den statliga och den 

kommunala sektorn. 

För utrikeshandeln väntas den reala balansen fortsätta att försämras, 

dvs. exportvolymen kommer inte att öka fullt lika snabbt som import

volymen. Däremot förutses efter försämringen 1974 en viss förbättring 

i bytesförhållandet genom att stegringen i importpriserna väntas bli 
något mindre än uppgången för priserna på våra exportprodukter. 

Totalt antas importpriserna stiga med 9 %, samtidigt som motsvarande 

ökning i exportpriserna beräknas bli I 1 % . 

Den svenska exporten väntas öka med 3 % . Den förhållandevis låga 

tillväxten beror främst på en minskning i råvaruexporten, förorsakad av 

såväl kapacitetsbrist i vissa industrier som en något mattare efterfrågan 

för en del produkter. Även exporten av färdigvaror torde emellertid 

öka i något lägre takt än 1974. 

Importen kan v:intas stiga med 6 % . Den relativt höga öknings takten 

förklaras bl. a. av den utveckling som förutses för lagren. Importinne

hållet i dessa är mycket högt. 

Handclsbalanscn kommer, med den pris- och volymutveekling som 

förutses för 1975, att försämras ytterligare och underskottet väntas 
uppgå till 2 miljarder kr. 

Sjöfartsnettot har för 1975 beräknats till 3,3 miljarder kr., vilket 

skulle innebära en viss nedgång från den exceptionellt gynnsamma ni-



Prop.1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 30 

vån år 1974. Kostnads- och intäktsutvccklingen för de olika ingående 
posterna i sjöfartsnettot är dock svår att med någon större säkerhet 
förutse. 

Preliminärt beräknas turistnettot visa något ökat underskott från 1974 
till 1975. 

Transfereringarna väntas öka med drygt 400 milj. kr. under 1975 
och posten i tjänstebalansen försvagas lika mycket. I huvudsak förorsa
kas det ökade underskottet av en ökning i gåvobiståndet till utveck

lingsländerna. 
Sammantaget skulle därmed bytesbalansen för 1975 visa ett under

skott på ca 5 miljarder kr., en försvagning med mer än 10 miljarder kr. 

från 1973. 

Tabell 6. Bytesbalans 1973 -1975 
(milj. kr.) 

1973 1974 1975 
(prel.) (prognos) 

Export 53 153 72035 82 375 
Import 46 336 72 810 84195 
Korrigering av handelsstatistiken - 111 170 - 180 

Hande/sbalans 6 706 - 945 -2000 

Sjöfartsnctto 2 989 3 500 3 300 
Turistnetto -2275 -2 250 -2450 
Övriga tjänster, netto -1 179 --1 500 -I 700 
Transfereringar -I 761 --2 350 -2 800 
Korrigeringspost 800 800 800 

Bytesbalans 5 280 -2 745 -4 850 

4. Budgetförslaget 1975/76 

4.1 Inkomster, utgifter och budgetsaldo 1973/74-1975/76 

I fjolårets reviderade finansplan räknade jag med att statens upp
låningsbehov under budgetåret 1973/74 skulle komma att uppgå till 

drygt 8,9 miljarder kr. Som framgår av tabell 7 blev budgetunderskottet 
något större, eller nära 9,4 miljarder kr. 

Underskottet på statsbudgeten för innevarande budgetår kan beräknas 
bli mycket stort, eller inemot 11,9 miljarder kr. Det är framför allt ut
vecklingen på utgiftssidan som bidrar till detta kraftiga underskott. 

De totala statsinkomsterna under budgetåret 1974175 kan nu beräk
nas bli drygt 1 miljard kr. högre än som angavs i den reviderade finans
planen. En bidragande orsak härtill är att den ökning på 11 % av 
lönesumman under 1974 som låg till grund för beräkningarna i den revi
derade finansplanen nu har antagits bli 12,5 % . Vidare beräknas in-
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komsterna av indirekta skatter bli väsentligt högre än vad som tidigare 
antogs. Det är framför allt inkomsterna av mervärdcskatt som ökar 
kraftigt som en direkt följd av den starkt ökade köpkraftcn hos konsu
menterna under år 1974. 

Utgifterna under budgetåret 1974175 beräknas nu bli 3,3 miljarder kr. 
högre än som angavs i den reviderade finansplanen. Till stor del kan 
dessa utgiftsökningar hänföras till av den allmänna prisutvecklingen 
beroende anslag såsom folkpensioner och försvarsutgifter. Vidare ingår 
beslutade och föreslagna anslag på tilläggsstat. 

Budgetförslaget för 1975/76 innebär att det statliga upplåningsbeho
vet beräknas ligga kvar på samma höga nivå som under innevarande 
budgetår. 

Tabell 7. Totalbudgeten 1973/74-1975/76 
(Milj. kr.) 

1973/74 1974/75 
Utfall Nu ber. utfall 

Inkomster 61 488 73 033 
Utgifter 70 881 84 886 
Budgetsaldo -9 393 -11 853 

1975/76 
Budgetprop. 

81 317 
93 224 

-11 907 

De totala statsinkomsterna beräknas för budgetåret 1975176 stiga med 
drygt 11 % eller med nära 8,3 miljarder kr. Detta innebär en väsentligt 
lägre ökningstakt än vad som beräknas mellan de närmast tidigare bud
getåren, vilket är en följd bl. a. av den tidigare beslutade skatteomlägg
ningen, vilken trädde i kraft den 1 januari 1975 och vilken får full effekt 
budgetåret 1975176. 

Beräkningarna av statsinkomsterna har utförts av riksrevisionsverket. 
Verket har därvid förutsatt en ökning av lönesumman om 10 % 1975 
och 8 % 1976. Jag har inte funnit skäl att frångå dessa schablon
antaganden. 

De totala statsutgifterna beräknas enligt budgetförslaget för 1975/76 
stiga med drygt 8,3 miljarder kr. eller knappt 10 % jämfört med det 
beräknade utfallet för innevarande budgetår. Det är en väsentligt lägre 
ökningstakt än den beräknade ökningen av utgifterna på nära 20 % 

mellan budgetåret 1973174 och innevarande budgetår. Merparten av 
utgiftsökningarna till budgetåret 1975176 är av automatisk karaktär. 
Utgiftsberäkningarna för budgetåret 1975176 skiljer sig från tidigare år 
såtillvida att ett täckningsanslag på 1 200 milj. kr. har lagts in för att 
täcka schablonmässigt framräknade höjningar av statstjänarlönerna 
åren 1975 och 1976 trots att löneavtal mellan parterna ännu inte in
gåtts. Beräkningen har gjorts utifrån schablonmässiga antaganden. Er
farenhetsmässigt uppkommer under löpande budgetår behov av medel 
för oförutsedda och ofrånkomliga behov. För att uppnå en ökad realism 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 32 

i detta budgetförslag har under huvudtiteln Oförutsedda utgifter ett 
anslag p[1 1 000 milj. kr. beräknats. Detta belopp motsvarar de senaste 
budgetårens genomsnittliga behov av medel på tilläggsstat, exkl. medel 
för sysselsättningsfrämjandc åtgärder. Tidigare års utfall visar alt utgif

terna även med dessa justeringar ofta väsentligt överstiger vad som 
angetts i budgetförslagen. 

4.2 Utgiftsprogrammet 

l det nu föreliggande budgetförslaget har utgiftsökningen begränsats 

till knappt 10 % i förhållande till det utfall som nu beräknas för inne
varande budgetår. I förhållande till den fastställda riksstaten blir utgifts
ökningen drygt 14 % eller ca 11,6 miljarder kr. Utgiftsökningar inom 
ramen för tidigare gjorda åtaganden svarar för den helt övervägande 
delen härav. Således svarar anslagen till utvecklingsbiståndet, den bo

stadspolitiska reformen och förbättringen av folkpensionerna för en ut
giftsökning på tillsammans 2,3 miljarder kr. Vidare tillkommer 400 milj. 
kr. för den ökade livsmcdelssubventioneringen. Till dessa belopp skall 
också läggas kostnader för flera betydande förbättringar i form av ökad 
resurstilldelning till pågående verksamhet. Jag vill också erinra om att re

geringen avser att senare i år förelägga riksdagen förslag till omfattande 
reformer i fråga om arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning. Vi
dare har skatteutredningen nyligen lagt fram förslag i anledning av de 
under hösten lämnade tilläggsdirektiven. Proposition i anledning härav 
beräknas föreläggas riksdagen under året. Till följd av nu nämnda re
former, som avses bli finansierade med arbetsgivaravgifter, kan budget
förslagets såväl inkomst- som utgiftssida komma att beröras. 

Arets budgetförslag innebär en fortsättning av den tidigare förda poli
tiken för trygghet och solidaritet. Det innehåller bl. a. betydande an
slagshöjningar till följd av de nyligen beslutade folkpcnsionsreformerna, 
som avses kompletterade med ett förslag under innevarande år om öka
de möjligheter till en rörlig pensionsålder. Som ett led i politiken för 
j~imställdhet mellan män och kvinnor ökar bl. a. bidragen till daghem 
och kapaciteten i förskollärarutbildningen. Utöver de betydande refor

mer beträffande arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning som 

nyss nämnts är de områden som prioriteras 

- trygghet på arbetsmarknaden 

- arbetsmiljön 

- bostadspolitiken 
- samarbetet med utvecklingsfänderna. 

Trygghet på arbetsmarknaden. Jag vill först erinra om att en rad 
viktiga reformer på arbetsmarknadens område har trätt i kraft under år 

1974. Lagarna om anställningsskydd och om vissa anställningsfräm
jande åtgärder har inneburit väsentliga förbättringar för den enskildes 
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trygghet. Sålunda gäller nu att uppsägning skall vara sakligt grundad. 
Vidare har uppsägningstiderna förlängts. Arbetsmarknadsmyndigheterna 
har fått ökade möjligheter att påverka företagens anställningspolitik i 
syfte att ge arbete åt äldre och andra svårplacerade personer. Skydds
ombudens ställning på arbetsplatserna har stärkts och de fackliga för
troendemännens möjligheter att på betald arbetstid fullgöra sina fack
liga arbetsuppgifter har förbättrats. Från den 1 januari 1975 gäller ock
så regler om rätt till ledighet för utbildning. 

I budgetpropositionen föreslås en fortsatt kraftig utbyggnad av ar
betsförmedlingens kapacitet. Hittills under 1970-talet har arbetsförmed
lingarna förstärkts med sammanlagt 760 tjänster. I årets budgetförslag 
föreslås en förstärkning av arbetsmarknadsverket med ytterligare 350 
anställda. För att öka effektiviteten hos förmedlingarna kommer sats
ningen på ADB att kraftigt förstärkas. 

Arbetsmarknadsutbildningen omfattar under innevarande budgetår 
ca 135 000 personer. Kommitten för översyn av arbetsmarknadsutbild
ningen (KAMU) överlämnade under förra året sitt betänkande i vilket 
föreslås bl. a. ett helt nytt bidragssystem vid sådan utbildning. Remiss
bchandlingen av förslagen har nyligen avslutats och regeringen kom
mer i särskild proposition under året att anmäla sina förslag för riks
dagen. De nya reglerna avses träda i kraft den 1 januari 1976. Som ti
digare nämnts förutses reformen bli finansierad via höjda arbetsgivar
avgifter. I avvaktan härpå föreslås nu att grundbidragen vid arbets
marknadsutbildning höjs med 40 kr. per månad från den 1 juli 1975 ut
över den höjning med 40 kr. per månad som genomförts från den 1 ja
nuari 1975. 

Arbetsmiljö11 utgör en väsentlig del av det omfattande reformarbete 
som pågår för en social förnyelse av arbetslivet. En ny arbetarskydds
organisation genomfördes den 1 juli 1974 varvid antalet yrkesinspek
tionsdistrikt ökades från 11 till 19. Den kraftiga personalförstärkning 
som skett under senare år fortsätter även under budgetåret 1975176. Så
lunda tillförs yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen ytterligare 
78 tjänster. 

Det bör också påpekas, att ett viktigt led i strävandena att förbättra 
arbel5miljön är de beslut som fattats om avsättning av företagens vinst
medel till s. k. arbetsmiljöfonder. De anställda har tillförsäkrats ett av
görande inflytande på användningen av dessa medel, som kommer att 
möjliggöra betydande förbättringar i arbetsmiljön. 

Bostadspolitiken. Genom beslut av 1974 års riksdag har väsentliga 
reformer genomförts inom det bostadspolitiska området. Reformerna 
avser främst bostadsfinansieringen, markpolitiken, konkurrensen inom 
bostadsbyggandet, åtgärder för förbättrad boendemiljö, bostadstilläggen 
och hyreslagstiftningen. 

I fråga om bostadsfinansieringen innebär reformerna direkta sub-

3-Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen 
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vcntioncr vilka undanröjer problemen med skuldökning inom lånesyste
met. Genom den nya finansieringsreformen uppnås vidare en bättre lik
sfalldhet i fråga om boendekostnader för olika besittningsformcr och 
biittrc förutsättningar för en i förhållande till de boendes betalningsför
mi\ga rimlig hyrcsnivå i senare årgångar av hus. Nyproduktionen av 
hyres- och bostadsrättslägenheter får genom det nya. finansieringssyste

met en garanterad ränta på 3,9 % . För hus som bebos av låntagaren 
blir motsvarande ränta 6 %. R1intesubventionerna avvecklas successivt. 
Reformerna inom finansieringssystcmet innebär vidare bl. a. en höjning 
av statslånets storlek och den övre lånegränsen för hus som bebos av 

låntagaren samt för bostadsrättslägenheter. Statens kostnader för de nya 

räntebidragen beräknas för budgetåret 1975176 komma att uppgå till 
2 150 milj. kr. 

Medel beräknas också för särskilda statliga bidrag som syftar till att 
möjliggöra en successiv förbättring av miljön i tidigare byggda bostads
områden och därigenom öka deras användbarhet och attraktivitet. 

Med vissa undantag och övergångsbestämmelser skall enligt riksdagens 
beslut statliga bostadslån endast utgå i de fall kommunen upplåtit mar
ken (s. k. markvillkor). Bl. a. för att underlätta genomförandet av mark
villkoret tillförs lånefonden för kommunala markförvärv ytterligare 
150 milj. kr., vilket är 25 milj. kr. mer än innevarande budgetår. Inbe
räknat inflytande amorteringar kommer härigenom 170 milj. kr. att vara 

disponibla för nyutlåning. 
De nuvarande lånemöjligheterna för att täcka hyresförluster före

slås bli utsträckta till att gälla även förluster under åren 1975 och 1976. 
För eftergifter av sådana lån har i budgetförslaget avsatts 75 milj. kr. 

Samarbetet med utvecklings/änderna. I enlighet med tidigare gjorda 
utfästelser föreslås att anslagen till utvecklingsbistånd ökas så att de 
kommer att uppgå till 1 % av bruttonationalprodukten. Detta innebär 
en uppgång med nära 760 milj. kr. eller ca 36 %. Av ökningen avser 
300 milj. kr. det multilaterala biståndet och 440 milj. kr. det bilaterala 
samarbetet. Av de sammanlagda biståndsanslagen på 2 860 milj. kr. be
r1iknas 500 milj. kr. för varuleveranser från Sverige, s. k. bundet bistånd. 
Vidare avsätts inom ramen för det totala biståndet drygt 200 milj. kr. 

till katastrofbistånd. 

Som jag tidigare utvecklat ingår industrins utbyggnad som ett väsent

ligt led i den ekonomiska politiken. Satsnirigen på industripolitiken fort
sätter. Ett väsentligt led i denna politik är att främja teknisk forskning 

och utveckling. Anslagen för detta ändamål föreslås därför bli avsevärt 
uppräknade nästa år. Av stor betydelse är också de insatser staten gör 

för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling. Upp

byggnaden av resurserna för denna verksamhet fortsätter. Den omfat

tande investeringsverksamheten inom Statsföretag AB med syfte att 

bl. a. öka förädlingsgraden inom våra basindustrier fullföljs. Arbetena 



Pro1•· 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen ·· 35 

med att uppföra det nya stålverket i Luleå, Stålverk 80, inleds under 

ilrct. 
Jag övergår nu till att kommentera vissa förändringar i övrigt i årets 

budgetförslag. I tabell 8 anges utgiftsförändringarna mellan inneva

rande budgetårs riksstat och förslaget till statsbudget för budgetåret 

1975/76. 
Det största utgiftsområdet avser allmän försäkring som svarar för 

ca 20 % av utgiftsökningen och utgör samma andel av de totala utgif

tt:rna. 

r förhållande till innevarande års riksstat ökar anslaget till folkpen

sioneringen med 2 840 milj. kr. och uppgår därmed till 15,3 miljarder 

kr. Av anslagsökningcn utgör 1 885 milj. kr. kostnader för värdesäk

ringen av pensionerna medan 695 milj. kr. anslås till förbättrade pen

sionsförmfmer. Sålunda höjdes fr. o. m. 1 januari 1975 grundpensioncn 

för ensamstående från 90 % till 95 % av basbeloppet och för makar 

fr[m 140 % till 155 % av basbeloppet. Folkpensionens årsbelopp inkl. 

pcnsionstillskott men exkl. kommunala bostadstillägg uppgår f. n. till 

10 170 kr. för ensamstående och till 17 190 kr. för makar. Den 1 juli 

l ens tillkommer ytterligare ett pensionstillskott om 270 kr. resp. 540 
kr. räknat på nuvarande basbelopp för dem som saknar ATP eller har 

låg ATP. 
De totala sjukförsäkringsförmånerna inkl. föräldraförsäkringen be

räknas år 1975 komma att uppgå till ca 11,9 miljarder kr. Enligt de 

nya finansicringsregler som gäller fr. o. m. den 1 januari i år täcks 

Tabell 8. Statsutgifterna budgetåret 1975/76 
(avrundade belopp) 

Statsbudget- Förändring från 
förslag riksstat 1974/75 
1975/76 
Milj. kr. Milj. kr. 0/ 

/U 

Allmän försäkring 18 190 + 2 310 +15 
Utbildning och forskning 12 890 + 1150 +10 
Totalförsvar 10 280 + 1440 +16 
Kommunikationer och energi-
försörjning 7 670 + 620 + 9 
Stöd till barnfamiljer 5 600 + 400 + 8 
Arbetsmarknads- och loka-
liseringspolitik 5130 -l- 420 + 9 
Räntor på statsskulden 4 500 -/- 1030 +30 
Bostadspolitik 4 330 -/- 800 -!-23 
Skatteutjämningsbidrag m. m. 4020 -/- 70 -/- 2 
Hälso-, sjuk- och socialvård 3 770 + 450 -!-14 
Rätts- och polisväsende 3 490 + 330 -T-10 
Internationellt utvecklings-
samarbete 2 860 + 760 +36 
Prisstöd för livsmedel m. m. 2600 + 470 +22 
Övrigt 7 890 + I 350 +21 

Totalt 93220 -1-11600 ·\·14 
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'.25 % av dessa kostnader genom statsbidrag medan återstoden finansie
ras av socialförsäkringsavgifter från arbetsgivarna. 

Anslagsutvecklingen inom gruppen utbildning och I orskning präglas 
liksom senaste budgetår av att ungdomsskolan nu i huvudsak är utbyggd 
och att tillströmningen till högre utbildning st_abiliserats efter en tidigare 
minskning. Detta medför att den snabba utgiftsökningen som allt sedan 
1960-talets början karakteriserat detta område nu har dämpats. Bidragen 
till driften av grundskolor och gymnasieskolor ökar med ca 680 milj. kr. 
men denna ökning är i huvudsak av automatisk karaktär. För särskilda 
åtgärder i grundskolan satsas liksom innevarande budgetår 30 milj. kr. 
Medlen avses främst användas i storstadskommuner och i kommuner 
med ett stort inslag av invandrare. För läsåret 1975176 föreslås ett oför
ändrat antal intagningsplatser i gymnasieskolan. Inom denna ram beräk
nas en ökning av antalet elevplatser på de tvååriga yrkesinriktade lin
jerna. 

Anslagsökningen till universitet och högskolor, som i huvudsak sam
manhänger med tidigare fattade beslut, uppgår till ca 220 milj. kr. me
dan anslagen till studiesociala ändamål stiger med ca 40 milj. kr. In
tagningen till förskollärarutbildning föreslås öka medan intagningen till 
vissa andra lärarutbildningar minskar. Anslagen till forskningsråden räk
nas upp med ca 13 % . Kommitten för studiestöd åt vuxna (SVUX) och 
kommitten för försöksverksamhet med vuxenutbildning (FÖVUX) har 
redovisat förslag om bl. a. ett kraftigt förbättrat studiestöd åt vuxenstu
derande på heltid och deltid. Förslagen har remissbehandlats. Regeringen 
avser att senare i år förelägga riksdagen proposition i frågan. 

Anslagen till totalförsvaret domineras av anslagen till det militära för
svaret. Planeringsramen för de kommande fem budgetåren bygger helt 
på 1972 års försvarsbeslut. Den förutsedda utgiftsramen för 1975/76 
innebär en oförändrad medelstilldelning i fasta priser. Prisregleringen 
kräver en anslagsuppräkning med ca 1 400 milj. kr. Inom ramen härför 
föreslås betydande förbättringar av värnpliktsförmånerna. Sålunda höjs 
utryckningsbidraget från 400 kr. till 1 000 kr. Dagpenningen ökas med 
1 kr. och familjebidragen förbättras. 

Inom utgiftsgruppen kommunikationer och energiförsörjning före
slås stora anslagsökningar till vägväsendet, statens järnvägar och till 

byggande av flygplatser. Vägväsendet får ytterligare ca 260 milj. kr. med 
tyngdpunkten lagd på vägunderhållet. Förnyelsen av statens järnvägars 
fasta anläggningar och rullande materiel fortsätter i syfte att stärka järn
vägens konkurrenskraft och möta de krav som ställs. Ramen för SJ :s 

investeringar föreslås öka till 480 milj. kr. Samtidigt som rationalisering
ar och investeringar förbättrat affärsbanenätets konkurrenskraft gentemot 
andra transportalternativ visar det trafiksvaga nätet en fortsatt trafik
minskning och kostnadsökning. Som en följd härav ökar ersättningen till 
SJ för det olönsamma nätet med 110 milj. kr. till 545 milj. kr. Luftfarts-
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verkets investeringar ökar kraftigt, framför allt på grund av att arbetena 
på den nya flygplatsen för Göteborg/Boråsregionen nu går_ in i ett in
tensivt skede. Inom sjöfartsområdet anslås medel för anskaffning av 
ytterligare en isbrytare och för en kraftigt ökad långivning till den 

mindre skcppsfarten. 
Frågor som gäller energiförsörjningen kommer regeringen att behand

la längre fram i en särskild proposition. I avvaktan härpå tas anslagen 
pft detta område upp med oförändrade belopp. 

Stöd till barnfamiljer. Beslut om vissa ändringar i fdtga om bostads
iilläggen fattades av 1974 års riksdag. Beslutet innebär bl. a. höjda in
komstgränser för år 1975 samt ändrade regler för avtrappningen av bi
dragen. I budgetpropositionen föreslås härutöver en höjning av inkomst
gränserna även för år 1976. Totalt beräknas statens utgifter för bostads
tilläggen komma att öka med 250 milj. kr. till l 345 milj. kr. för budget

året 1975176. 
Statsbidragen till åtgärder för barnomsorg ökar med ca 230 milj. kr. 

Bidragen till drift av daghem och fritidshem höjs sålunda fr. o. m. den 
1 juli 1975 med 1 000 kr. till 7 500 kr. per plats och år för daghem och 
med 500 kr. till 3 750 kr. per plats och år för fritidshem. Vidare höjs 
bidraget till anordnande av daghem och fritidshem räknat fr. o. m. den l 
januari 1975 med 1 500 kr. till 7 500 kr. per plats. Av betydelse i detta 
sammanhang är också att intagningen till förskollärarutbildning liksom 
till barnskötarutbildning föreslås öka. 

J anslagsgruppen ingår också statens kostnader för bidragsförskott. 
Sådana förskott utgår i dag endast till barn som är svensk medborgare. 
För barn från de nordiska länderna gäller i princip samma regler som 
för svenska barn. F. o. m. den 1 januari 1976 föreslås att bidragsförskott 
skall kunna utgå även till barn som inte är svensk medborgare om barnet 
eller vårdnadshavaren sedan minst sex inänader vistats i riket. Kostnads
ökningen beräknas till ca 8 milj. kr. per år. 

Arbetsmarknad och lokaliseringspolitik. Utöver de redan tidigare redo
visade insatserna för trygghet på arbetsmarknaden och förbättrad arbets
miljö kan nämnas att de arbetsmarknadspolitiska insatserna för de han
dikappade ökar med 140 milj. kr. till 815 milj. kr. för budgetåret 1975/ 
76. Av anslagsökningen går 60 milj. kr. till halvskyddad sysselsättning, 
50 milj. kr. till arkivarbeten och 10 milj. kr. till utbildning av svårpla
cerade. För att underlätta för handikappade att skaffa motorfordon höjs 
bidraget med 2 000 kr. 

För det regionalpolitiska stödet har 1973 års riksdag fastställt en fem
årsram för perioden 1973174-1977178 om totalt 2 500 milj. kr. Arets 
budgetförslag är anpassat härtill. 

Invandrarutredningen har lagt fram förslag om ett samlat åtgärdspro
gram för den framtida inriktningen av samhällets åtgärder till förmån 
för invandrarnas sociala och kulturella situation. Proposition i frågan 

4-Riksd11{:e11 1975. I sam/. Nr I. Ri/aga 1. Finansplanen 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 38 

kommer att föreläggas riksdagen under våren. 
Riintor på statssk11lde11. Av tabell 9 framgår att statsskulden ökat kraf

tigt under senare år och därmed också utgifterna för räntebetalningar. 

För budgetåret 1975176 begärs ett anslag på 4 500 milj. kr., vilket inne
bär en ökning med 1 025 milj. kr. från innevarande budgetår. Anslags

höjningen sammanhänger med den ökade upplåning som följer av det 
för 1974175 beräknade budgetunderskottet. 

Tabell 9. Statsskuld och utgående räntor vissa år 1960-1975, milj. kr. 

1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974* 1975* 

Skuld vid 
slutet av året 22 770 21 512 36 155 38 786 45 136 51 287 62 000 74 500 
Ränteutgift 
under året 852 907 l 954 2 105 2 209 2 594 3 150 4000 

* Beräknade värden 

Reformverksamheten i fråga om bostadspolitik har jag tidigare redo
visat. Totalt ökar utgifterna för detta ändamål med ca 800 milj. kr. 

eller 23 %. 
Inom anslagsgruppen skatteutjämningsbidrag m. m. ökar anslagsbc

hovet för skatteutjämningsbidragen med 150 milj. kr. till nästa budgetår 

och uppgår därmed till 2 800 milj. kr. De största bidragen utgår till Got
land och kommunerna i de fyra nordligaste länen och de lägsta bidragen 

till storstadslänen. För landet som helhet utgår under år 1975 i skatte

utjämningsbidrag 326 kr. per invånare motsvarande en utdebitering av 
2: 31 kr. per skattekrona. 

Skattebortfallsbidragen, som utgår för att kompensera kommunerna 
för det inkomstbortfall som uppstod till följd av 1970 års skattereform, 
uppgår för nästa budgetår till 1 100 milj. kr. Dessa bidrag minskar efter 
hand som den förlorade skattekraften återvinns. Minskningen till nästa 
budgetår uppgår till 85 milj. kr. 

Till anslagsgruppcn hälso-, ~juk- och socialvård hör bl. a. anslagen till 
psykiatrisk sjukvård, nykterhetsvård, ungdomsvård, åldringsvård samt 

hjälp åt handikappade. Utgiftsökningen med ca 450 milj. kr. för dessa 
ändamål är väsentligen av automatisk karaktär. 

Ett nytt statsbidrag för kommunal färdtjänst för handikappade samt 

ändrade statsbidragsregler för social hemhjälp medför en anslagsökning 

med 30 milj. kr. 
Inom anslagsgruppen rätt.~- och polisväsende stiger kostnaderna för 

polisväsendet med ca 220 milj. kr. Polisväsendet tillförs i enlighet med 

hrottskommissionens förslag drygt 500 tjänster, varav 400 för polismän. 
Den tekniska utrustningen förnyas och kompletteras. Bland annat kom

mer 660 bilar och 100 motorcyklar att bytas ut för en kostnad av ca 

23 milj. kr. 
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Domstolarna tillförs ca 60 nya tjänster. En central förvaltningsmyn
dighet för domstolsväsendet, domstolsverket, inrättas i Jönköping den 

1 juli 1975. Samtidigt inrättas en för hela landet gemensam bostadsdom
stoL som skall vara fullföljds- och slutinstans i de ärenden som avgörs av 

hyresnämnderna. 
Genomförandet av den av statsmakterna år 1973 beslutade kriminal

vårdsreformen fortsätter. Frivården tillförs 64 nya tjänster. Antalet 

platser vid kriminalvårdsanstalterna uppgick den 1 juli 1974 till 5 095. 

Beläggningen vid anstalterna har under senare år successivt sjunkit. Be

slut har därför fattats att antalet platser senast den 30 juni 1976 skall ha 

reducerats med 300. Med hänsyn till behovet av platser inom Stock

holmsregionen kommer en ny lokalanstalt med 40 platser att uppföras. 
Anslagen för internationellt utvccklingssamarbete ökar som tidigare 

nämnts med nära 760 milj. kr. eller 36 % . 

Till prisstöd för livsmedel m. m. har tagits upp ett beräknat belopp av 
2 600 milj. kr., vilket i huvudsak utgör kostnader för subventionering av 

priserna. Den subventionsnivå som uppnåtts vid utgången av år 1974 

bibehålls och ökas genom att de medel som under året 1975 enligt över
enskommelse skall tillföras jordbruket finansieras till hälften över stats
budgeten. 

övrigt. Under rubriken övrigt redovisas utgifter för flera olika ända
mål, bl. a. kultur, idrott, miljövård, näringars främjande samt vissa all
männa förvaltningsmyndigheter. 

För reformer på kulturområdet har beräknats sammanlagt närmare 
30 milj. kr. I budgetpropositionen redovisas förslag avseende bl. a. ökade 

bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt 

ökat stöd till kulturprogram inom föreningslivet. I särskild proposition 

kommer förslag att läggas fram om reformer rörande bl. a. litteratur, 
folkbibliotek och kulturminnesvård. 

Stödet till idrotten föreslås öka med 10,5 milj. kr. till ca 100 milj. kr. 
Förslag om ett ökat stöd till ungdomsverksamheten kommer att redo

visas i särskild proposition. 
På miljöområdet har den omfattande utbyggnaden av kommunala 

reningsverk fortsatt även under år 1974. Under åren 1968 t. o. m. 1974 
beräknas totalt 2,5 miljarder kr. ha investerats i kommunala avlopps
reningsverk. Till dessa investeringar har utgått mer än 1 miljard kr. i 
statsbidrag. 

Utbyggnaden av reningsverkskapaciteten har lett till en kraftig minsk

ning av utsläppen av föroreningar. Ar 1968 saknade 30 % av hushållen 
anslutning till reningsverk. Nu är det endast en procent. För nästa 
budgetår föreslås en oförändrad bidragsram av 130 milj. kr. 

Också på industrisidan har utbyggnaden av reningsanordningar va
rit omfattande. Statsbidrag har underlättat för den äldre industrin att 

uppfylla ökade krav på reningsåtgärder. Sedan år 1969 har samman-
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lagt 770 milj. kr. anslagits till miljövårdande åtgärder inom industrin. 
Detta har möjliggjort investeringar på ca 2,5 miljarder kr. Bidrags
givningen föreslås upphöra med utgången av innevarande budgetår. Ett 
anslag av 15 milj. kr. för bidrag till avfallsanläggningar 111. m. föreslås 
för nästa budgetår. 

Föregående års satsningar på förbättrad kontroll av deklarationer 
följs i år upp med motsvarande förbättring av möjligheterna att sak
föra upptäckta felaktigheter. I detta syfte har 73 nya tjänster tillförts 
fansskatterätterna och länsstyrelsernas skatteavdelningar. 

Länsstyrelserna har under de senaste åren tillförts en rad nya upp
gifter. Personalen har ökat till följd härav. För att förse länsstyrelser
na med rationella arbetslokaler har en viss ökning i byggnadsverk
samheten för länsstyrelserna blivit nödvändig. 

I samband med budgetpropositionen läggs förslag fram om att en 
ny folk- och bostadsräkning genomförs under hösten 1975. Kostnaden 
härför beräknas totalt till 63 milj. kr., varav 26,5 milj. kr. faller på 
nästa budgetår. 

Till rubriken övrigt har även förts bl. a. utgifter som följer av dels 
beräknad förbrukning av äldre reservations- och investeringsanslag, 
dels beräknad ökning av affärsverkens m. fl. disposition av rörliga 
krediter. 

5. Avslutning 

Mot bakgrund av en relativt tillfredsställande utveckling under 1974 
har vi att möta 1975, ett år med stor osäkerhet beträffande framtiden. 
Det vid föregående årsskifte riskfyllda läget med olje- och energikris 
över världen kunde dessbättre i huvudsak bemästras. Tillgången på olja 
och oljeprodukter samt folkhushållets försörjning med energi har på det 
hela taget uppehållits på ett tillfredsställande sätt. Det har dock lett till en 
fyrdubbling av priset på råolja med konsekvenser i form av en allmän 
prisstegringsvåg hos oss och runt om i världen under det gångna året. 
Det har också medfört ett starkt behov av att hushålla med den knapp
hetsvara som världens oljetillgångar tenderar utgöra och att samtidigt 
se om våra egna möjligheter att via ersättningsproduktion av energi re
ducera vårt i dag så starka oljeberoende. Regeringens ställningstagande 
i dessa för vår ekonomi helt avgörande frågor kommer att redovisas 
senare i vår. 

Vårt land har varit i den favoriserade situationen att parallellt med 
oljeprisslegringen, den internationella efterfrågan på våra tunga ex
portprodukter varit hög och prismässigt fördelaktig. Malm, järn och 
stål, sågat virke, massa och papper har således haft gynnsamma av
sättningsförhållanden både i fråga om kvantitet och priser. Påfrest-
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ningarna på vår bytesbalans har därför i viss mån reducerats. Trots 
detta har vi emellertid fått vidkännas en försämring i bytesbalansen 
pf1 ca 8 miljarder kr. mellan åren 1973 och 1974. Vårt under 1973 
välkomna överskott i varu- och tjänsteutbytet med utlandet har förbytts 
i underskott och valutareserven avtappades under 1974 med ca 3,5 
miljarder kr. Vårt underskott mot omvärlden kommer enligt gällande 
prognoser att öka under 1975. Det framstår som det allvarligaste pro
blemet i våra strävanden att bibehålla full sysselsättning, stabiliserade 

priser, ökad standard och fortsatt tillväxt. 
Vi har att möta 1975 från detta utgångsläge och anpassa vår politik 

för att möta påfrestningarna med minsta möjliga olägenhet för medbor
garna. Här anmäler sig då i första hand frågan om produktionsutveck
ligen, vår konkurrenskraft på världsmarknaden och våra möjligheter att 
uppehålla sysselsättningen och naturligtvis en rimlig stabilitet i pris
utvecklingen. De i näringslivet och vår handel engagerade har ett vik
tigt ansvar för att de möjligheter som står till buds verkligen blir ut

nyttjade. 
Vår utrikeshandel balanserade under 1974 på ca 72 miljarder kr .. 

motsvarande nära en tredjedel av den samlade bruttonationalprodukten. 
Exporten har under senare decennier varit ett av de mest progressiva 
inslagen i vår ekonomi. Den ger ett avgörande bidrag till vår syssel
sättning. Den ger oss valutor för att betala vår stora import, finansierar 
vår kraftigt ökade u-hjälp och underskottet på turismen och tjänstesidan. 
Utifrån dessa avgörande fakta kommer exportindustrin och den import
konkurrerande hemmamarknadsindustrin att stå i förgrunden för vårt 
intresse under de kommande åren. 

Relativt ensamma i Europa har vi under de gångna åren på 1970-
talet ständigt ökat våra industriella investeringar. Medvetna politiska 
ingripanden har här spelat en avgörande roll. Extra investeringsavdrag 
har medgivits. Skattemässiga räntesubventioner har införts för exportpro
jekt med långa kredittider. lnvesteringsfonderna har stått till förfo
gande för en expansion av industrins utbyggnad. En aktiv etablerings
verksamhet har pågått, stimulerad bl. a. av den statliga lokaliserings
politiken. 1974 års förmånliga vinstresultat har genom statliga åtgärder 
i stor utsträckning reserverats för investeringar på miljösidan och för 
att utbygga produktionskapaciteten. I dessa senare fall är det värt att 
understryka att de anställda för första gången givits inflytande i och 
medbestämmanderätt över företagens investeringar och utbyggnader, en 
utveckling som framstår som riktig och konsekvent då det här rör sig om 
de anställdas trygghet för framtiden och deras arbetsförhållanden i den 
dagliga tillvaron. 

Prognoserna ger vid handen att industrins investeringsvilja under 
1975 bör bli tillfredsställande hög. Här aktualiseras också finansierings
frågan. Självfinansieringsgraden får i dag betraktas som relativt god 
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och användningen av de fondreservationer som under året avsatts för 
miljöförbättringar och produktionsinvesteringar bör utgöra en positiv 
faktor för att hålla investeringsverksamheten på en hög nivå. En oför
iindrad tillgång till svensk kapitalmarknad i förhållande till tidigare år 
och en kompletterande utlandsupplåning bör ge garantier för uppfyllan
det av investeringsprognoserna. 

För finansiering av det stora statliga budgetunderskottet torde det hli 
erforderligt att även staten tillfälligt anlitar den utländska lånemarkna
den. Vår valutareserv motsvarar i dag endast en månads import. Jag 
vill emellertid starkt understryka att en utlandsupplåning för vår del 
endast får bli en övergående företeelse betingad av den tid till anpass
ning som krlivs för att möta oljeprisstegringens verkningar. Vår politis
ka uppgift måste vara att snarast möjligt återställa jämvikt i bytesba
lansen, dvs. att med egna krafter åstadkomma de resurser som vi anser 
oss behöva förbruka. 

Den internationella situationen präglas starkt av kontroversen mellan 
önskvärdheten att upprätthålla god sysselsättning och behovet av att 
dämpa en efterfrågan som driver priserna för snabbt i höjden. Här 
står de utvecklade industrinationerna inför ett svårt val där inga pa
tentlösningar kan anvisas. Det finns dock hopp om att statsledning
arna, medvetna om den ekonomiska tillbakagångens svåra konsekven
ser för människorna, är beredda att föra den stimulanspolitik som vän
der nedgången till en ny om också behärskad uppgång. Den tolerans 
som på 1920- och 1930-talet präglade människorna inför statsledning
arnas oförmåga då det gällde att lösa sysselsättningens och tillväxtens 
problem är icke tillfinnandes i dag. Även om man vågar dra dessa 
positiva slutsatser är jag medveten om att läget är osäkert och att 
vårt land kräver högsta beredskap för den händelse det internationella 
konjunkturläget skulle försämras. Vårt land har en väl utrustad organi
sation för att möta påfrestningar i fråga om sysselsättningen. 

I praktiskt taget alla länder har prisstegringen varit oroväckande hög 
under 1974. Den bör efter den snabba ökningen i priserna på olja och 
viktiga råvaror nu rimligtvis lugnas av. För vår del har vi märkt detta 
på vissa sektorer av vår råvaruexport. Detta bör understrykas då upp
fattningen om ett ödesbestämt inflationsmönster kan leda till anspråk 
av kompensationskaraktär som i sig kan generera en ytterligare prissteg
ring. Under senare år har som ett element i avtalsrörelsen ingått en ge
nerell sänkning av statsskatten. Härmed uppnås fördelen av att den 
reala standardförbättringen kan ernås med en lägre kostnadsnivå än 
om standardhöjningen i traditionell mening tas ut genom kraftiga brutto
Jönehöjningar som sedan i sin tur beskattas. Avsikten är att såväl 1975 
som 1976 samordna Iöne- och skattepolitik för att vinna samhällseko
nomiska och prisstabiliserande fördelar. 

Ett ytterligare inslag för att stabilisera ekonomin är det nu tillämpa-
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de systemet med subventionering över budgeten för att nedbringa pri
set på baslivsmedel. För detta ändam.ål .kommer under 1975 att anvisas 
uppskattningsvis ytterligare ca 400 milj. kr. utöver de 2 miljarder kr. 
snm nu utgår. I längden torde det inte vara rimligt att finansiera jord
brukarnas inkomstförstärkningar endast över statsbudgeten. I rådande 
Eige har regeringen bedömt att hälften av den inkomstförbättring som 
jordbrukarna under 1975 får räkna sig tillgodo bör finansieras över 

stalskassan. Härigenom undviker man också att alltför kraftigt påverka 

prisrelationen mellan subventionerade och andra livsmedel. 
Trots en ansträngd statsfinansiell situation och en hård och sparsam 

budgetprövning har en kraftig förstärkning av u-landshjälpen ägt rum. 

De 760 milj. kr. i ökning av anslaget som årets budgetproposition ut
visar innebär att enprocentsmålct uppnås under budgetåret 1975176. 

Den kraftprestation som folkhushållet därmed tar på sig för att hjälpa 
de eftersatta och behövande u-ländcrna framstår som unik i det ekono

miska läge som industriländerna i världen nu upplever och det ljumma 

engagemang för u-länderna som den internationella bilden i allmänhet 
visar i dag. 

Regeringens budgetförslag lämnas i ett läge då den ekonomiska ut
vecklingen i vår omvärld är svår att avläsa. För vår del kännetecknas ut
vecklingen ändå av ett fortsatt reformarbete och tro på framtiden. Bud
getförslaget är också ett uttryck för förvissningen om nationens för
måga att hävda sig som en högtstående industrination med aktningsvärd 

produktionskraft. Det är ett uttryck för ansvar för sysselsättningens 
uppehållande, bättre förhållanden för de äldre, de handikappade och 
andra grupper för vilka det sociala trygghetssystemet är av särskild be
tydelse. Som ett uttryck för den fortsatta reformaktiviteten kommer för

slag att framläggas om en utbyggnad av arbetsmarknadsutbildning och 
vuxenundervisning och den sociala bostadspolitiken fortsätter att få sin 

mera fasta form. 
Budgetförslagets ambitiösa målsättning skall genomföras med bibe

hållen ekonomisk stabilitet och en successivt återvunnen balans i våra 
förbindelser med omvärlden. Skall det lyckas kommer det att krävas 
ett stort mått av ansvarsmedvetande och sammanhållning. Den stora 
och avgörande fråga vi har att lösa är att med bevarad känsla för våra 
internationella förpliktelser garantera det svenska folkhushållets väl
färd. 

Särskilda frågor 

Totalbudgetem utgiftsanslag 

Totalbudgetens utgifter, exkl. förändringar i anslagsbehållningar och 
disposition av rörliga krediter, är i riksstaten för budgetåret 1974/75 
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upptagna med 80 319 milj. kr., varav 71 570 milj. kr. på driftbudgeten 
och 8 750 milj. kr. på kapitalbudgeten. Riksdagen har därefter på till
läggsstat I anvisat sammanlagt 544 milj. kr., varav 202 milj. kr. på 
driftbudgeten och 342 milj. kr. på kapitalbudgeten. De största anslagen 
på driftbudgeten går till vissa energibesparande åtgärder på bostadsom
rådet, 120 milj. kr., FN-styrkors verksamhet utomlands, 30 milj. kr., 
samt särskilda insatser för en barnvänlig boendemiljö m. m., 15 milj. 
kr. På kapitalbudgeten går de största anslagen till investeringar i kraft
stationer mm., 169 milj. kr., lån till Norrbottens järnverk AB, 50 milj. 
kr., samt lagring för beredskapsändamål, 50 milj. kr. Vidare föreslås 
på tilläggsstat denna dag anslag om sammanlagt ca 485 milj. kr., varav 
20 milj. kr. på driftbudgeten och 465 milj. kr. på kapitalbudgeten. De 
största anslagen på driftbudgeten föreslås gå till kostnader för nytt hil
register m. m. samt ökade bidrag avseende löneomräkning för Operan, 
Dramatiska teatern samt Svenska riksteatern. På kapitalbudgeten före
slås bl. a. anslag på 232 milj. kr. till förvärv av aktier i AB Pripps 
Bryggerier, ytterligare 200 milj. kr. till regionalpolitiskt stöd i form av 
lokaliseringslån samt 30 milj. kr. för lagring av jordbruksprodukter för 
beredskapsändamål. 

Inkl. de nämnda av riksdagen beslutade mede\sanvisningarna och de 
som föreslås på tilläggsstat denna dag uppgår sålunda totalbudgetens 
utgiftsanslag för budgetåret 1974/75 till 81 349 milj. kr., varav 7l 792 
milj. kr. på driftbudgeten och 9 557 milj. kr. på kapitalbudgeten. För 
budgetåret 1975176 uppgår totalbudgetens utgiftsanslag till 92 124 milj. 
kr., varav 84 445 milj. kr. på driftbudgeten och 7 679 milj. kr. på ka
pitalbudgeten. 

Tota/budgetens inkomster samt investeringsplan 

Riksrevisionsverket har med skrivelse den 13 december 1974 lämnat 
beräkningar av totalbudgetens inkomster under budgetåren 1974/75 och 
1975176. För en närmare redogörelse härför hänvisar jag till verkets skri
velse (bilaga 2). 

Vid beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 
görs om inkomstutvecklingen i samhället av avgörande betydelse. 

På grundval av konjunkturinstitutets prognoser om ökningar av löne

summan 1974 med 12,5 % och 1975 med 10 % har riksrevisionsverket 
i sina beräkningar utgått från att inkomsten av tjänst för fysiska per

soner ökat med 13,7 % år 1974 och beräknas öka med 11 % år 1975. 
Häri ingår en av riksrevisionsverket antagen ökning av pensionerna 
med 24 % resp. 18,5 %. För år 1976 har verket schablonmässigt skri
vit fram inkomsterna med 8 % . 

Jag har icke funnit skäl att frångå dessa antaganden. För budgetåret 
1974175 beräknar jag därför i likhet med riksrevisionsverket inkoms
terna under titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäk-
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ringrnvgifter 111. m. till 29 200 milj. kr. För budgetåret 1975/76 bör in

komsterna på samma titel tas upp med 32 230 milj. kr. vilket är 70 
milj. kr. lägre än vad riksrevisionsverket angett. Denna justering är en 

följd av riksdagens beslut under hösten 1974 att kompensera kommu
nerna för ändrade regler för inkomstprövningen av kommunalt bostads

tillägg för folkpensionärer. Kommunerna kompenseras genom ett sär

skilt avräkningsförfarande avseende utbetalning av kommunalskattc
mcdd varför inkomstskattetitelns netto minskar i motsvarande mån. 

Jag övergår nu till att behandla de fall i övrigt där jag funnit skäl att 

frångå riksrevisionsverl<ets beräkning av statsbudgetens inkomster. Jag 

vill då först anmäla att AB Tipstjänst i skrivelse den 13 december 197 4 
föreslagit att radpriset från den 1 april 1975 höjs från 40 till 50 öre. 
Vinster från tippning är belagda med lotterivinstskatt. Efter samråd 
med chefen för handelsdepartementet vill jag anföra följande. Om inte 
riksdagen har några invändningar mot den föreslagna höjningen av rad
priset bör en uppräkning ske av inkomsterna under titeln lotterivinst

skart med 2,3 milj. kr. för budgetåret 1974175 och 18 milj. kr. för 

budgetåret 1975176. Inkomsterna under titeln skulle därmed komma att 
uppgå till 162,3 milj. kr. resp. 188 milj. kr. budgetåren 1974175 resp. 
1975176. Höjning av radpriset av angivet slag torde framdeles inte böra 
kräva riksdagens medverkan. 

fag vill vidare ta upp frågan om beräkning av det lönekostnadspålägg 
som fr. o. m. budgetåret 1969/70 tas upp under anslag varifrån löner 
bestrids. Detta pålägg skall motsvara statens indirekta personalkost
nader av olika slag och uppgår f. n. till 29 % av lönebeloppen. Det kre
diteras inkomsttiteln pensionsmedel m. m. Fr. o. m. den 1 januari 1975 
höjdes socialförsäkringsavgifterna till sjukförsäkringen samt folkpensio
neringen med 3,2 resp. 0,9 procentenheter. Vidare höjdes avgiften till 
den allmänna tilläggspensioneringen nied 0,25 procentenheter. Löne
kostnadspålägget bör höjas i motsvarande utsträckning och hör för bud
getåret 1975176 utgå med 33 % av de aktuella lönebeloppen. Denna 
höjning som totalt motsvarar drygt 450 milj. kr. har beaktats vid be
räkning av budgetförslagets utgiftsanslag samt i riksrevisionsverkets be
räkning av inkomsttiteln pensionsmedel m. m. 

Beträffande inkomstposter under rubriken uppbörd i statens verksam

het förordar jag, efter samråd med berörda departementschefcr, följan• 
de justeringar av riksrevisionsverkcts beräkningar. 

Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen beräknar jag till 

10 866 000 kr. budgetåret 1974/75 och 12 635 000 kr. budgetåret 1975176 
vilket innebär en uppjustering med 1 768 ÖOO ·kr. resp. 3 237 000 kr; 
jämfört med ri.ksrevisionsverkets kalkyl. 

Till följd av höjda taxor för utomlänssjukvård bör inkomster vid ka· 
rolinska sjukhuset föras upp med 230 milj. kr. budgetåret 1974/75 och 
232 milj. kr. budgetåret 1975/76. Riksrevisionsverket har beräknat in-

5-Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 1. Finansplanen 
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komstcrna för vartdera budgetåret till 228,1 milj. kr. 
Med anledning av att taxorna för förarprov ändrats förordar jag att 

titeln inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk förs upp med 26 milj. 
kr. budgetåret 1974175 och 28,5 milj. kr. budgetåret 1975176, vilket är 
2,'.! milj. kr. resp. 4,5 milj. kr. mer än vad riksrevisionsverket angett. 

Inkomsterna av fyravgifter, vilka riksrevisionsverket tagit upp med 
89,5 milj. kr. budgetåret 1974175 och 92,5 milj. kr. budgetåret 1975176, 
beräknar jag nu till 96,2 milj. kr. resp. 105,5 mi\j. kr., som en följd 
av att avgifterna höjts den 1 januari 1975. 

Till följd av ökad kapacitet vid myntverket beräknas inkomst av 
myntning bli 9 milj. kr. högre än de 56 milj. kr. som tagits upp av 
riksrevisionsverket för budgetåret 1975176. 

Enligt beslut av riksdagen under hösten 1974 skall bankinspektio
nens kontrollverksamhet även innefatta de s. k. fondbolagen. Beslutet 
innebär ökade inkomster under titeln bidrag till bankinspektionen. Jag 
beräknar inkomsterna under denna titel till 6 423 000 kr. budgetåret 
1974/75 och 6,9 milj. kr. budgetåret 1975/76 vilket innebär en upp
justering med 50 000 kr. resp. 100 000 kr. jämfört med riksrevisions
verkets inkomstberäkning. 

Till följd av ändrad ans\agskonstruktion bortfaller titeln inkomster 

vid statens lantbrukskemiska laboratorium budgetåret 1975176. Riksre
visionsverket har beräknat inkomsterna under titeln till 2,4 milj. kr. 

Inkomster vid statens livsmedelsverk har av riksrevisionsverket beräk
nats till 2 milj. kr. budgetåret 1974175 och 2,5 milj. kr. budgetåret 
1975/76. Dessa belopp bör räknas ned med 0,5 milj. kr. resp. 1 milj kr. 

Riksrevisionsverket har tagit upp inkomst av justering och ädelme
tal/kontroll till 952 000 kr. för budgetåret 1974175. Jag beräknar in
komsten till 7,9 milj. kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1974175 ingår även statens geologiska undersök
ning bland de myndigheter som skall leverera in kostnader för avskriv
ning och förräntning på utrustning till titeln ersättning för vissa kom
plementkostnader vid vissa myndigheter m. m. Jag beräknar därför in
komsterna budgetåren 1974175 och 1975176 till 44 797 000 kr. resp. 
41 393 000 kr. vilket är 121 000 kr. resp. 87 000 kr. mer än vad riks
revisionsverket angett. 

Under rubriken diverse inkomster vill jag i anslutning till vad nyss 
anförts om höjning av radpriset på tips från 40 till 50 öre justera in

komsterna under titeln tipsmedel. Riksrevisionsverket har för budget
åren 1974/75 och 1975176 beräknat inkomsterna till 304 milj. kr. Jag 
räknar nu med att inkomsterna stiger med 4,6 milj. kr. budgetåret 
1974175 och med 41,8 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Jag övergår nu till att redovisa de ändringar i riksrevisionsverkets be
räkningar som jag förordar beträffande inkomster av statens kapital

fonder. 
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Tabell 10. Justering av riksrevisionsverkets beräkning av totalbudgetens inkomster 
(1 000-tal kr.) 

1974/75 1975/76 

Riksre- Förändring Riksrevi- Föränd-
visions- enligt sionsverket ring en-
verket före- ligt före-
(ny be- draganden drag an-
räkning) den 

A Skatter, a~·gifter m. m. 
I Skatter 

Skatt på inkomst och 
förmögenhet samt social-
försäkringsavgifter m. m. 32 300 000 -70 000 
Lotterivinstskatt 160 000 + 2300 170 000 -1- 18 000 

II Uppbörd i statens verk-
samhet 
Inkomster vid den statliga 
läkemedelskontrollen 9 098 ·+ I 768 9 398 + 3 237 
Inkomster vid karolinska 
sjukhuset 228 100 + 1 900 228 100 + 3 900 
Inkomster vid statens 
trafiksäkerhetsverk 23 800 2200 24000 + 4500 
Fyravgifter 89 500 + 6700 92 500 +13 000 
Inkomst av myntning 56000 + 9000 
Bidrag till bankinspek-
tionen 6 373 + 50 6 800 + 100 
Inkomster vid statens 
lantbrukskemiska labo-
ratorium 2400 2400 
Inkomster vid statens 
livsmedelsverk 2000 500 2 500 I 000 
Inkomst av justering och 
ädelmetall kontroll 952 + 6948 
Ersättning för vissa 
komplementkostnader vid 
vissa myndigheter m. m. 44 676 + 121 41 306 + 87 

IIl Diverse inkomster 
Tipsmedel 304000 + 4600 304 000 +41 800 

B Inkomster av statens kapi-
ta/fonder 

IV Försvarets fastighetsfond 135 054 -4 700 
VII Fonden för statens aktier 101 460 - 5000 
VIII Fonden för beredskaps-

lagring 93 254 5 655 
X Diverse kapitalfonder 

Övriga diverse kapital-
fonder 78 338 + 200 

c Beräknad övrig finansie-
ring 2 341 206 + 1200 2 389 487 + 3100 

Summa förändring enligt 
föredraganden +22 287 +13169 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet beräknar jag in-

kornstema på försvarets fastighets/ond till 130 354 000 kr. för budget-

året 1975176 vilket är 4 700 000 kr. mindre än vad riksrevisionsverket 

angett. 
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Riksrcvisionsvcrkct har beräknat inkomsterna på fonden fiir statem 

aktier till 101..J-60000 kr. för budgetåret 1974175. Efter samråd med 
chefen för industridepartementet förordar jag att inkomsterna justeras 
ned med 5 milj. kr. 

Inkomsterna p[t I ond en för bercdskapslagring har riksrevisionsverket 

tagit upp med 93 254 000 kr. för budgetåret 1975176. Med beaktande 
av de kapitalmedel som enligt förslag på tilläggsstat denna dag kommer 

att stå till förfogande under jordbruksnämndens delfond vid ingången 
av budgetåret 1975176 förordar jag efter samråd med chefen för jord
bruksdepartementet att inkomsterna beräknas till 87 599 000 kr. 

Vidare beräknar jag inkomster från ärriga diverse kapitalfonder till 
78 538 000 kr. for budgetåret 1975176. Enligt rik.srevisionsverket skulle 
inkomsterna bli 200 000 kr. lägre. Min justering avser statens datarna
skinfond. 

Beträffande beriiknad övrig finansiering förordar jag efter samråd 
med chefen för kommunikationsdepartementet att avskrivningsmedlcn 
inom tcleverkc?ts fond tas upp med 100 000 kr. mera än vad riksrevi
sionsverket angett för budgetåret 1975176. Vidare bör avskrivningsmcd
lcn inom statens datamaskin/ond för budgetåren 1974/75 och 1975176 
tas upp med 1.2 milj. kr. resp. 3 milj. kr. mer än vad riksrevisionsver
ket beräknat. 

Riksrevisionsvcrkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erin
ran från min sida. Totalt innebär de av mig förordade avvikelserna 
uppräkningar av totalbudgetens inkomster i förhållande till riksrcvi
sionsverkets beräkning med ca 22 milj. kr. för budgetåret 1974175 och 
med ca 13 milj. kr. för budgetåret 1975176 (tabell 10). Jag beräknar 
således totalbudgetens inkomster för budgetåret 1974175 till 73 033 
milj. kr. och för budgetåret 1975176 till 81 317 milj. kr. 

Jag vill nu ta upp frågan om investcringsplan och investeringsstater 
för budgetåret 1975/76. För varje kapitalfond fastställs årligen en in
vesteringsstat. På statens ena sida redovisas den sammanlagda brutto
invcsteringen. investeringsanslagen, och på andra sidan upptas de me
del som står till förfogande för finansiering härav. Dessa medel utgörs 
dels av avskrivningsmedel inom fonderna samt övriga inom fonderna 
tillgängliga kapitalmedel, dels av avskrivningsmedel anvisade på drift

budgeten. De medel som härutöver behövs betecknas invcsteringsbe
myndigandc. Investeringsbcmyndigandena sammanställs till en investc

ringsplan, vars summa - sedan avdrag skett för medel som tillförs 

kapitalbudgeten över fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster samt 

för övrig kapitalåterbetalning avseende lån från icke revolverande fon
der - utvisar det ytterligare medelstillskott som behövs'' för investe
ringarnas genomförande. lnvesteringsplanen utgör kapita'lbudgetens ut

giftssida. På motsatta sidan tas för kapitalbudgetens finansiering under 

beteckningen lånemedel upp en balanspost med samma belopp som 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 49 

Tabell 11. Kapit:tlbu:lgetens utgifter och finansiering budgetåret 1975176 

Fond Investerings- Finansiering 
an~lag 

Avskrivning Övriga kapi- Avskrivning 
inom fon- tal medel från drifr-
drrna inom budgeten 

fonderna 

I. Affärsverksfonderna 3 306 601 000 I 913 600 000 19 002 000 30 604 000 
Il. Statens allmänna 

fastighetsfond 649 126 000 66331000 15 050 000 241 038 000 
111. Försvarets fastighets-

fond 297 801 000 27 746 000 18 000 000 192 701 000 
IV. Statens utlånings-

fonder 2 385 807 000 510 338 000 
V. Fonden för låneun-

derstöd 460 607 000 97 910 000 56 120 000 
VI. Fonden för statens 

aktier 191 620 000 50 000 000 
VII. Fonden för förlag till 

statsverket 60 000 000 65 000 000 
VIII. Fonden för bered-

skapslagring 40 000 000 
IX. Diverse kapitalfonder 287 402 000 144 523 000 I 550 000 77 102 000 

Summa kr. 7 678 964 000 2152 200 000 216 512 000 1157 903 000 

Avgår kapitalåterbetalning: 
Oreglerade kapitalmedelsförluster 

Övrig kapitalåterbetalning 
Lånemedel 

investeringsplancns slutsumma. Det bör emellertid understrykas, att det 

på detta sätt framräknade lånemedelsbeloppet inte är detsamma som 

statens faktiska upplåningsbehov, eftersom här inte medräknats drift
budgetens över- eller underskott och hänsyn inte heller tagits till för

ändringar i anslagsbehållningar och i disposition av rörliga krediter. 

För budgetåret 1975176 beräknas investeringsanslagen till totalt ca 

7 679 milj. kr. För finansieringen av dessa investeringar skall i första 
hand anlitas dels de avskrivningsanslag som i annat sammanhang denna 
dag begärs på driftbudgeten, dels kapitalbudgetens inkomster. Avskriv

ningsmedlen från driftbudgeten uppgår till 1 158 milj. kr. och inom ka

pitalfonderna tillgängliga medel till 2 369 milj. kr. Med utgångspunkt 

häri kan investeringsbemyndigandena preliminärt beräknas till 4 152 

milj. kr. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1975176 

framgår av sammanställning i tabell 11. 

Ett preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstater för 

budgetåret 1975176 med specifikation av de i planen angivna investe

ringsbemyndigandena har upprättats (bilaga 4). Det slutliga förslaget 

till investeringsplan bör anstå i avvaktan på definitiva förslag om inves
teringsanslag. 

Investerings-
bcmyndi-
gande 

l 343 395 000 

326 707 000 

59 354 000 

I 875 469 000 

306 577 000 

141 620 000 

- 5 000 000 

40 000 000 
64 227 000 

4152 349 000 

1000000 
23 875 000 

4127474000 
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Tabell 12. Sammanställning ö\·er behållningar på riksstatsanslag: 
Driftbudgeten. Milj. kr. 

Huvudtitel Reservation Reservation Ökning(+) 
30.6.73 30.6.74 minskning ( - ) 

under budget-
året 1973/74 

Justitiedepartementet 39,3 43,5 + 4,2 
Utrikesdepartementet I 065,4 I 320,7 +255,3 
Försvarsdepartementet 4,8 9,4 + 4,6 
Socialdepartementet 93,4 165,2 + 71,8 
Kommunikationsdepartemcntet 1 199,4 1 326,0 + 126,6 
Finansdepartementet 24,4 33,2 + 8,8 
Utbildningsdepartemcntet 143,2 134,6 - 8,6 
Jordbruksdepartementet 428,3 401,8 - 26,5 
Handelsdepartementet 12,0 12,8 + 0,8 
Inrikesdepartementet 693,7 978,0 +284,3 
Civildepartementet 34,0 23,0 11,0 
Industridepartementet 120,2 112,2 - 8,0 
Riksdagen och dess verk m. m. 0,6 1, I + 0,5 

Summa 3 858,6 4 561,5 +702,8 

Tillkommer: indragna reservationer + 68,7 

Summa egentliga statsutgifter 3 858,6 4 561,5 +771,5 

Avskrivning av nya kapitalinves-
teringar 546,4 + 398,3 -148,I 

Summa driftbudgeten 4 405,0 +4 959,8 +623,4 

Tabell 13. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: 
Investeringsanslag. Milj. kr. 

Anslagsgrupp Behållning Behållning Ökning{+) 
30.6.73 30.6.74 minskning ( - ) 

under budget-
året 1973/74 

Statens affärsverksfonder: 
Postverkets fond 0,2 4,2 + 4,0 
Televerkets fond 43,2 60,7 + 17,5 
Statens järnvägars fond 1,0 8,8 + 7,8 
Luftfartsverkets fond 36,9 23,4 13,5 
Fabriksvcrkens fond 22,9 21,1 1,8 
Statens vattenfallsvcrks fond 128,6 161,6 + 33,0 
Domänverkets fond 0,5 0,4 0,1 

Summa statens affärsverksfonder 233,3 280,3 + 47,0 
Statens allmänna fastighetsfond 170,3 241,5 + 71,2 
Försvarets fastighetsfond 29,8 24,0 5,8 
Statens utlåningsfonder I 206,8 1 228,9 + 22,l 
Fonden för låneunderstöd 409,7 321,9 87,8 
Fonden för statens aktier 0,9 24,3 + 23,4 
Fonden för förlag till statsverket 27,8 33,6 + 5,8 
Fonden för beredskapslagring 80,6 49,1 - 31,5 
Diverse kapitalfonder 96,4 158,3 + 61,9 

Summa 2 255,7 2 362,1 +106,4 

Tillkommer: indragna anslags-
behållningar + 25,9 

Summa invcsteringsanslag 2 255,7 2 362,l +132,3 
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Beriikning av anslagsbehållningarnas utveckling 

I prop. 1974: 100 beräknades anslagsbehållningarna komma att öka 

med 50 milj. kr. under budgetåret 1973174. Det slutliga utfallet enligt 

riksrcvisionsverkets budgetredovisning blev - sedan hänsyn tagits till 

effekten av indragna reservationer - en ökning av anslagsbehållningcn 

på totalbudgeten med 904 milj. kr. Liksom under närmast föregående 

budgetår var en väsentlig förklaring till den kraftiga uppbyggnaden av 

reservationer förskjutningar i utbetalningarna av de stora medelsanvis

ningar på tilläggsstat som gjordes i konjunkturstimulerande syfte. En 

annan bidragande orsak till den stora ökningen av behållningarna var 

att förbrnkningcn av medel hänförliga till utvecklingsbiståndet blev 

mindre än väntat (tabellerna 12 och 13). 
De mera långsiktiga förändringarna av anslagsbehållningarna framgår 

av sammanställningen i tabell 14. Under 1960-talet steg anslagsbehåll

ningarna kraftigt för att budgetåret 1968/69 uppgå till inemot 5 mil

jarder kr. Under budgetåret 1969/70 ägde en ovanligt stor förbrukning 

av reserverade medel rum, vilket i huvudsak kan hänföras till lånefon
den för bostadsbyggande. Därefter har behållningarna åter ökat för att 

under budgetåret 1973/74 nå den under perioden hittills högst regi

strerade nivån, eller nära 7 miljarder kr. 
Behållningarna i procent av anvisade medel har som framgår av ta

bell 14 varit relativt konstanta fram t. o. m. budgetåret 1968/69. Där

·efter har svängningarna i procentandelarna varit relativt markanta. 
Nedgången av behållningarnas relativa storlek under budgetåret 1969/70 

kan som tidigare framhållits i första hand hänföras till lånefonden för 

bostadsbyggande. Även under budgetåren 1970/71 och 1971/72 sjönk 
behållningarnas andel av anvisade medel. Vad gäller budgetåret 1971/72 

förklarades detta bl. a. av övergången till ett nytt budgetsystem inom 
försvaret. Den kraftiga ökningen av medelsbehållningarna under bud-

Tabell 14. Mcdclsbehållning vid utgången av budgetåren 1964/65-1973/74. Miljarder kr. 

64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 

Reservationer på driftbudgeten 
(exkl. avskrivningar av nya 
kap i talinvesteringar) 2,11 2,25 2,48 2,96 3,07 3,15 3,00 3,16 

Outnyttjade belopp på investc-
ringsanslag 1,39 1,21 1,33 1,61 1,85 0,99 1,43 1,66 

Summa 3,50.J 3,46 3,81 4,57 4,92 4,14 4,43 4,82 

Ökning ( +) resp. minskning ( - ) 

72/73 73,:74 

3,86 4,56 

2,26 2,36 

6,12 6,92 

under budgetåret :-0,59 -0,04 +0,35 +0,76 -'-0.35 -0,78 +o 29 +o 39 +1 30 +o 81 
Behållning i procent av under ' ' ' ' 

budgetåret anvisade: 
reservationsanslag 38,1 39,8 40,9 43,4 45,2 43,1 38,7 30,l 47,2 50,8 
investeringsanslag C'l'J.'1 44,8 32,6 30,l 33,2 36,6 17,2 18,1 21,0 26,9 28,3 
reservations- och investerings-
anslag 40,5 36,9 36,3 39,2 40,5 31, 7 28,3 26,2 37,0 39,9 
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getårct 1972173 var tillräckligt stor för att ånyo höja procenttalet avse
värt cller från ca 26 % till 37 % . Detta är den avgjort största ökningen 

under den rcdovisade perioden. Även till budgetåret 1973/74 ökade be
Mllningen i procent av anvisade medel om än i måttligare takt. Huvud
parten av förändringen kan hänföras till reservationsanslagen. Även om 

utnc!\.lingen av mcdclsbebållningarna i efterhand kan klarläggas är det 

wilrt att ge de kortsiktiga förändringarna en entydig tolkning. Varia

tioner i konjunkturläget tycks spela en viss roll liksom tillgången på le

diga resurser för att tillfredsställa den statliga efterfrågan. I åtskilliga 

fall fö:·efaller dock mera speciella faktorer ha inverkat. 

För budgetåret 1974175 beräknades i riksstaten anslagsbehållningar

na komma att minska med 1 100 milj. kr. Riksrcvisionsverket har in
hämtat uppgifter rörande myndigheternas beräkningar av anslagsbehåll

ningarnas utveckling. En sammanfattning härav liksom min egen be
dömning återges i tabell 15. För min egen del räknar jag med en för
brukning av reservationsmedel med 900 milj. kr. 

Tabell 15. Beräkna~~ föriindringar (anslagsbehållningar under budgetåret 
1974;75. Milj. kr. (Okning +,minskning-) 

Driftbudgetcn" (exkl. avskriv-
ningarl -

lnvesteringsanslag 

Summa 

Anslags- Beräknad förändring till 30.6.1975 
behåll-
ningar Prop. Myndig- Förc-
30.6.1974 1974: 100 hetcrna draganden 

4 561 -550 -254 -300 
~ 362 -550 -446 -600 

6 923 -1100 -700 -900 

För budgetåret 1975176 räknar jag likaledes med en minskning av 
anslagsbehållningarna med 900 milj. kr. Jag förutser därvid bl. a. en för
brukning inom studiemedclsfonden samt för vissa energibesparande åt
gärder. Jag vill dock understryka att beräkningar av anslagsbehåll

n ingarnas utveckling måste omges med betydande osäkerhetsmarginaler. 

Beräkning m• dispositionen m• rörliga /..:redi1er 

Budgetutfallet och därmed statens upplåningsbehov påverkas av för

ändringar i dispositionen av rörliga krediter hos riksgäldskontoret, vilka 

enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa myndigheter och 

bolag. De beviljade krediterna samt de belopp som tagits i anspråk 

framgår av sammanställningen i tabeH 16. 

Under budgetåret 1973174 minskade dispositionen av rörliga krediter 

med ca 47 milj. kr. Statens vattenfallsverk ökade sitt utnyttjande med 

83 milj. kr. medan televerket minskade sin disposition av krediter med 

110 milj. kr. och domänverket med drygt 107 milj. kr. 
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Det bör i detta sammanhang betonas att svängningarna utnyttjan
degraden uppvisar tydliga säsongmönster, inte minst vjq budgetårs-

Tabell 16. Ianspråktagande av rörliga krediter. l\Jilj. kr. 

Låntagare 

Televerket 
Statens järnvägar 
Statens vattcnfallsvcrk 
Domänverket 
Post verket 
Luftfartsverket 
Förenade fabribvcrken 
Statens jordbruksnämnd 
Svenska Reproduktions AB 
Karlskronavarvet AB 
Svensk Spannmålshandel 
Svensk Kötthandel AB 
Statliga myndigheter med upp
dragsverksamhet 
Norrbottens järnverk AB 
Stiftsnämnderna 
Kungl. Maj:t 
Övriga 

Summa 

Av riks
dagen 
medgivet 
30.6.73 

625,0 
250,0 
250,0 
175,0 
120,0 
20,0 

170,0 
40,0 
0,7 
8,0 

35,0 
50,0 

70,0 
125,0 

15,0 
350,0 

23,0 

2 326,7 

Ianspråk
taget 
30.6. 73 

110,0 

167,0 
107,1 

11,0 

40,0 

1,0 

15, I 

451,2 

Av riks
dagen 
medgivet 
30.6.74 

625,0 
250,0 
300,0 
175,0 
120,0 

20,0 
170,0 
160,0 

0,7 
8,0 

35,0 
50,0 

80,0 
125,0 

15,0 
1 650,0 

23,0 

3 806,7 

Ianspråk
taget 
30.6.74 

250,0 

10,0 

95,0 
0,7 

0,1 

20,7 
18,0 

404,S 

skiften. Styrkan i dessa svängningar varierar även avsevärt mellan 
budgetåren. Speciella faktorer, som t. ex. alternativa finansieringsmöj
ligheter och kostnaderna för dessa, påverkar dispositionen av rörliga kre
diter på varierande sätt beroende på vilken tidpunkt det gäller. 

I riksstatcn upptas en ökad förbrukning av rörliga krediter under 
budgetåret 197.://75 med 200 milj. kr. Enligt uppgifter som insamlats 
av riksrevisionsverket förutser berörda myndigheter och bolag nu en 
uppgång i de disponerade beloppen med 222 milj. kr. En ökning av 
ianspråktagna belopp förutses bl. a. för statens järnvägar och statens 
vattenfallsverk. För egen del räknar jag totalt med en uppgång i de 
disponerade beloppen med 300 milj. kr. 

Beträffande budgetåret 1975176 vill jag först erinra om att vissa myn
digheter som bedriver uppdragsverksamhet disponerar en rörlig kredit 
i riksgäldskontoret. Ramen för denna kredit har av riksdagen fastställts 
till 80 milj. kr. Jag uppskattar att behovet av rörlig kredit för detta än
damål kommer att öka med 20 milj. kr. och förordar att ramen höjs 
med detta belopp. 

Totalt för budgetåret l 975176 räknar jag med att det ianspråktagna 
beloppet av rörliga krediter ökar med 200 milj. kr. Jag vill dock erinra 
om den osäkerhet som gäller vid detta slags beräkningar. 



Tabell 17. Förslag till statsbudget för budget:\ret 1975/76: Totalbudgeten 

A Skatter, avgifter, m. 111.: 
I Skatter 

Il Uppbörd i statens verksamhet 
111 Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 
I Statens alTärsverksfonder 

11 Riksbanksfonden 
111 Statens allmiinna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

Vill Fonden för beredskapslagring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder 

C Beräknad öi·rig finansiering: 

71 729 200 000 
I 592 490 000 

840 800 000 

943 800 000 
250 000 000 
506 186 000 
130 354 000 

2 438 626 000 
104 035 000 
122 850 000 
87 599 000 
97 917 000 
80 898 000 

I Avskrivningar och övriga kapitalmedel 
inom kapitalfonderna: 

Statens 
affärsvcrksfonder 1 932 602 000 
Övriga 
kapitalfonder 436 110 000 2 368 712 000 

74 162 490 000 

4 762 265 000 

Il Övrig kapitalåterbetalning 23 875 000 2 392 587 000 

Summa kr. 81317342000 

Underskott 11906718000 

Summa kr. 93 224 060 000 

A Utg1ftsanslag: 
I Kungl. hov- och slottsstaterna 

Il Justitiedepartementet 
111 Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Finansdepartementet 

Vill Utbildningsdepartementct 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdeparten1entet 

XI Arbetsmarknadsdepartementet 
XII Bostadsdepartementet 

XIII Industridepartementet 
XIV Kommundepartementet 
XV Oförutsedda utgifter 

XVI Riksdagen och dess verk m. m. 
XVII Riksgäldsfonden 

B Beräknad övrig medelsförbrukning: 
I Minskning av anslagsbehållningar 

12 034 000 
3 265 288 000 
3 174 940 000 
9 781 522 000 

26 419 108 000 
6 130 577 000 
6 703 670 000 

12 061 548 000 
3 994 064 000 

413 604 000 
4 977 585 000 
5 796 668 000 
2 540 736 000 
1 219 278 000 
1000000 000 

133 438 000 
4 500 000 000 

900 000 000 
200 000 000 Il Ökad disposition av rörliga krediter _____ _ 

Summa kr. 

92 124 060 000 

I 100 000 000 

93 224 060 000 

l 
""" \C 
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Beräkning av tota/budgeten 

Utgifterna på totalbudgeten för budgetåret 1974175 beräknas nu bli 

avsevärt större än de i riksstaten angivna. Detta sammanhänger, vilket 

jag tidigare redovisat, bl. a. med förutsedda merbelastningar för vissa 

förslagsanslag, såsom beträffande folkpensioner och försvaret. Mot 
denna bakgnmd kan totalbudgetens utgifter för budgetåret 1974/75 

beräknas till 84 886 milj. kr. De samlade statsinkomsterna för budget

året 1974175 beräknas nu till 73 033 milj. kr. vilket är drygt 1 miljard 
kr. mer än som anges i riksstaten. De främsta orsakerna till att stats

inkomsterna nu beräknas bli större är högre schablonantaganden röran

de inkomst av tjänst samt ökade inkomster från mcrvärdeskatten. Med 
dessa beräkningar av utgifter och inkomster skulle totalbudgeten visa 

ett underskott på ca 11 850 milj. kr. 
Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag 

totalbudgeten för budgetåret 1975/76 på sätt som framgår av tabell 
17. Kalkylen utvisar ett budgetunderskott om ca 11,9 miljarder kr. vil
ket innebär ett underskott av ungefär samma storleksordning som inne
varande budgetår. En tabell över totalbudgetens utveckling under en 
längre tidsperiod ingår i bilaga 5. 

TiII regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas såsom 
Bilaga 1: Preliminär nationalbudget för år 1975 
Bilaga 2: Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 
Bilaga 3: Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budget

året 1975/i6 

Bilaga 4: Preliminärt förslag till investeringsplan och investerings
stater för budgetåret 1975/76 

Bilaga 5: Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen 
m.m. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
för budgetregleringen som jag har förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1975/76, om arbetsmark
nadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad jag har för
ordat i det föregående intill ett sammanlagt belopp av 1 000 000 000 kr., 

3. medge att det av riksdagen givna bemyndigandet (prop. 1974: 80, 
lnU 1974: 10, rskr 1974: 157) att besluta om arbeten intill ett samman
lagt belopp av 600 000 000 kr. får utnyttjas i enlighet med vad jag 
har förordat i det föregående, 

4. bemyndiga regeringen att, om arbetsmarknadsläget kräver det, be-
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sluta om stöd till lageruppbyggnad i enlighet med vad Jag har för
ordat i det föregående, 

5. medge att återföring av kommunalskattemedel sker från budgct
utjämningsfonden för budgetåret 1975176, 

6. bemyndiga regeringen att i riksgäldskontoret disponera en frfm 
80 000 000 kr. till 100 000 000 kr. ökad rörlig kredit att på sätt som re
geringen bestämmer ställas till förfogande för myndigheter som bedriver 

uppdrags verksamhet, 
7. för budgetåret 1975176 i avvaktan på slutliga förslag i komplctte

ringspropositionen och i enlighet med vad jag har förordat i det före
gående, 

a) beräkna driftbudgetens inkomster, 

b) beräkna förändringar i anslagsbehållningar, 
c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krediter, 
d) på kapitalbudgeten beräkna den mot den av mig föreslagna in

vcsteringsplanen svarande inkomsttiteln Lånemedel till 4 127 474 000 
kr. 
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Tabellförteckning 

1. Produktionsutvecklingen 1973-1974 8 

2. Försörjningsbalans för år 1974 8 

3. Betalningsbalans 1972-1974 12 

4. Produk.tionsutvccklingcn 1974-1975 28 
5. Preliminär försörjningsbalans för år 1975 28 
6. Bytesbalans 1973-1975 30 
7. Totalbudgeten 1973/74-1975/76 31 
8. Statsutgiftema budgetåret 1975/76 38 

9. Statsskuld och utgående r~intor vissa år 1960-1975 38 

10. Justering av riksrevisionsverkets beräkning av totalb~1dgetens 47 

inkomster 

1 I. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1975/76 49 
12. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: Drift- 50 

budgeten 

13. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: lnvcste- 50 

ringsanslag 

14. Medclsbehållning vid utgången av budgetåren 1964/65- 51 

1973/74 
15. Beräknade förändringar i anslagsbehållningar under budgetåret 52 

1974/75 

16. Ianspråktagande av rörliga krediter 53 
17. Förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76: Totalbudgeten 54 
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Bil. 1 Preliminär nationalbudget 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 1975 

Inledning 

!Jilaga I 

Den preliminära nationalbudgeten för 1975 som härmed läggs fram 
är utarbetad inom finansdepartementets ekonomiska avdelning och kon
junkturinstitutet. Nationalbudgeten bygger på material som erhållits 

från fackdepartement och olika verk och institutioner. Vidare har ut
redningsrådet hörts. Dess ledamöter bär dock ej något ansvar för natio
nalbudgetens utformning och bedömningar. 

Kapitlen 3 Utrikeshandeln, 6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

(med undantag för transfereringar till hushållen), 7 Investeringarna och 

9 Kreditmarknaden har sammanställts inom konjunkturinstitutet. In
stitutet har även sammanställt avsnitten om gruvor, mineralbrott och 

tillverkningsindustri samt skogsbruk i kapitel 4. Ansvaret för bedöm
ningen av Sveriges ekonomi 1975 - med undantag för de avsnitt eller 

punkter där konjunkturinstitutet uttryckligen åberopas - vilar på fi
nansdepartementets ekonomiska avdelning där arbetet med nationalbud
geten letts av planeringschefen Carl Johan Åberg. 

Av ett bihang som följer efter kapitel 9 framgår även i tablåform 
vilka kapitel och avsnitt som sammanställts inom ekonomiska avdel

ningen resp. konjunkturinstitutet. Vidare redovisas prognostal för olika 
delsektorer enligt ekonomiska avdelningens och konjunkturinstitutets 
bedömningar. 

i-Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bil. I. 
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1 Sammanfattande översikt 

1.1 Den ekonomiska utvecklingen under 1974 

Det uppsving i den svenska ekonomin som påbörjades 1973 fortsatte 
och förstärktes under 1974. Kapacitetsutnyttjandet steg till en hög nivå 
r.::dun under våren och arbetsmarknadsläget karakteriserades av en 
stark efterfrågan på arbetskraft. Antalet arbetslösa minskade snabbt, 
trots att de nytillkommande på arbetsmarknaden var fler äo vanligt. 

De med oljekrisen sammanhängande, negativa effekterna på produk
tionen försvann snabbt sedan försörjningsläget för olja och oljeproduk
ter förbättrats. De kontraktiva effekterna av de kraftigt höjda oljepri
serna motvägdes dessutom av de efterfrågestimulerande åtgärder som 
vidtogs under våren 19H. 

Andra halvåret 1974 kan i stort karakteriseras av att den ekonomiska 
aktiviteten låg kvar på den höga nivå som uppnåddes under det första 
halvåret. 

Den expansiva utvecklingen i ekonomin under 1974 förklaras i hu
vudsak av den mycket snabba tillväxten av den inhemska efterfrågan 
från slutet av 1973. En sådan utveckling förutsågs också i de bedöm
ningar som gjordes i nationalbudgeten våren 1974. Däremot kunde inte 
varu- och tjänstetransaktionerna med utlandet netto förväntas ge något 
efterfrågetillskott för 1974, bl. a. till följd av den importkrävande lager
utveckling som bedömdes som trolig och den omständigheten att kapa
citetsbrist i vissa delar av exportindustrin utgjorde rent fysiska hinder 
för ökad export. Aven i detta avseende har förhandsbedömningen i na
tionalbudgeten i stort sett besannats. 

Utvecklingen under 1974 står därmed i skarp kontrast till 1973, då 
den utländska efterfrågan ökade mycket kraftigt och svarade för en stor 
andel av användningen av produktionsökningarna. 

Numera föreligger reviderade beräkningar avseende den totala pro
duktionen i Sverige under 1973. Enligt tidigare, preliminära kalkyler 
förelåg en betydande skillnad mellan nationalräkenskaperna beräknade 
från produktions- resp. användningssidan. Enligt de reviderade beräk
ningarna är denna skillnad nu betydligt mindre. I huvudsak gäller juste
ringarna beräkningarna från användningssidan, och då i synnerhet kal

kylerna över lagerutvecklingen. De nya beräkningarna innebär att brut

tonationalprodukten, sedd från användningssidan, ökade med 3,1 % 

från 1972 till 1973. 
Bruttonationalprodukten, räknat från användningssidan, beräknas ha 

ökat 1973-1974 med 3,7 %, eller något långsammare än enligt natio

nalbudgetens bedömning. Beräkningarna från produktionssidan tyder 
emellertid på att bruttonationa1produkten skulle ha ökat med drygt 
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Tabell 1: 1Försörjningsbalans1972-1974 
Milj. kr. 

Löpande priser ·Volymförändring 
från före· 
gående år, % 

1972 1973 1974 1973 1974 

Ti//gång 
Bruttonationalprodukt 198 898 218 795 247 148 3,1 3,7 
Import av varor och tjänster 46 154 54 688 82 987 5,9 I 1,6 

Summa tillgång 245 052 273 483 330135 3,6 5 ,3 

Ejierfrågan 
Privat bruttoinvestcring1 17 294 19 845 23 914 6,1 4,2 
Statlig bruttoinvcstcring' 6 575 6 876 8 21 I -1,8 5,6 
Kommunal bruttoinvcstering' 10067 9 685 10 368 -9,7 -3,1 
Bruttoinvcstcring: bostäder 11 207 11 840 10 941 -1,6 -10,9 
Lagerförändring -189 -I 158 5 252 
Privat konsumtion 105 928 I 14 936 131 647 1,9 4,5 
OfTentlig konsumtion 45 427 50 130 57 618 2,1 2,9 
Export av varor och 
tjänster 48 743 61 329 82 184 13,8 5,6 

Summa cfterfrCtgan 245 052 273 483 330135 3,6 5,3 

'Exkl. bostäder. 

4,5 '/o dvs. ungefär lika mycket som förutsades i nationalbudgeten. Av 
flera skäl förefaller det rimligt att fästa större avseende vid de senare 
beräkningarna. Svårigheterna att korrekt ta hänsyn till prisclementen i 
kalkylerna är uppenbara under en period med mycket stora prisökning
ar. Dessa svårigheter tycks ha varit mest markanta för användnings
sidebcräkningarna. 

Det viktigaste skälet till att produktionsökningen på 4,5 CJ·~ 1973-
1974 förefaller mest trolig är emellertid utvecklingen på arbetsmarkna
den. Sysselsättningen, räknad i timmar, beräknas ha stigit med 1,0 ~·o 
1973-1974 och därmed skulle produktiviteten totalt sett ha ökat med 
endast 3,5 %, svagare än vad det tidigare fanns anledning att räkna 
med. Det är knappast troligt att produktiviteten skulle ha varit ännu läg
re 1974, vilket skulle bli slutsatsen om beräkningarna från använd
ningssidan lades till grund för produktivitetskalkylen. 

Det är därför sannolikt att de preliminära nationalräkenskapskalkyler 
för 1974 som nu föreligger - och som för fjärde kvartalet utgörs av 
rena prognoser - i viss utsträckning är underskattningar av den fak
tiska utvecklingen. Inte desto mindre beräknas resursanvändningen för 
interna ändamål ha stigit med ca 5 % i volym 1973-1974, att jämföra 

med 1 % 1972-1973. Lagerinvesteringarna har visat ett mycket kraf

tigt omslag från 1973 till 1974, från en minskning om drygt 0,5 miljar
der kr. till en ökning på ca 3 miljarder kr. räknat i 1968 års priser. 

Denna bedömning av lagerutvecklingen under 1974 ligger drygt 200 
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milj. kr. lägre än den som redovisas i det följande avsnittet 7.3. Oaktat 

detta innebär dock den här redovisade utvecklingen att lageruppgi'tngcn 

kraftigt bidrog till den inhemska efterfrågans ökning under 1974. 

Men även den privata konsumtionen ökade starkt under 1974, med ca 

4,5 % , och utgjorde vid sidan av lagerinvesteringarna en viktig förlda

ring till produktionsökningarna. 1973 hade varit ett förhållandevis svagt 

år för den privata konsumtionen. Visserligen ökade den reala disponibla 

inkomsten med så mycket som 4,2 %, men konsumenterna valde att 

spara mer än hälften av denna ökning och den privata konsumtionen 

steg sålunda med inte fullt 2 % . Mot bakgrund av främst den svaga 

konsumtionsutvecklingen föreslog regeringen åtskilliga stimulansåtgär

der, av vilka de flesta fick full kraft fr. o. m. ingången av 1974. För att 

möta de depressiva effekter på den svenska ekonomin som förutsågs 

från de kraftigt höjda oljepriserna beslöt riksdagen i mars 1974 om yt

terligare ekonomisk-politiska åtgärder som kom att kraftigt gynna hus

hållssektorns inkomster. Extra pensioner och barnbidrag utbetalades, 

livsmedelsstödet över statsbudgeten utvidgades och mervärdeskatten 

sänktes från 15 % till 12 % under tiden 1 april-15 september. Bl. a. 

som en följd av dessa insatser beräknas hushållens reala disponibla in

komster ha stigit med ca 7 % under 1974. Den privata konsumtionens 

ifäning med 4,5 % innebär sålunda en ytterligare uppgång av spar

kvoten. 
Orsakerna till att konsumenterna vissa år förändrar sitt sparande är 

långt ifrån entydigt fastlagda. Sambandet mellan utvecklingen på arbets

marknaden och sparandet har ibland framhållits, liksom att sparbenä

genheten kan förändras till följd av förskjutningar i befolkningens sam
mansättning. Likaså torde det ökade småhusbyggandet under senare år 

ha haft konsekvenser för sparbeteendet. Vad gäller 1974 kan möjligen 

också en annan omständighet tillmätas en viss betydelse. Den enskilde 
konsumenten kan till en inte oväsentlig del förmodas planera sina utgif

ter med utgångspunkt i en föreställning om en långsiktig inkomstutveck

ling. Under 1974, med dels stora stimulansåtgärder, dels en sänkning av 

den direkta skatten, "hann" konsumenten inte fullt ut anpassa sig till sin 

nya inkomstsituation. En sådan förklaringsfaktor har naturligtvis då 

också en viss .betydelse för de följande årens utveckling av konsumtion 

och sparande. 

Utvecklingen av priserna under loppet av 1974 på de varor och tjäns

ter som ingår i den privata konsumtionen blev något snabbare än vad 

som förutsågs i nationalbudgeten. Konjunkturinstitutet har i sina kalky

ler räknat med en uppgång på 12,2 '}fi i konsumentprisindex från de

cember 1973 till december 1974. Fram t. o. m. november 1974 var ök

ningen från årets början 11,4 % . Till sin huvuddel har prisstcgringarna 

- direkt eller indirekt - förorsakats av den kraftiga internationella 

inflationen. Även om prisökningarna i Sverige varit ovanligt kraftiga 
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under det senaste året har bara ganska få Hinder kunnat notera en lug

n;irc prisutveckling. Orsakerna till · denna förhållandevis gynnsamma 

position är bl. a. att söka i de åtgärder för inflationsbekämpning som 

viJtagits i Sverige under senare år, innefattande lättnader i den direkta 

beskattningen, subventionering av li\'smcdclspriscr, prisstopp, allmän 

prisövervakning etc. 

Den offentliga konsumtionen har totalt sett expanderat i samma om

fattning, 3 % , som enligt bedömningarna i nationalbudgeten. Fördel

ningen härav mellan statlig och kommunal konsumtion har däremot en

ligt de preliminära nationalräkenskapskalkylcrna blivit något annor

lunda; den kommunala konsumtionens ökning förefaller ha blivit något 

snabbare än den statliga. I nationalbudgeten bedömdes en likartad steg

ring på 3 % som trolig för såväl statlig som kommunal konsumtion. 

Investeringsutvccklingcn under 1974 blev obetydligt svagare än enligt 

beräkningarna i nationalbudgeten. De totala bruttoinvesteringarna har 

enligt föreliggande kalkyler minskat med en knapp procent från 1973 
till 1974. Minskningen är nästan helt betingad av neddragningen i bo

stadsbyggandet och de tillbakahållande effekterna därav för de kommu

nala byggnads- och anläggningsinvesteringarna. De privata investering

arna beräknas ha ökat med drygt 4 % 1973-1974. I nationalbudgeten 

föruts[1gs en mycket expansiv utveckling för industrins investeringar un

der J 974 och uppgången bedömdes kunna bli inemot 10 % . De nya kal

kylerna tyder på alt industrins invi;steringar i byggnader och anlägg

ningar blev väl så kraftig som enligt tidigare bedömningar. Däremot in

dikerar företagens svar på statistiska centralbyråns investeringsenkiit i 

november 1974 att maskininvesteringarna inte skulle ha ökat fullt lika 

snabbt som enligt nationalbudgeten. Det är möjligt att vissa maskinin

vcstcringar kommit att bli något fördröjda till följd av de långa leve

ranstiderna inom maskinindustrin i såväl Sverige som andra länder. Det 

hör emellertid också betonas att konjunkturinstitutet i sina bedömningar 

av investeringsutvecklingen framhållit att industrins maskininvesteringar 

för 1974 till följd av bl. a. deflateringstekniken kan vara betydligt un

derskattade. Sammantaget innebär dock de nu föreliggande kalkylerna, 

med de osäkerhetsmoment de rymmer, att industrins investeringar 

ökade med 6 % 1973-1974. 
En komponent av största betydelse för efterfrågeutvecklingen 1973-

1974 var lagerinvesteringarna. En kraftig omsvängning beräknas ha skett, 

från en lagerneddragning 1973 motsvarande 0,5 % av årets bruttonatio

nalprodukt, till en lageruppbyggnad 1974 motsvarande ca 2 % av brut

tonationalprodukten. Det är framför allt industrins lagerutveckling -

och särskilt varor i arbete - som förklarar det kraftiga svinget mellan 

de båda åren. Men en betydande ökning av oljelagren i partihandeln har 

även skett. För lagerinvesteringarna innebär de föreliggande beräkning

arna en väsentlig upprevidering sedan nationalbudgeten. Det bör emel-
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lertid framhållas att kalkylerna över lagerförändringarna bör omg1irdas 
med stora osäkerhetsmarginaler, särskilt med hänsyn till de stora prisrö
relserna under de senaste åren. 

Den inhemska efterfrågans utveckling, pådriven av framför allt privat 
konsumtion och lagerinvesteringar, ledde till stora ökningar i importen. 
Volymtillväxten 1973-1974 för importen av varor och tjänster har be
räknats till 11,6 % jämfört med 5,9 % 1972-1973. 

Exporten ökade avsevärt långsammare än importen, eller med 5,6 % 

för summan av varor och tjänster från 1973 till 1974. Härvidlag är att 
märka att färdigvaruexporten fortsatte att öka kraftigt också 1974 -
med ca 10 % i volym - medan exporten av råvaror minskade med 
6,5 % 1973-1974. För exporten av sågade trävaror kom det vikande 
bostadsbyggandet i Västeuropa att leda till en neddragning med i runt 
tal 20 % från 1973 till 1974. För åtskilliga andra råvaror, och i synner
het för massa, var det i stället bristen på produktionskapacitet i kombi
nation med uttömda lager här hemma som hindrade ytterligare export. 
Exporten av färdigvaror tiil OECD-området, vilken omfattar ca 3/4 av 
hela färdigvarucxporten, innebar såväl 1973 som 1974 marknadsandels
vinster. Självfallet kom den svaga efterfrågan i dessa fändcr under 1974 
att innebära att tillv1ixttaktcn för exporten dit kraftigt reducerades, eller 
från nästan 17 % 1973 till ca 6 lJ'o 1974. Emellertid kunde de svenska 
exportföretagen i viss utsträckning kompensera sig genom stora export
framgångar i andra länder. Sålunda beräknas exporten till OPEC-län
dcrna ha ökat i fasta priser med ca 50 ';'b och exporten till Östeuropa 
och Kina med 35 %. 

Den reala utrikesbalansen förslimrades sålunda kraftigt under 1974. 
Till detta kommer det stora negativa omslaget i bytesvillkoren; import
priserna steg med 38 % medan exportpriserna ökade med 28,5 % . By
tesbalansen kom härigenom att försvagas, från ett överskott på nära 5,3 
miljarder kr. 1973 till ett av konjunkturinstitutet beräknat underskott 
på '2,7 miljarder kr. 1974. Denna beräkning är grundad på utrikeshan
delns utveckling t. o. m. oktober 1974. Om hänsyn tas till den kraftiga 
försämringen av utrikeshandeln som enligt preliminära rapporter har 
registrerats för november månad kommer underskottet för 1974 att bii 
väsentligt större. 

Arbetsmarlmadsläget förbättrades successivt under perioden från mit

ten av 1973 till mitten av 1974. Därefter inträdde ett mera stabilt läge 
vilket avlösts <iv ytterligare förbättringar mot slutet av året. Utbudet av 
arbetskraft ökade med ca 55 000 personer från 1973 till 1974, i huvud
sak förklarat av en uppgång i kvinnornas relativa arbetskraftstal. Efter
frågan på arbetskraft, mätt med serien över nyanmälda lediga platser, 
ökade starkt under andra halvåret 1973. ökningen fortsatte in på 1974. 

Sysselsättningen ökade mycket starkt till följd av den höga efterfrågan 
och antalet sysselsatta personer var under november 1974 nära 100 000 
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fler än under motsvarande månad 1973. Trots att utbudet av arbetskraft 

ökade starkt kunde därigenom ~rbeisiÖsheten sjunka ~arkant, eller från 

2,5 % av arbetskraften 1973 till i genomsnitt 2 % 1974. 

1.2 UtHcklingen inom olika områden 1975 

I det följande redovisas i sammandrag de bedömningar av utveck

lingen som presenteras i kapitlen 2-9. Som framgår av inledningen sva

rar konjunkturinstitutet för vissa av dessa kapitel. I de fall finansdepar

tementets bedömning avviker från konjunkturinstitutets redovisas detta i 

avsnittet 1.3. 

Det internationella 'läget 

Vid årsskiftet 1974/1975 kännetecknades OECD-länderna som grupp 

av en stagnerande produktion med obetydliga eller inga tecken till en 

spontan återhämtning av efterfrågan. Bedömningen av vilken politik re

geringarna, i synnerhet i de större OECD-länderna, avser att föra under 

1975 blir mot denna bakgrund av särskild betydelse. 

Under 1974 konfronterades regeringarna med en utpriiglad konflikt 

mellan målen hög sysselsättning, prisstabilitet och extern balans. I de 

större länderna, främst Förenta staterna, Japan och Förbundsrepubliken 

Tyskland, valde man i detta läge att lägga stor vikt vid inflationsbe

kämpningen och förde en, med tanke på övriga efterfrågedämpande 

faktorer, mycket restriktiv ekonomisk politik. 

Under hösten 1974 har dock flera stater infört vissa förändringar av 

expansiv karaktär i sin finans- och penningpolitik. Flera omständigheter 

talar nu för att dessa förändringar kommer att följas av en mera påtag
lig omsvängning av den ekonomiska politiken i expansiv riktning. 

Den här antagna omsvängningen i den ekonomiska politiken förutses 

ta sig uttryck i en lättare penningpolitik varigenom industrins investe

ringar och bostadsbyggandet bör få en stimulans. För att uppnå större 

effekter torde det emellertid - såsom redan skett i flera länder - bli 

nödvändigt att sätta in även finanspolitiska medel. I så fall är det sanno

likt att dessa sätts in på sektorer diir verkan av stimulansåtgärderna blir 

snabb, exempelvis den privata konsumtionen och de privata och offent

liga investeringarna. 

Med utgångspunkt i de ovan gjorda antagandena bedöms produktio

nen inom OECD-området komma att utvecklas i samma långsamma 

tempo under början av 1975 som under andra halvåret 1974. Därefter 

har man anledning att förutse en begynnande efterfrågeexpansion, san

nolikt ledd av en uppgång i den privata konsumtionen. Under 1975 bör 

efterhand en uppgång i de privata investeringarna och i utrikeshandeln 

göra sig alltmer märkbar. Trots en relativt hög expansionstakt under 

andra halvåret 1975 drar dock den låga aktivitetsnivån under första 
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halvåret ned takten för helåret 1975, varför den volymmässiga tillväxten 
i bruttonationalprodukten bedöms komma att uppgå till endast ca 2 % 

för hela OECD-området. 
I Västeuropa torde konjunkturuppgången bli måttlig och successiv. 

För Förbundsrepubliken Tyskland förutses en markerad återhämtning 
redan under första halvåret 1975, något som skulle göra en tillväxt på 
minst 2,5 % för helåret sannolik. I Storbritannien sattes vissa selektiva 
stimulansåtgärder in redan i november 1974 och en viss återhämtning är 
därför sannolik under 1975 även om tillväx.ten blir begränsad, eller ca 
2 % . I Frankrike torde den nuvarande restriktiva politiken komma att 
bibehållas. Med hänsyn till den starka tillväxtkraften i den franska eko
nomin framstår en produktionsökning på ca 4 % dock som fullt möjlig. 
För Italiens del torde hänsynen till den yttre balansen göra en restriktiv 
politik nödvändig även under 1975, varför tillväxten väntas bli mycket 
måttlig. 

De mindre OECD-länderna uppvisade en avsevärt högre tillväxttakt 
än de större OECD-Iänderna under 1974. För vissa av de mindre sta
terna torde denna skillnad komma att upprätthållas även under 1975. 
Det mest utpräglade exemplet härpå är Norge, där produktionen väntas 
öka med gott och väl 6 S'C. Österrike, Nederländerna, Belgien och Fin

land torde komma att tillhöra en mellangrupp med en tillväxt på mel
lan 2,5 och 4 % . Den här redovisade bedömningen ligger något över 
den som OECD givit uttryck för under hösten 1974. Den mest väsent
liga anledningen härtill är att OECD-prognosen bygger på en förutsätt
ning om en i stort sett oförändrat restriktiv ekonomisk politik. Sedan 
prognosen färdigställts har en rad länder redan lagt om den ekonomiska 
politiken i expansiv riktning vilket motiverar en uppjustering av OECD:s 
prognos. Fortfarande kvarstår dock en väsentlig osäkerhet om den eko
nomiska politikens utformning i Förenta staterna. 

Beträffande prisutvecklingen under 1975 förutses ingen markerad in
bromsning och inflationen antas komma att ligga på en nivå av 10-
12 % . Härvid har dock antagits att oljepriserna inte stiger nämnvärt 
och att råvarupriserna stabiliseras. Den huvudsakliga drivkraften bakom 
inf\ationsutvecklingcn antas därför komma från den inhemska kostnads

utvecklingcn. 
Med den här antagna successiva efterfrågeexpansionen i de större 

OECD-länderna kan handeln förutsättas uppvisa en motsvarande ut
veckling. OECD-områdets totala import beräknas öka med inemot 5 % 
i volym och exporten något snabbare. Därvid förutsätts att det mest ex
pansiva elementet i exportefterfrågan under första halvåret kommer att 
utgöras av en fortsatt hög efterfrågan från de oljeproducerande staterna. 

Bytesbalansunderskottet för hela OECD-området beräknas bli av 
samma storleksordning som 1974, eller ca 40 miljarder dollar. 
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U I ri keslzandeln 
Den svenska exportens tillväxttakt dä.mpadcs under 1974 dels till följd 

av bristande kapacitet vad gäller råvaror, dels till följd av en avsaktning 
i den internationella efterfrågan. För 1975 förutses en långsammare 
marknadstillväxt för färdigvaror inom OECD-området. Den svenska ex
porten torde dock, bl. a. på grund av en gynnsam rclativprisutvcckling, 

kunna behålla de marknadsandclsvinster som gjorts under 1973 och 

1974. Tillsammans med en fortsatt hög exporttillväxt på öststaterna och 

OPEC-länderna skulle detta ge en ökning av färdigvaruexportcn om 
6.5 <;i> i volym 1975. 

På råvarusidan är bilden mer splittrad. För järnmalm begränsas ut

förseln främst av transporttekniska hinder. Vad gäller massaexporten 

utgör liknande tekniska hinder samt en viss förväntad avmattning i ef

terfrågan under loppet av 1975 skälet till begränsningen av exporten. 
för trävarorna utgör efterfrågesituationen i Västeuropa den klart be
gränsande faktorn. Sammantaget skulle råvaruexporten enligt konjunk
turinstitutets bedömning minska med drygt 5 % 1975. Tillväxten för 

den totala exportvolymen kan sålunda anges till ca 3 % . 

Exportpriserna kommer även under 1975 att uppvisa en snabb ök
ningstakt. Ett fortsatt genomslag av oljeprishöjningarna kan väntas på 
färdigvarupriserna. I jämförelse med 1974 minskar dock prisstegrings

takten. För råvarorna är läget mindre enhetligt. Medan exempelvis järn

malm och massa kommer att uppnå betydande prisökningstal även 1975 
förutses av marknadssituationen betingade prissänkningar för trävaror. I 
genomsnitt väntas dock råvarupriserna stiga väsentligt långsammare än 
1974. Totalt beräknas exportprisnivån komma att stiga med drygt 10 S·~ 

1975 mot nära 30 % 1974. 
Förstärkningen av hemmamarknadseftcrfrågan medförde en kraftig 

stegring av importen under 1974. Importefterfrågan avsåg flertalet va
ruslag men den synes ha varit slirskilt stark i fråga om insatsvarorna. 
Råoljeimporten blev mindre 1974 än både 1972 och 1973. Utbyggnaden 
av raffinaderikapaciteten medför en drastisk höjning av importbehovet 
1975, närmare 70 l'(; .• Importen av raffinerade oljeprodukter ökade svagt 
1974 varvid första halvåret uppvisade en minskning främst heroende på 
förbrukningsminskningen. Under andra halvåret 1974 ökade importen 
som följd av förbrukningsökning och lageruppbyggnad. Utvecklingen 

under 1975 blir motsatt den för råoljan genom att raffinaderiutbygg
naden leder till minskat importbehov av raffinerade produkter. Impor
ten väntas enligt nu föreliggande kalkyler gå ner med ca 25 % . Pri
serna på råolja torde fortsätta att stiga något medan motsatsen gäller 
för petroleumprodukter. Utvecklingen på oljeområdet från hösten 1973 

medförde en ökning av importkostnaderna för oljeprodukter på inemot 
8 miljarder kr. 1974. 

För varor som livsmedel dämpas den slutliga användningen medan 
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en betydande efterfrågan från lagersidan beräknas för 1975. Verk
stadsprodukterna företer en liknande bild vad gäller förbrukningen me
dan däremot lagerefterfrågan inte på samma sätt väntas bidra till en 
importstegring. Detta gäller i första hand konsumtions- och insatsva
rorna men i viss utsträckning även investeringsvarorna. För de senare 
är bedömningen av investeringsutvecklingen inom industrin 1975 av av
görande betydelse. Totalt beräknas importvolymen öka med drygt 5 % 

1975 eller 1/3 av tillväxten under 1974. 
Importprisstegringarna blir naturligt nog inte av samma omfattning 

som 1974 med de snabba råvaruprisstcgringar som då rådde. Råvaru
prisstegringarna har påverkat färdigvarupriserna under 1974 och ett visst 
fortsatt genomslag torde prägla även 1975. Den totala importprisök
ningen har beräknats till drygt 9 % eller 1/4 av 1974 års ökningstakt. 
l\fot en försämring av bytesförhållandet om 7 % 1974 skulle därmed stå 
en förbättring om nära 1,5 % 1975. 

Omslaget i handclsbalansen 1974 uppgick till drygt 7,5 miljarder kr. 
Importvolymen förutsätts visserligen öka snabbare än exportvolymen 
1975 men förbättringen av bytesförhållandet medför att underskottet 
inte försämras med mer än några hundratal milj. kr. Underskottet i han
delsbalansen skulle därmed uppgå till drygt 1 100 milj. kr. Utveck
lingen på tjänste- och transfereringssidan leder till en försämring J 975 

på ca 1 miljard kr. varigenom detta underskott skulle uppgå till ca ::> 

miljarder kr. 
Försämringen i bytesbalansen 1974 kan uppskattas till 8 miljarder kr. 

För 1975 förutses alltså en ytterligare försämring på knappt 1,5 miljar
der kr. 

Produktionen 

Den totala produktionen i Sverige beräknas ha stigit med drygt 4,5 % 

1973-1974. Bidragande härtill var den gynnsamma utvecklingen inom 
jord- och skogsbruk men av störst betydelse för den höga tillväxttakten 
var utvecklingen inom industrisektorn. 

En förutsatt atergång från de speciella förhållandena under 1974 

medför en nedgång i produktionen inom jord- och skogsbruk. Skogsbru

kets produktionsminskning sammanhänger med den kraftiga nedgången 

i avverkningen av sågtimmer. Inom skogsindustrierna har den svaga 

byggnadsmarknaden i Sverige och Västeuropa medfört en procluktions

minskning i sågverken 1974. Även om byggnadskonjunkturen skulle 

vända uppåt under senare delen av 1975 kan man på grund av lagersi

tuationen inom branschen förvänta sig betydande produktionsminsk
ningar under detta år. Massamarknaden förutses enligt konjunkturinsti

tutet bli något försvagad vilket tillsammans med en ökad konkurrens 
från den nordamerikanska massa- och pappersindustrin skulle leda till 

en minskad export och oförändrad svensk massaproduktion. 
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Även för papper torde den västeuropeiska marknaden ,försvagas, vil

ket i kombination med en upphörande lagerpåfyllnad och en minskad 

ökningstakt i den inhemska förbrukningen ger en produktionsökning på 

ca3,5%. 
Leveranserna av järnmalm begränsades 1974 främst av transport

tekniska hinder. Den förutsatta utvecklingen av stttlcfterfrågan 1975 

hftllcr uppe malmbehovet i Västeuropa. En viss produktionsökning är 

därför trolig. För järn och stål föreligger goda försäljningsmöjlighctcr 

på den internationella marknaden. På hemmamarknaden påverkas stål

eftcrf ril.gan av den lägre tillväxttakten inom verkstadsindustrin. Lager

efterfrågan verkar dock i ökande riktning och produktionsökningcn kan 

anslf1s till knappt 8 % 1975. 
Exportefterfrågan för vcrkstadsprodukter torde tillv1ixa förhållande

vis kraftigt även 1975. På hemmamarknaden blir den privata konsum

tionsökningcn lägre än 1974 men ett större Jageruppbyggnadsbehov 

föreligger i fråga om insatsvaror och färdigvaror. Sammantaget förutses 

verkstadsindustrins produktion öka med knappt 6 % i volym. 

Under 1975 förutsätts en återhämtning i kraftproduktionen ske efter 

1974 års markanta nedgång. Med hänsyn till den pågående sparkampan

jen torde emellertid ökningen begränsas till 7 % . 
Uppbromsningen i bostadsinvesteringarnas och de kommunala bygg

nads- och anläggningsinvesteringarnas nedgång 1975 jämte en fortsatt 

ökning av industrins byggnadsinvesteringar leder till en mindre volym

minskning av produktionen inom byggnadssektorn än 1974. Den totala 

varuproduktionens ökning skulle därmed uppgå till 2,5 % 1975 mot 
5,5 I((> 1974. 

De privata tjänsterna kan, som en effekt av den lägre konsumtionstill
växten, förutsättas öka i långsammare takt 1975 än 1974. Detsamma 

gäller, fast i mindre utsträckning, den offentliga tjänsteproduktionen. I 

mots;:its till vad som gällde 1974 förutses den totala produktionen av 
tjänster under 1975 öka snabbare än varuproduktionen. Totalt skulle 

därmed den totala produktionen av varor och tjänster i samhället, brut

tonationalprodukten från produktionssidan, stiga med ca 3 % 1975. 
1974 var motsvarande tal drygt 4,5 %. 

Arbc1.1·marh1i(ldc1z 

Utbudet av arbetskraft bedöms öka med 20 000 personer eller 0,5 % 

från 1974 till 1975. Antalet kvinnor i arbet5kraften beräknas öka med 

drygt 30 000 medan antalet män väntas minska med drygt 10 000. På 

grund av bl. a. ökad andel dcltidsarbctandc motsvaras den väntade ut

hudsökningen i personer av en viss minskning av arbetskraftsutbudct 

mätt i timmar. 

Beträffande efterfrågesidan tyder de näringsgrensvisa kalkylerna på 

ett något minskat arbetskraftsbehov mätt i timmar. Omräknat till pcrso-
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ner innebiir dock efterfrågeberäkningarna en ökning av detta behov på 
omkring 20 000 personer. Relativt kraftiga ökningar av arbetskraftscf
terfrågan förutses för tjänstesektorerna medan vissa minskningar v~intas 
ske inom de varuproducerande n~iringsgrcnarna. 

De ovan redovisade resultaten av utbuds- resp. efterfrågekalkylen in
dikerar ett i stort sett oförändrat läge i frf1ga om arbetslösheten mellan 
genomsnitten för 1974 och 1975. 

De enskilda konsumenternas ekonomi 

Bedömningen för 1975 utgår från två kalkylmässiga alternativ för av
talslöneökningen, 7 resp. 9 %. Inkl. löneglidning och med hänsyn tagen 
till sysselsättningsutvecklingen skulle löncsumman öka med drygt 10 
resp. drygt 12 % . 

Inkomstöverföringarna till hushållen torde öka med omkring 14 %. 

Uppdragande faktorer är bl. a. ATP-utbetalningarna samt höjningarna 
av ersättningsbeloppen vid arbetslöshet. ökningen i de direkta skatterna 
begränsas av borttagandet av sjukförsäkringsavgiften och sänkningarna 
av marginalskatten i mellaninkomstlägena. Sänkningarna motvägs emel
lertid delvis av höjningen av kommunalskatten på 1 kr. och 20 öre. Hus
hållens disponibla inkomster torde öka med knappt 12,5 resp. 13,5 % el
ler med 18 resp. 19 112 milj<irder kr. 

Prisutveeklingen under 1975 påverkas i väsentligen mindre grad lin 
1974 av de internationellt bestämda priserna. Effekten av dessa har upp
skattats till knappt 1,5 procentenheter på konsumentpriserna. Eftersläp
ningen från 1974 jämte genomslaget från 1975 års lönekostnadshöj
ningar leder till att den s. k. restfaktorn svarar för 3,3 resp. 3,9 procent
enheter beroende på löneökningstaktcn. Tillsammans med en viss höj
ning av bostadspriserna blir ökningen av konsumentprisindex 7.5 resp. 
8,3 % under loppet av 1975. Mellan genomsnittslägena 1974 och 1975 

blir ökningen betydande bl. a. beroende på den tillfälliga momssänk
ningen under 1974. ökningstakten mellan genomsnittslägena har upp
skattats till 10,8 resp. 11,l %. Den reala disponibla inkomsten beräknas 
öka med ca 1,5 % resp. 2 % vid de båda löneökningsalternativen. 

Utvecklingen av den privata konsumtionen har inte följt med i de se

naste årens snabba ökningar av de disponibla realinkomsterna, vilket ta

git sig uttryck i betydande ökningar av sparkvoten. I samband med att 
de disponibla realinkomsterna nu förutses öka i en långsammare takt 
har man anledning att räkna med en viss neddragning av sparkvoten. 
Den av konjunkturinstitutet gjorda förutsättningen innebär att man 

skulle kunna räkna med en ökning av den privata konsumtionen under 

1975 med 3,5 % i volym. 

Investeringarna 

De totala fasta investeringarna minskade något 1974 bl. a. beroende 
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på utvecklingen av bos\adsbyggandet samt handelns och kommunernas 

byggnads- och anläggningsinvesteringar. För 1975 förutses en fortsatt, 

om än långsammare, nedgång i byggnadsinvesteringarna jämte en oför

ändrad tillviixt i maskininvesteringarna (exkl. handelsflottan). 

Bostadsbyggandet förutsätts enligt konjunkturinstitutet minska lång

sammare 1975 än 1974 vilket bl. a. förklaras av att en viss uppgång i 

byggamlct av flerfamiljshus skulle äga rum mot slutet av året. Ett myc

ket viktigt bidrag till investeringsaktiviteten fämnas av industrisektorn 

vars investeringar är inne i en mycket expansiv fas. Novemberenkäten 

1974 rörande industrins investeringar tyder sålunda pii att saväl bygg

nads- som maskin investeringar kommer att öka snabbt under 1975. 

De statliga investeringarna minskar ca 1 % vilket i betydande grad 

förklaras av den gjorda förutsättningen om en kraftig neddragning av 

beredskapsarbetena. De kommunala investeringarnas nedgång bromsas 

upp 1975. Detta beror bl. a. på den ovan nämnda utvecklingen av bo

stadsbygganuet. 

Inberäknat en fortsatt minskning i handelns investeringar uppskattas 

de totala fasta investeringarna minska med 1 S'c 1975. 

Konjunkturinstitutet räknar med en betydande lageruppbyggnad 

197..t, 3.~ miljarder kr. i 1968 års priser. Detta innebär ett tillskott till 

den inhemska efterfrågan på 2,5 % . Lageruppbyggnaden återfinns när

mast inom industri och handel. Lagercykeln inom industrin antas kul

minera första halvåret 1975. Totalt sett blir industrins lageruppbyggnad 

något mera omfattande 1975 iin 1974. De totala lagerinvesteringarna 

beräknas ligga på drygt 3,6 miljarder kr. 1975, räknat i 1968 firs priser, 

dvs. ungefär 0,4 miljarder kr. över 1974 års nivå. 

Den of f ent!iga sektorn 

Den offentliga sektorns direkta efterfrågan i form av konsumtion och 

investeringar beräknas i fasta priser öka i ungefär samma takt 1975 som 

1974, eller med ca 2 % vartdera året. Den statliga konsumtionen beräk

nas därvid öka med ca 3 % 1975 mot ca 1 % 1974. Den kommunala 

konsumtionens ökningstakt väntas däremot minska från ca 3,5 % 1974 

till ca 2.5 % 1975. Den offentliga investeringscfterfrågan visar en något 

svagare utveckling 1975 än 1974 och volymminskningen beräknas till 

drygt 3 % 1975. 

Den offentliga sektorns finansiella sparande minskade med ca 5,8 mil

jarder kr. från 1973 till 1974. Ca 5 miljarder kr. låg därvid på staten 

och ca l miljard kr. på kommunerna medan socialförsäkringssektorns 

finansiella sparande i stort sett var oförändrat 1974 jämfört med 1973. 

För 1975 tycks bilden bli en helt annan. För den offentliga sektorn to

talt viintas det finansiella sparandet öka med ca 0,5 miljarder kr. till ca 

3,3 miljarder kr. Statens finansiella sparande beräknas i stort sett ligga 

kvar på 1974 års nivå medan kommunernas sparande minskar med 600 
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milj. kr. och socialförsäkringssektorns sparande ökar med 1,2 miljarder 

kr. 1975. 
Den statliga totalbudgetens underskott ökade med ca 5,5 miljarder kr. 

från 1973 till 1974 och förväntas även 1975 ligga kvar på 1974 års höga 

nivå, dvs. i storleksordningen 11,5-12 miljarder kr. De statliga inkoms
terna väntas öka med nära 16 % 1975 mot drygt 18 % 1974. På utgifts
sidan kan däremot en betydande dämpning av tillväxttakten vlintas. 
Från 1974 års extraordinärt kraftiga ökningstakt på mer än 26 9o förut
ses en återgång till en mer normal ökning med ca 14 % 1975. Även so

cialförsäkringssektorns inkomster och utgifter ökade mycket kraftigt 
1974 på grund av den livliga rcformverksamhcten på socialförsäkrings
området inkl. skattebeläggningen av förmåner vid sjukdom, arbetslöshet 

m. m. 1975 beräknas sektorns inkomster öka med 15 % och utgifterna 

med drygt 16 % . 

Kommunernas finansiella läge förbättrades påtagligt 1972 och 1973. 
Det stora inkomstöverskottet 1973 på 1 miljard kr. övergick under 1974 
till ett läge då inkomster och utgifter i stort sett låg på samma nivå. 
1975 väntas en viss ytterligare försvagning av kommunernas finansiella 
position, men jämfört med 1970 och 1971 är kommunernas negativa fi
nansiella sparande 1975 fortfarande relativt blygsamt. Den beräknade 
inkomst- och utgiftsutvecklingen 1975, 14 resp. 15 %, är några procent

enheter snabbare än 1974. 

Krcditmarknaden 

Den fortsatta utvecklingen av bytesbalansen under 1975 innebär en 

likvi<litetsneddragande faktor men i den takt näringslivets upplfrning 
utomlands ökar kan effokten därav begränsas. Statsbudgeten torde 1975 
leda till en i stort sett oförändrad upplåning men den 1974 omfattande 
riksbanksupplåningcn kan tänkas medföra att statens upplåning hos all
mänheten får en större omfattning 1975 än 1974. Beaktas dessutom ef
fekten av en fortsatt kreditåtstramning för affärsbankerna till följd av 
dels riksbankens rekommendation om fortsatt återhållsamhet första 
halvåret 1975 dels eHektcn av företagens inbetalningar till arbetsmiljö
konto och särskilt investeringsfondskonto, torde bilden av kreditmark

nadsläget 1975 te sig förhållandevis kärvt och en ökad utlandsupplåning 

framstå som desto mera sannolik. För kommunernas del torde en fort
satt försämring av det finansiella sparandet till stor del kunna finansie
ras genom en ytterligare neddragning av de fortfarande relativt goda 

likvida tillgångarna, medan utvecklingen av näringslivets rörelseöver

skott och investeringar torde medföra ett behov av en viss ökad upplå

ning 1975 även om också denna sektor vid ingången av 1975 får anses 
ha en förhållandevis god likviditet. Med nuvarande kreditpolitik torde 
även möjligheterna till finansiering på den "grå" marknaden vara be

gränsad i jämförelse med den förra kreditåtstramningsperioden 1969-
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1970. Sålunda har t. ex. bankernas krcditgarantiåtagandcn begränsats 
till följd av riksbankens rekommendation. Härigenom underbyggs yt

terligare bedömningen att företagens utlandsupplånirig får ökad omfatt

ning 1975. 

1.3 Sammanfattande bedömning för 1975 

Den inhemska utvecklingen under 1974 har - enligt vad som nu kan 

bedömas - i allt väsentligt följt den bild som tecknades i nationalbud
geten för detta år. Den exportledda konjunkturuppgången från 1973 har 
successivt avslösts av en inhemsk efterfrågeexpansion, som under 1974 

fört upp sysselsättning och kapacitetsutnyttjande till mycket höga ni

våer. 
Genom denna förskjutning i efterfrågemönstret har den mycket påtag

liga försvagningen i den internationella konjunkturen under 1974 inte 
fått några återverkningar på aktiviteten i den svenska ekonomin. Detta 
sammanhänger visserligen delvis med att den svenska exporten kunnat 
fortsätta att expandera trots den svaga internationella utvecklingen. Vä
sentliga förklaringar härtill är dels den speciella efterfrågekonjunktur 
som rått på massa- och pappersområdet och inom järn- och stålsektorn, 
dels att vissa av de för svensk exportindustri viktiga marknaderna - i 
exempelvis Norge och Finland - inte kännetecknats av samma avmatt
ningstendenser som för OECD-länderna i övrigt. 

Men av väsentligen större betydelse för utvecklingen under 1974 har 
varit tillväxten i de inhemska efterfrågefaktorerna. Det är i första hand 
den privata konsumtionen och lagerinvesteringarna som haft ett expan
sivt förlopp av en sådan styrka att de mer än väl kunnat motverka den 
- totalt sett - svaga utvecklingen på invcsteringssidan. Denna efterfrå
gebild har tillsammans med bl. a. oljeprisstegringarna medfört en myc
ket kraftig försvagning av den externa balansen. Från ett överskott i lö
pande priser 1973 på drygt 5 miljarder kr. har bytesbalansens saldo 
svängt till ett underskott om ca 3 miljarder kr. 

Utvecklingen av den inhemska efterfrågan synes i betydande utsträck
ning vara ett resultat av den expansiva ekonomiska politik som förts. De 
under hösten 1973 och våren 1974 beslutade åtgärderna har bl. a. med
fört en kraftig förstärkning av hushållens reala, disponibla inkomster. 
Rent budgetmässigt sett var visserligen huvuddelen av åtgärderna kon
centrerade till första halvåret 1974. Men på grund av att hushållssektorn 
förefaller att till en början ha svarat på de kraftigt ökade disponibelin
komsterna genom en betydande ökning av sitt sparande finns det anled
ning att räkna med en fortsatt stimulans av efterfrågan när hushållsspa

randet dras ner från den höga nivå det måste haft under första delen av 
1974. 

Enligt de nu tillgängliga beräkningarna över lagerinvesteringarna 
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skulle dessa ha slagit om kraftigt mellan 1973 och 1974. I och för sig 
förefaller detta vara naturligt mot bakgrund av att de närmast före
gående årens svaga lagcrutveckling måste ha medfört i förhållande till 
produktion och förs1iljning onormalt låga lagerstockar Men det kan ifrå
gasättas om omslaget varit fullt ut så kraftigt som indikeras av de preli
rnin1ira beräkningar för 1974 som redovisas i det följande kapitel 7. Som 
framgår av en jämförelse mellan avsnitten 1.1 och 7 .3 har lagerinvcste
ringarna för 1974 korrigerats ner med ca 200 milj. kr. i 1968 års priser, 
vilket synes ge en över året mera sannolik utveckling än den som förut
satts i konjunkturinstitutets beräkningar. Denna korrigering förändrar 
dock icke n;imnvärt intrycket av att den ekonomiska expansionen under 

1974 vid sidan av den privata konsumtionen burits upp av ett markant 
omslag av lagercykeln. 

De intanationella perspektiven för 1975 låter knappast antyda något 
mera betydande konjunkturomslag under i varje fall årets första del. 
Visserligen förutsätts den noll-tillviixt som gällt för OECD-områdct to

talt sett under 1974 att följas av en viss uppgång under 1975, men denna 
kommer sannolikt - i varje fall i de stora fonderna - att klart under
stiga kapacitctstillväxten. De låsningar av det ekonomisk-politiska hand
landet som prisstegringarna och de stora bytesbalansunderskotten med
fört i vissa !änder talar - tillsammans med den allmänna konjunktur
bilden - för att man inte kan räkna med någon mera påtaglig uppgång 
förrän under senare delen av 1975. I de fall en omsvlingning i den eko
nomiska politiken i expansiv riktning redan skett kommer denna sanno
likt inte att ge någon större effekt förrän fram emot sommaren 1975. 

Man kan mot denna bakgrund fråga sig vilka möjligheter vi har att 
under det framförliggande året vidmakthålla den internationellt sett 
klart expansivare utveckling som kännetecknat vår ekonomi under 1974. 
Den faktor som man i första hand väntar sig vara påverkad av den 
internationella utvecklingen är exporten av varor och tjänster. Enligt 

de kalkyler som redovisats av konjunkturinstitutet kan emellertid ex
porten förväntas öka med 3 % i volym mellan 1974 och 1975. Från 
flera synpunkter förefaller denna bedömning vara väl garderad. För det 
första har betydande delar av exportindustrin vid utgången av 1974 fort

farande stora stockar av inneliggande order, vilka kommer att ge upp
hov till leveranser successivt under 1975. Konjunkturinstitutet synes vi
dare ha gjort en i överkant försiktig bedömning av råvaruexporten, vil
ken - trots ett fortsatt relativt starkt marknadsläge för exempelvis 

massa och järn och stål - förutsatts minska med drygt 5 IJ·o i volym. En 
ytterligare faktor som pekar på att bedömningen av exportutveeklingen 
är relativt försiktig är att kapacitetsutnyttjandet i de för vår export så 

viktiga grannländerna Norge och Finland är högt och att bägge dessa 
länder - men i synnerhet Norge - förväntar sig en fortsatt ekonomisk 

expansion under 1975. Slutligen må även framhållas att exportförsälj-
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Tabell 1: 2 Preliminär försörjningsbalans för 1975 

Förändring 1974.:....1975 
Milj. kr. 

Milj. kr., Procentuell 1974 
1974 års priser volymförändr. 

Ti/lgå11g 
Bruttonationalprodukt 247 150 5 875 2,5 
Import 72 810 4 370 6,0 

Summa tillgång 319 960 10 245 3,0 

Efterfrågan 
Bruttoinvcsteringar 53 435 220 0,5 
därav: 

privata 23 915 1 200 5,0 
statliga affärsverk och bolag 5 370 225 4,0 
statliga myndigheter 2 840 -315 -10,5 
kommunala 10 370 -145 -1,5 
bostäder 10 940 -745 -7,0 

Lagerföriindring 5 250 1 800 
Privat konsumtion 131 650 4 610 3,5 
Offenllig konsumtion 57 620 l 660 3,0 
Tjänsten1:tto -30 -215 
Export 72035 2 160 3,0 

Summa eftcrfragan 319 960 10 245 3,0 

ningama hållits väl uppe under 1974 trots att den ekonomiska aktivite
ten i avnämarländerna under detta år varit klart lägre än vad som för
väntas för 1975. 

Någon preciserad alternativprognos framläggs emellertid inte här, 
men mot bakgrund av vad som anförts framstår det som mera sannolikt 
att prognosen kommer att överträffas av utvecklingen än att exportök
ningen skulle bli lägre än de 3 % som förutsatts. 

Såsom prognosen nu föreligger innebär den att exporten kommer att 
utgöra ett fortsatt expansivt inslag i efterfrågebilden. Trots att bidraget 
till BNP-tillväxten blir lägre än under tidigare år uppgår det ändå till in
emot 1 %. Den dämpade internationella utvecklingen skulle således inte 
på något avgörande sätt verka återhållande på den ekonomiska aktivite
ten i Sverige under 1975. 

Men i likhet med 1974 skulle större delen av efterfrågetillväxten 
komma från inhemska faktorer. Av strategisk betydelse är härvid att be
döma i vilket läge lagercykeln befinner sig. Även sedan hänsyn tagits till 
<len neddragning av lagerinvesteringarna som gjorts för 197.+ i förhål
lande till konjunkturinstitutets bedömningar, framstår det som helt klart 

att lagersvingct varit av en betydande styrka under 1974. Men såväl den 

tidsmässiga profilen som lagerinvesteringarnas sammansättning under 
de tre första kvartalen 1974 talar för att lagerinvesteringarna 1975 

kommer att bli något kraftigare än konjunkturinstitutet förutsett. Under 
både 1972 och 1973 var dessa investeringar negativa vilket mot bak
grund av den långsiktigt normala lageruppbyggnaden bör medföra ett 

2--Riksdagcn 1975. 1 sam[. Nr 1. Bil.1. 
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så stort behov av lagerpåfyllnad att det positiva svinget bör fortsätta en 
bra bit in på året 1975. Till samma slutsats kommer man om man be
aktar att en betydande del av den under 1974 registrerade lagerök
ningen inom industrin ligger på varor i arbete medan varken lagerupp
byggnaden av insatsvaror eller färdigvaror ännu förefaller att ha skjutit 
någon större fart. H~insyn bör också tas till de särskilda stimulansåtgär

der som förutses för 1975. 
Överslagsmässigt har lagerinvesteringarna beräknats öka med ca 1 

miljard kr. i 1968 års priser mellan 1974 och 1975. Trots denna upp
dragning av lagerökningen skulle dessa investeringar under 1975 ändå 
inte uppgå till den nivå de hade - i fasta priser räknat - under 1970. 

I förhållande till konjunkturinstitutets bedömningar leder den här re
dovisade lagerprognosen till en viss uppdragning av industriproduktio
nen och av varuimporten. 

Bilden på inveslcringssidan förefaller att bli fortsatt splittrad med re
lativt kraftiga uppgångar av investeringsaktiviteten inom industrin och 
en vikande aktivitet inom främst bostadsscktorn, sektorn handel m. m. 
samt inom kommunerna. Enligt de under november 1974 insamlade pla
nerna är investeringsaktiviteten kraftigt uppåtriktad inom industrisek
torn. Man får gå tillbaka till mitten av 1960-talet för att hitta expan
sionsplaner av samma omfattning och styrka som de nu redovisade. Vid 
sin bearbetning av dessa enkätsvar har emellertid konjunkturinstitutet 

gjort en sådan korrigering av dessa planer att det expansiva draget mild
rats en del. I och för sig finns det goda grunder härför: planerna är 
sannolikt avlämnade i ett något mera uppåtriktat konjunkturklimat än 
det som kommer att råda när de genomförs. Likviditetsnivån kommer 
vidare sannolikt att dras ner något för företagssektorn under loppet av 
1975 och den interna kreditmarknaden kommer enligt riksbankens de
klarationer för första halvåret 1975 att hållas fortsatt stram. Men med 
hänsyn till att såväl arbetsmiljöfonderna som de särskilda investerings
fonderna i betydande utsträckning kommer att släppas redan under 
1975, vilket konjunkturinstitutet inte haft möjlighet att beakta vid sin 
bedömning, finns det anledning att se än mera optimistiskt på de privata 
bruttoinvesteringarnas utveckling. En ökningstakt på ca 5 % mellan 

1974 och 1975 förefaller vara en trolig utveckling mot bakgrund av så
väl de bedömningar som företagen själva gjort som de fondfrisläpp som 
kommer att ske under 1975. 

I detta sammanhang bör även utvecklingen av de statliga investering

arna beröras. Enligt de nu föreliggande kalkylerna förväntas dessa 
minska något mellan 1974 och 1975. Att detta blir fallet är i första hand 
en beräkningsmässig konsekvens av den förutsättning som gjorts om ut

vecklingen av beredskapsarbetena. Dessa har minskat successivt under 
1974 till följd av det förbättrade arbetsmarknadsläget och de har förut

satts ligga kvar på den låga nivån under 1975. Om arbetsmarknadsläget 
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skulle försämras kan man genom den höga planberedskapen snabbt vid
taga åtgärder som ökar den statliga investeringsaktiviteten. 

Sammantaget innebär de här redovisade bedömning~rna att de sam
lade bruttoinvesteringarna inkl. bostadsbyggandet realt sett endast kom

mer att öka marginellt mellan 1974 och 1975. 
De av konjunkturinstitutet gjorda, alternativa förutsättningarna om 

löneökningarna för 1975 medför - tillsammans med effekterna av skat
tereformen per den 1 januari 1975 - relativt betydande ökningar av 
hushållens disponibla inkomster under detta år. Samtidigt förutses emel

lertid att prisstegringarna kommer att fortsätta med en relativt bety
dande kraft. Visserligen bedömer konjunkturinstitutet att utvecklingen 

under loppet av 1975 kommer att vara betydligt lugnare än under 1974, 

men vid beräkningen av den reala köpkraften hos de disponibla inkoms
terna är det jämförelsen mellan prisgenomsnitten för berörda år som är 
av relevans. Eftersom genomsnittet för 1974 hölls nere av den tempo
rära momssänkningen kommer förändringen mellan genomsnitten för 
1974 och 1975 att bli ganska kraftig. Konjunkturinstitutet uppskattar 
denna till ca 11 % trots att prisstegringen under loppet av 1975 endast 
bcrUknas uppgå till 7 a 8 %. Den realt disponibla inkomstökningen be
diknas med dessa prisantaganden uppgå till ca 1,5 % resp. 2 % i de 
b<°tda löneökningsalternativen. Det fr. o. m. den 1 januari 1975 ökade 
prisstödet för vissa baslivsmedel förstärker något dessa ökningstal. 

De senaste årens utveckling av den privata konsumtionen har varit 

svt1r att prognostisera. De snabba uppgångarna i de reala disponibla in
komsterna har inte motsvarats av lika snabba ökningar i konsumtionen. 
Det finns anledning förmoda att detta i viss utsträckning är resultatet av 
trögheter i konsumtionens anpassning till den högre inkomstnivån. Det 
synes därför rimligt att - som konjunkturinstitutet gjort - förutsätta 
en fortsatt snabb uppgång av konsumtionen under 1975. Uppgången har 
beräknats till ca 3,5 % . Denna prognos innebär en viss minskning av 
hushålJssektorns sparkvot. Mot bakgrund av de senaste årens snabba ök
ning i denna variabel framstår dock minskningen som mycket måttlig. 

Den offentliga konsumtionen i löpande priser förväntas öka med 
16,5 C:·~. mellan 1974 och 1975, vilket innebär en ökningstakt som ligger 
klart över bruttonationalproduktens. Genom den starkare kostnadssteg
ringen - orsakad bl. a. av en högre löneandel - kommer emellertid 
ökningen i reala termer att begränsas till 3 % . Någon större skillnad 
mellan ökningstalen för den statliga och den kommunala sektorn förut
ses inte. Enligt tillgängligt material har man anledning att räkna med ett 

fortsatt, mycket betydande underskott i den statliga budgeten och en be
gynnande underskottssituation inom den konsoliderade kommunala 
totalbudgeten efter tre år med överskott eller totalbalans i denna. 

I kapitel 8 redovisas ett försök att analysera den offentliga sektorns 
samlade inverkan på bruttonationalprodukten. Enligt dessa kalkyler 
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skulle den samlade, finanspolitiska effekten ha varit kraftigt expansiv 

under 1974, varav huvudvikten skulle ligga på den statliga sektorn och 

då i första hand på skatte- och transfereringspolitiken. Osäkerheten om 

bl. a. hushållssektorns sparbenägenhet talar för att man bör omgärda 

den numeriska preciseringen av effekterna med betydande reservationer. 

Inte minst mot bakgrund av de hypoteser som framförs i kapitel 6 om 

hushållens sparbeteende vid snabba förändringar i de realt disponibla 

inkomsterna framstår det som sannolikt att en del av de finanspolitiska 

effekter som enligt kalkylerna förlagts till 1974 i själva verket kommer 

att få verkan först 1975. 
Men oaktat denna osäkerhet torde det vara ställt utom varje tvivel att 

den stimulerande effekten varit betydande under 1974. Enligt de nu 

föreliggande resultaten förväntas en fortsatt men väsentligen svagare sti

mulans utgå från den samlade offentliga sektorn under 1975. Huvudde

len av denna utgår från den kommunala sektorn medan den statliga fi

nanspolitikens effekt skulle vara neutral. Il.fot bakgrund av den nu för

väntade kapacitetsutvecklingen framstår detta som den enda möjliga ut

formningen av politiken. Skulle däremot perspektivet på ett avgörande 

sätt förändras - uppåt eller neråt - så får man räkna med korrespon

derande förändringar av den ekonomiska politiken. 

Sammantaget innebär de i detta avsnitt redovisade bedömningarna att 

bruttonationalprodukten från användningssidan kan beräknas öka med 

2,5 % i volym mellan 1974 och 1975. Beräkningarna från produktionssi

dan har resulterat i ett något högre värde - ca 3 % . 

Hur denna efterfråge- och produktionsutveckling kommer att påverka 

sysselsättning och arbetsmarknad är f. n. svårt att med bestämdhet ut

tala sig om på grund av bl. a. den osäkerhet som föreligger om produkti

vitetsutvecklingen under senare år. Men med utgångspunkt i en förut

sättning om samma produktivitetsstegring inom industrisektorn under 

Tabell 1: 3 Bytesbalans 1973-1975 
Milj. kr., löpande priser 

Export av varor 
Import av varor 
Handelsb::ilans 
Sjiifartsnelto 
Turistnetto 
Övriga tjänster m. m., netto• 
Transfereringar, netto 
Korrigering:;post 
l3yte:,ba!ans 

1973 

53 153 
46 336 

6 817 
2 989 

-2 275 
-1 290 
-·1 761 

800 
5 280 

1974' 
prcl. 

72 035 
72 810 
-775 
3 500 

-2 250 
-1 670 
-2 350 

800 
-2745 

1975 
prognos 

82 375 
84 195 

-1820 
3 300 

-2450 
-I 880 
-2 800 

800 
-4850 

' Motsvaras av noslcrna "korrigering av hanJclsstatistikcn" och ''övriga 
tjJ.nster netto'' i tabell 3: 7. 

' Prognosen för helåret är bas~rad p~1 den registrerade utrikeshandeln för perio
denjanuari-oktober. 
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1975 som under 1974 skulle den här presenterade bilden innebära en 
syssclsättningsökning på ca 20 000 personer och en i stort sett oföränd
rad arbetslöshetssituation. Under första delen av året kommer sannolikt 
en livlig inhemsk efterfrf1gan att tillsammans med de fortfarande mycket 
betydande orderstockarna inom stora delar av exportindustrin hålla 

uppe arbetskraftsefterfrågan. Under senare delen av året kan den förut

sedda återhämtningen av den internationella konjunkturen medföra att 

denna efterfrågan hålls uppe. 
Med hänsyn till att det även under 1975 är de inhemska efterfråge

komponenterna, privat konsumtion och lager som står för huvuddelen 

av de expansiva inslagen i ekonomin, kan man påräkna en fortsatt för

svagning av bytesbalansen. Genom den revidering av lagerinvestering
arna och de privata investeringarna som företagits i förhållande till kon
junkturinstitutets bedömning redovisas ett något större bytesbalansun
derskott i tabell 1: 3 i detta avsnitt än i kapitel 3. Försämringen i för
hållande till det av konjunkturinstitutet beräknade underskottet för 
1974 beräknas uppgå till drygt 2 miljarder kr. Av denna faller ca 1 mil
jard på handelsbalansen och återstoden på tjänste- och transfcrerings

balansen. 
Som alltid förtjänar det framhållas att den bild av den ekonomiska 

utvecklingen under 1975 som tecknats här är förenad med en bety
dande osäkerhet. Detta gäller exempelvis de för bedömningen så centra
la förutsättningarna om hushållens sparbeteende och om företagens 
lageruppbyggnad. Men det måste betonas att denna os:ikerhet inrym
mer utvecklingsförlopp som kan gå både i förstärkande och försvagande 
riktning. Man kan ingalunda utesluta att den privata konsumtionen -
med hänsyn till de senaste årens kraftiga ökningar av sparandet och 
den därav följande, kraftigt ökade konsumtionspotentialcn - !;an kom
ma att utveckla sig snabbare än vad som här förutsetts. Man kan själv
klart inte heller utesluta att utvecklingen blir svagare. 

Vad som däremot är påtagligt är att den svenska ekonomin kring års
skiftet 1974/1975 befinner sig i ett läge med mycket högt kapacitets
utnyttjande i synnerhet vad gäller arbetskraften. Med hänsyn till risken 
att osäkerheten kan manifesteras i en avvikande utveckling så.väl uppflt 
som nedåt bör man därför med särskild uppmärksamhet följa den när
maste tidens faktiska utveckling. 
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2 Det internationella läget 

2.1 Sammanfattande översikt 

Ufl>eck/ingen 1974 
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Den ekonomiska utvecklingen inom OECD-området har under 1974 
varit mycket svag. Den nu beräknade produktionstillväxten - 1/4 % -
är den lägsta hittills sedan andra världskriget. Denna exceptionella in
bromsning från 1973 års höga ökningstakt på 6 112 % av bruttonatio
nalprodukten förklaras av en rad samverkande faktorer. 

Under andra halvåret 1973 framträdde allt klarare symptom på en 
konjunkturomsvängning efter den utomordentligt starka högkonjunktu
ren. Denna hade startat i stort sett samtidigt i de flesta större OECD
staterna under 1972, men kulminerade enligt vad som nu kan bedömas 
under 1973 och vändes under våren 1974 i en avmattning. Den auto
noma utvecklingen förstärktes av att regeringarna i de flesta större 
OECD-Iänderna redan under 1973 hade svängt in på en restriktiv eko
nomisk politik som främst tog formen av en stram penningpolitik. 

Den radikala försämringen i bytesförhållandet gentemot omvärlden 
som OECD-staterna fick utstå 1974 till följd av prishöjningarna på olja 
och råvaror ledde till en kraftig acceleration i inflationen och ett under-

Tabell 2:1 Bruttonationalproduktens utveckling i olika länder och länderområ
den 1973-1975 
Procentuell volymförändring. Siffrorna för 1973 avser utfall, för 1974 och 
1975 prognoser 

1972-1973 1973-1974 1974-1975 

Belgien 6,1 4 1/2 4 
Danmark 3,5 2 2 
Finland 6,0 3 1/2 3 
Frankrike 6,0 4 3;'4 4 
Förbundsrepubliken Tyskland 5,3 1 2 1/2 
Italien 6,0 4 3/4 I 
Nederländerna 4,2 3 1/4 4 
Norge 3,7 4 3/4 6 
Schweiz 3,5 I 1/2 2 1/2 
Storbritannien 5,4 0 2 
Sverige 3,3 4 3 
Österrike 5,5 5 4 
Förenta staterna 5,9 -1 3/4 0 
C:inada 7,1 4 1/2 4 
Japan 11,0 -3 1/4 6 

Västeuropa 5,4 2 1/2 2 3/4 

Totala OECD 6,3 1/4 2 

Källor: OECD, nationell statistik och uppskattningar gjorda inom finansde
partementets ekonomiska avdelning. 
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Diagram 2: 1 Bruttonationalproduktens utveckling i olika länder och länder
-0mråden 1965-1974 

Procentuell volymförändring från föregående år. 1974 prognos 
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Kiillor: OECD, nationell statistik och uppskattningar gjorda inom finansde
partementets ekonomiska avdelning. 
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Tabell 2:2 Konsumentpriser 1962-19i4 
Procentuell förändring 

Belgien 
Danmark 
Finland 
Frankrike 
Förbundsrepubliken 
Tyskland 
Italien 
Nederländerna 
Norge 
Schweiz 
Storbritannien 
~1·erige 
Osterrike 
Förenta staterna 
Canada 
Japan 

'Avser november månad. 

1962-
1967 
per år 

3,4 
6,0 
6,0 
3,3 

2,7 
4,7 
4,9 
4,1 
3,8 
3,4 
4,4 
3,5 
2,0 
2,6 
5,6 

Källor: OECD och nationell statistik. 

1967-
1972 
per år 

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

3,8 
3,9 
6,0 
6,1 
4.3 
6,6 
5,0 
4,2 
4,6 
3,9 
5,9 

1971-
1972 

5,5 
6,6 
7,4 
5,9 

5,5 
5,7 
7,8 
7.2 
6,7 
7,1 
6,0 
6,3 
3,3 
4,8 
4,5 

1972-
1973 

7,0 
9,3 

11,4 
7,9 

6,9 
10,8 
8,0 
7,5 
8,7 
9,2 
6,7 
7,6 
6,2 
7,6 

11,7 
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skott i bytesbalansen för området som helhet i storleksordningen 40 mil
jarder dollar. 

Den acceleration av inflationen som oljekrisen drog med sig och de 
kraftiga bytesbalansförsämringarna medförde en ytterligare åtstramning 
av politiken. Den samlade efterfrågedämpande effekten av den cykliska 
avmattningen, prisstegringarna och den successivt allt mer restriktiva 
ekonomiska politiken blev betydande och torde till en början ha under
skattats. Under våren och sommaren 1974 förutspåddes allmänt, exem
pelvis av OECD, en tydlig, om än långsam återhämtning av efterfrågan 
i de större OECD-länderna och främst då Förenta staterna, Japan och 
Förbundsrepubliken Tyskland. Den allt mer accentuerade inflationssi
tuationen och de snabbt växande bytesbalansunderskotten har emellertid 
medfört en ovilja hos i varje fall de dominerande länderna att vidta 
ekonomisk-politiska åtgärder som skulle kunna aktivera den ekono
miska utvecklingen. Såväl inflation som bytesbalansunderskottet har 
förmodats kunna bekämpas med en restriktiv stabiliseringspolitik. Detta 

har medverkat till att den väntade återhämtningen i stort sett uteblev 
samtidigt som såväl inflationstakt som bytesbalansunderskott förmod

ligen endast marginellt påverkats. 
Den restriktiva politiken till trots höjdes inflationstakten i OECD-om

rådct från 7,6 till ca 14 % från 1973 till 1974. Bakom de senaste två 
årens inflationsutveckling ligger ett flertal faktorer som växelvis bidragit 
till att stimulera inflationen. 

Från 1972 fram till oktober 1973 lyftes inflationstakten upp på en 

Dec. 1972- Okt. 
dec. 1973 1973 -

okt. 
1974 

7,3 15,7 
12,7 16,8 
15,6 18,4 

8,5 14,9 

7,8 7,0 
12,3 24,8 
8,2 10,7 
7,6 10,5 

11,9 9,7 
10,6 17,I 

7,5 11,8' 
7,8 10,0 
8,8 12,2 
9,1 11,6 

19,l 26,2 
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Diagram 2: 2 Råvaruprisernas utveckling 1972-1974 
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högre nivå främst av en stark uppgång i råvarupriserna. Denna period 

karakteriserades av en efterfrågeinflation där en ökad efterfrågan, be

tingad av konjunkturuppsvinget, konfronterades med antingen ett sjun

kande eller ett oelastiskt utbud. För livsmedel, exempelvis, minskades 

utbudet till följd av dåliga skördar, medan det i fråga om industriråva

ror och främst metaller var små lager och begränsad produktionskapaci

tet som höll utbudet nere. Noteringspriserna på livsmedel steg ca 60 % 

och priserna på industrivaror fördubblades i det närmaste mellan mitten 

av 1972 och oktober 1973. 

Under september och början av oktober 1973 uppträdde tecken till en 

stabilisering av råvarupriserna. Den sannolika orsaken härtill var att ef

terfrågetrycket hade börjat minska till följd av den begynnande kon

junkturavmattningen. En fortsatt stabilisering eller till och med nedgång 

i de internationella råvarupriserna omintetgjordes emellertid av oljekri

sen. I stället för att sjunka ökade nu takten i prisstcgringarna, trots ned

gången i produktionen. Efterfrågan stimulerades därjämte av en ökad 

lagerhållning sammanhängande med en önskan att trygga råvaruförsörj

ningen under rådande ovissa förhållanden. Oljeprishöjningen och de 

därav föranledda, fortsatta inflationsförväntningarna torde dessutom 

också - trots stigande räntekostnader - ha lett till betydande spekula

tiva investeringar i råvarulager. Noteringspriserna fortsatte därför att 

stiga, för att i april 1974 nå en höjdpunkt. Därefter inträdde en viss sta

bilisering främst till följd av ett fall i metall- och insatsvarupriserna. 

Under hösten började dock totalindex åter att drivas upp av stigande 

livsmedelspriser i Förenta staterna. På grund av den sedvanliga efter

släpningen mellan förändringar i notcringspriser och transaktionspriscr, 

kom en betydande del av inflationsimpulscrna från råvarusidan att på

verka utvecklingen för färdigvarupriserna först under 197 4. 

Redan under senare delen av 1973 började prisstegringarna att på

verkas även från lönckostnadssidan i och med att löntagarna försökte 

kompensera sig för de stigande konsumentpriserna. Under andra halv

året 1974 blev denna tendens allt tydligare då lönckravcn ino:n den till

verkande industrin i OECD-området, trots snabbt stigande arbetslöshets

tal, ökade mcc.I 20 % i årstakt. 

Utan synbart samband med graden av restriktivitet i den ekonomiska 

politiken, har OECD-länderna uppvisat sinsemellan mycket olika in

flationstakter. En grupp länder med Förbundsrepubliken Tyskland i 

spetsen har lyckats hålla ökningen i konsumentprisindex under eller 

kring 10 9r. Ett flertal av dessa deltar i det valutapolitiska samarbetet 

inom den s. k. ormen. I en mellangrupp med ökningar på mellan 10 

och 15 % återfinns bl. a. Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike 

och Danmark. över 15 % i inflationstakt ligger Finland med 17 % , 

Italien med drygt 19 % och Japan med 25 %. Orsakerna till denna 

spridning i fråga om inflationstakt länderna emellan är inte klarlagda. 
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Flera omständigheter torde emellertid bidra till att påverka inflationens 

utveckling i resp. land. Graderi :av importberoende för försörjningen 
med bränsle och råvaror torde spela en väsentlig roll, men även sådana 

faktorer som den institutionella organisationen på arbetsmarknaden och 

graden av samordning av löncförhandlingarna torde vara av stor be

tydelse. 

Ett väsentligt inslag i den ekonomiska politiken bar varit att genom 

penningpolitisk åtstramning dra ned den inhemska efterfrågan. I flerta

let av de större OECD-ländcrna har penningmängdens tillväxttakt såle

des hållits avsevärt under den nominella BNP-tillväxten och ränteläget 

drivits upp till historiskt sett mycket höga nivåer. Korttidsräntan i Stor

britannien nådde exempelvis under våren 1974 en nivå på 16 %. 

Effekten av denna strama penningpolitik blev omedelbart märkbar på 

bostadsbyggandet. För företagssektorn har åtstramningen motverkats av 

en hög likviditet i utgångsläget. När effekten väl blev verksam medförde 
den en mycket kraftig dränering av företagens likviditet, vilket tillsam

mans med den stagnerade omsättningen bidrog till att dra ned investe

ringsnivån inom industrin. 

Finanspolitiken har i de flesta OECD-länderna inriktats på att be

gränsa tillväxten i de offentliga utgifterna. Genom inflationen har dess
utom en kraftig kontraktiv effekt skapats dels genom en urholkning av 

den reala efterfrågevolymen vid givna nominella offentliga utgifter, dels 

genom automatiken i skatteprogressiviteten. 

Under hösten 1974 märktes en viss tendens till en försiktig omsväng

ning i riktning mot en mindre restriktiv ekonomisk politik. I Förbunds
republiken Tyskland sattes ett stimulanspaket på 900 miljoner D-mark 
in i september för att hålla aktiviteten inom byggsektorn uppe och i 

slutet av oktober sänkte Bundcshank diskontot med 1/2 procentenhet 
till 6,5 % . I december följde ett ytterligare och betydligt mer omfat

tande åtg1irdspaket med syfte att bl. a. stimulera industrins investeringar 

och hålla sysselsättningen uppe. Liknande expansiva åtgärder har vid
tagits även i Nederländerna, Belgien och Canada. I Förenta staterna 

ökades penningmängden något snabbare än tidigare under året och re
servkvoterna minskades. 

Inom ramen för en totalt sett stagnerande produktion inom OECD

området har dock en viss olikhet i utvecklingstendens under 1974 
kunnat observeras. Sålunda har exempelvis Förenta staterna, Japan och 

Storbritannien registrerat en negativ tillväxt. I en annan grupp länder 

med Förbundsrepubliken Tyskland i spetsen var tillväxten visserligen 

positiv men låg väsentligt under den långsiktiga trenden. Norge, Frank

rike, Sverige och Österrike slutligen lyckades uppnå en tillväxt i närhe

ten av denna trend. 
Stagnationen i produktionen och den därav föranledda överkapacite

ten har slagit igenom på arbetsmarknaden först fr. o. m. halvårsskiftet 
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1974, då en markant uppgång i arbetslöshetstalen noterades. I Förenta 
staterna och Förbundsrepubliken ökade antalet arbetslösa under hösten 
till 6,5 resp. 3,5 % av arbetskraften. Aven i Japan, som av institutionella 
sk~il traditionellt uppvisar mycket låga arbetslöshetstal, ökade arbets
li.isheten. 

Vid en granskning av de olika efterfrågekomponenternas utveckling 
kan noteras att industrins investeringar i fast kapital har burits upp av 
en stark underliggande trend som visat påtaglig motståndskraft mot så
väl den strama penningpolitiken som de osäkra konjunkturutsikterna. 
Efter hand har dock investeringsaktiviteteo under 1974 kommit att kon
centrera sig till vissa branscher med fortsatt högt efterfrågetryck, som 
järn- och stålindustrin, den kemiska industrin och pappers- och cellulo
saindustrin. De totala investeringarna har emellertid gått ned kraftigt i 
nästan samtliga länder, varvid bostadsinvesteringarna minskat snabbast. 
Särskilt markerat har fallet varit i Förenta staterna och Japan, där anta
let byggstarter under 1974 tidvis halverades i förhållande till noteringar

na under 1973. 
Inflationens acceleration under första halvåret 1974 ledde i allmänhet 

till betydande realinkomstminskningar som direkt påverkade den privata 
konsumtionen. Under andra halvåret kunde en viss köpkraft återvinnas 
via höjda löner, något som stimulerade hushållens konsumtion. Räknat 
över helåret kom denna att i viss utsträckning dämpa efterfrågebortfal
lct. 

Inflationen och ovissheten om försörjningsutsiktcma hade stimulerat 
till en hög lagerhållning under senare delen av 1973 och början av 1974. 
I takt med att försörjningssituationen klarnade, efterfrågetrycket sjönk 
och den restriktiva penningpolitiken blev allt mer kännbar, drog företa
gen ned sina lagerinvesteringar, vilket medförde ett efterfrågebortfall 
i storleksordningen 0,5-1 % av bruttonationalprodukten. 

Den efterfrågefaktor som under 1974 betydde mest för att hålla efter
frågan uppe i OECD-områdct var utrikeshandeln. Sålunda har exporten 
under 1974 stigit med 9 % i volym, medan importen endast ökat med 
2 % . Värdemässigt har såväl exporten som importen stigit kraftigt 
med 37,5 resp. 46,5 %, något som speglar den accelererande inflationen 
och ökningarna i olje- och råvarupriserna. 

En väsentlig förklaring till den kraftiga exportuppgången ligger i den 
ökade efterfrågan från länder utanför OECD och då i synnerhet de 
oljeproducerande staterna, som beräknas kunna ge ut ca 1/4 av sin in
komstökning på ca 55 miljarder dollar från OECD-områdct på ökad im
port från detta område. Även de icke-oljeproducerande utvecklingslän
derna har till följd av förbättringar i terms-of-trade under 1973, men 
även genom betydande upplåning under 1973 och 1974 kunnat öka sin 
import från OECD högst påtagligt. Handelsbalansen 1974 för OECD
området torde mot denna bakgrund komma att försämras med drygt 40 



Bil. 1 Preliminäl' nationalbudget 29 

miljarder dollar i förhållande till OPEC-länderna och förbättras med 
drygt 5 miljarder dollar gentemot de icke-oljeproducerande utvccklings

länderna. Försämringen i de senares handelsunderskott gentemot OPEC
staterna har bcr:iknats till 10 miljarder dollar. 

Den här redovisade utvecklingen för bandelsbalansen för hela OECD
området motsvaras av mycket skiftande utfall för de enskilda länderna. 
A ena sidan har vissa länder, exempelvis Storbritannien, Italien och 
Danmark, trots påtagliga förbättringar av den egna exporten tvingats 
notera kraftiga bytesbalansunderskott till följd av de ökade oljepriserna, 
för Storbritannien och Italien av storleksordningen 8-9 miljarder dol
lar. Det mest utpräglade exemplet på en motsatt utveckling företer För
bundsrepubliken Tyskland, som trots sitt beroende av oljan torde 
komma att uppvisa ett handelsöverskott på ca 50 miljarder D-mark. 

Utsikter för 1975 

Vid utgången av 1974 kännetecknades OECD-ländcrna som grupp av 

stagnerande prod~1ktion med obetydliga eller inga tecken till en spontan 
återhämtning av efterfrågan. Bedömningen av vilken politik regering

arna, i synnerhet i de större OECD-ländema, avser att föra under 1975 
blir mot denna bakgrund av särskild betydelse. 

Under 1974 konfronterades regeringarna med en utpräglad konflikt 
mellan målen bög sysselsättning, prisstabilitet och extern balans. I de 
större länderna, främst Förenta staterna, Japan och Förbundsrepubliken 
Tyskland, valde man i detta läge att lägga en stor vikt vid inflations
bekämpningen och förde en, med tanke på övriga efterfrågedämpande 
faktorer som samtidigt var verksamma, starkt restriktiv ekonomisk poli
tik. 

Den inflation som ägt rum under 1973 och första delen av 1974 bar 
emellertid i betydande utsträckning orsakats av de utifrån givna prisök
ningarna på olja och andra råvaror. Dessa externa impulser bör under 
J 975 mildras i och med att industriråvarupriserna kan förutses stabilise
ras eller till och med falla något. För livsmedel tyder tillgänglig infor
mation om skördeutfall och den ökade exportkontrollen i Förenta sta
terna dock p[t att den uppåtgående pristrenden under biisten 1974 inte 
kommer att brytas förrän under senare delen av 1975. Att bedöma 
oljeprisernas utveckling under 1975 framstår - inte minst mot bak
grunden av den politiska utvecklingen - som synnerligen vanskligt. Un
der hösten 1974 pi'.gick diskussioner om att ersätta de nuvarande tre 
skilda prisniv[:erna som bestäms av ägande- och distributionsformen -

via auktion på öppna marknaden, direkt till bolagen på grundval av 
koncessioner, eller genom återköp från producentländerna, s. k. partici
pation oil - med ett cnhetspris. I december 1974 beslutade OPEC
statcrna att införa ett enhetspris för den olja som säljs tiil de stora 
ko11cessionsbo!agcn. Detta pris, 10.26 dollar per fat, som ska!L gälla 
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9 månader framåt från den 1 januari 1975, ligger 4 % över den tidi
gare prisnivån. För den öppna marknaden beslutades samtidigt om ett 

pris på 10.46 dollar per fat. Med reservation för oförutsebara politiska 

h1indclscr, synes någon mt:r markant förändring av oljepriset inte vara 

sannolik under 1975. Inflationsimpulser från råvarusidan av samma 

storleksordning som under 1973 och 1974 torde därför vara uteslutna 

under 1975. Den fortsatta stegringen av livsmedclspriserna kan dock 

medföra en icke obetydlig extern stimulans åt prisutvecklingcn. Denna 

stimulans kommer att lagras på den f. n. pågående anpassningsprocessen 

under vilken de ändrade rclativpriserna på olja och råvaror arbetar sig 

igenom den inhemska löne- och prisstrukturen. Någon markerad in

bromsning av inflationstakten torde därför inte vara att vänta. Den kan 

förväntas uppgå till ca 10 a 12 % även om den restriktiva ekonomiska 

politiken skulle komma att bestå. 

Mot denna bakgrund finns anledning anta att en ökad insikt om svå

righeterna att med hjälp av en generell, efterfrågedämpande politik be
kämpa den nu pågående kostnadsinflationcn kommer att påverka inrikt

ningen av den ekonomiska politiken. Även andra omständigheter gör 

det sannolikt att den ekonomiska politiken i de större OECD-Iändcrna 
tämligen tidigt under 1975 kommer att vändas i expansiv riktning. Vissa 

tecken på en mildring av penningpolitiken har, som ovan nämnts, kun

nat noteras redan under hösten 1974. Därtill kommer att de politiska 

kostnaderna för den nuvarande inriktningen av antiinflationspolitiken 

kommer att stiga i takt med arbetslöshetstalen. En fortsatt restriktiv po

litik med låg investcringsaktivitet skulle dessutom leda till att produk
tionskapaciteten vid en kommande konjunkturuppgång ånyo skulle bli 
en flaskhals och på samma sätt som under högkonjunkturen 1972-1973 
generera starka inflationsimpulser. 

Den här antagna omsvängningen i de större OECD-ländcrnas ekono

miska politik förutses ta sig uttryck i en fortsatt mildring av penningpo

litiken i syfte att stimulera främst industrins investeringar, men även 
motverka en produktionsncddragning och en därav betingad utstötning 
av arbetskraft från företagen av likviditetsskäl. Enbart en lättare pen

ningpolitik torde dock inte räcka till för att åstadkomma en snabb åter

hämtning. För att uppnå den nödvändiga stimulansen erfordras finans

politiska åtgärder som förhållandevis snabbt kan stimulera även andra 

efterfrågekomponenter. Mot denna bakgrund kan man ingalunda ute

sluta åtgärder under året som förstärker hushållens reala disponibla 

inkomster och/eller ökar de offentliga utgifterna. 

Med utgångspunkt i de ovan gjorda antagandena bedöms produktio

nen inom OECD-områdct fortsätta att utvecklas i samma långsamma 

tempo under början av 1975 som under andra halvåret 1974. Därefter 

har man anledning att förutse en begynnande efterfrågeexpansion, san

nolikt ledd av en uppgång i den privata konsumtionen. Under andra 
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halvåret 1975 bör sedan en uppgång i industriinvesteringarna och i ut

rikeshandeln göra sig alltmer märkbar. Trots en relativt. hö& cxpansions

takt under andra halvåret 1975, drar dock den låga aktivitetsnivån un

der första halvåret ned takten för helåret 1975, varför den volymmlissi

ga tillväxten i bruttonationalprodukten bedöms komma att uppgå till 

endast ca 2 % för hela fandcrområdet. 
Till en viss del är föreliggande prognos beroende av riktigheten i an

taganden om en omläggning av den ekonomiska politiken i Förenta sta

terna. När bruttonationalprodukten vägs ihop för hela OECD-området 

svarar den amerikanska andelen för 40 % och av områdets hela import 

svarar Förenta staterna ensamt för ca 1/6. En given förändring i den 

amerikanska utvecklingen får därför stor effekt på hela området. Den 

bedömning som här gjorts innebär att den amerikanska ekonomin under 

loppet av första halvåret 1975 skulle lämna den nuvarande reccssions

trenden. I takt med att penningpolitiken lättas finns anledning att räkna 

med att även industriinvcstcringarna ökar. Under andra halvåret förut

ses därför en tämligen snabb återgång till en tillväxttakt närmare den 

långsiktiga trenden på ca 3 % . På grund av den sannolikt negativa till

vlixttakten under första och kanske även andra kvartalet, torde dock 

bruttonationalprodukten för helåret 1975 för Förenta staterna inte upp

visa någon mer väsentlig ökning i förhållande till 1974. 

Effekterna av olje- och råvaruprishöjningarna var speciellt starka i 

Japan med dess exceptionella beroende av importen av dessa varor. I 

och med att man redan under 1974 kunde återställa den externa balan

sen och genom att den nuvarande prisutvccklingen tyder på en viss in

bromsning i inflationstakten, bör det nödvändiga stabiliseringspolitiska 

utrymmet ha skapats för en mer expansiv politik. Främsta uttrycksmed

let för en sådan torde bli en lättnad i penningpolitiken, vilken i Japan 
vanligtvis har en snabbare effekt på företagens beteende än i andra län

der. Men även den privata konsumtionen och den offentliga sektorns ut

gifter väntas öka. Mot denna bakgrund bedöms en tillväxt under 1975 på 

ca 6 % som sannolik. 

För Västeuropas del torde konjunkturutvecklingen komma att känne

tecknas av en mera måttlig och successiv återhämtning, från den låga 

tillväxttakten under 1974. Härvid har förutsatts att utvecklingen i För

bundsrepubliken Tyskland kommer att påverkas av den alltmer mar

kanta omsvängning av den ekonomiska politiken i expansiv riktning 

som kunnat noteras under slutet av 1974. Den redan under hösten 1974 

tydliga förskjutningen mot en lättare penningpolitik kompletterades då 

med finanspolitiska åtgärder i syfte att motverka den tydliga uppgången 

i arbetslösheten och skapa incitament för ökade industriinvesteringar. 

Mot denna bakgrund förefaller en tillväxt på ca 2,5 % under 1975 vara 

väl garderad. För Frankrikes del finns f. n. inga tecken som tyder på 

en förestående omsvängning i den restriktiva politiken. Den traditio-
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nellt höga tillvlixttakten torde visserligen dämpas under 1975 men en 
ökning av produktionen med inemot 4 % bör ändå vara möjlig. Den 
brittiska labourregeringens politik är f. n. inriktad på att förstärka barn
familjernas och pensionärernas köpkraft och stimulera industrins in
vesteringar och exporten. Med dessa åtgärder syftar man till att både 

stödja sysselsättningen och förbfötra den brittiska industrins interna
tionella konkurrenskraft på längre sikt. En successiv återhämtning av 
produktionen under 1975 förutses leda till en BNP-ökning på ca '.! % . 

För Italiens del torde hänsynen till den yttre balansen göra en restriktiv 
politik nödvändig även under 1975, varför tillväxten väntas bli mycket 

måttlig. 
De mindre OECD-länderna uppvisade en avsevärt högre tillväxttakt 

än de större OECD-länderna under 1974. För vissa av de mindre län
derna torde denna skillnad komma att upprätthållas även under 1975. 
Det mest utpräglade exemplet härpå är Norge, där produktionen väntas 
öka med gott och väl 6 %, men även Österrikes bruttonationalprodukt 
beräknas öka relativt sett snabbt, med ca 4,5 %. Nederländerna, Belgien 
och Finland torde komma att tillhöra en mellangrupp med en tillväxt på 
mellan 2,5 och 4 %. 

Utvecklingen i Sovjetunionen har under 1974 gynnats av en god skörd 
på ca 200 milj. ton spannmål. Landets rikedom på råvaror och utri
keshandelns ringa andel i den totala ekonomin skapar förutsättningar 
för att uppfylla de planerade produktionsökningarna för 1974 och 1975. 
ökningarna i nationalinkomsten skulle i så fall uppgå till ca 7 % per år. 

Utvecklingen i de östeuropeiska staterna företer en mera splittrad 
bild. I Polen kan den ökade skuldsättningen gentemot utlandet komma 
att dämpa den f. n. höga tillväxttakten något. Bulgarien och Rumänien 
kan förväntas uppvisa en fortsatt hög tillväxt medan den tjeckoslova
kiska ekonomin sannolikt kommer att kännetecknas av en viss stagna

tion. 
Högkonjunkturen under 1973 i OECD-området gynnade även de icke 

olje-producerande u-ländcrna. Dessa länders bytesförhållande förbättra
des kraftigt av de höjda råvarupriserna. U-länderna lyckades därtill öka 
såväl sin andel av den totala importen till OECD som sin andel av 

OECD:s import av färdigvaror. Under 1974 torde den stagnerade efter
frågan i den industtialiserade världen dock ha dämpat denna positiva 
utveckling. 

De oljeproducerande u-ländema kommer oberoende av den lång· 
samma tillväxten i OECD att kunna öka sin tillväxt. Vissa andra u-Iän

der har nått en sådan utvecklingstakt att den långsammare efterfrågeut
vccklingcn i i-världen inte i någon väsentlig utsträckning torde begränsa 
deras tillväxttakt. Däremot har de allra fattigaste ländernas utsikter för

sämrats kraftigt. Vikande efterfrågan på deras exportvaror och försäm
rat bytesförhållande gentemot utlandet bar i vissa fall i tiden samman-
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fallit med svåra naturkatastrofer. Samtidigt har i-ländernas u-hjälpsan
strängningar mattats av påtagligt under intryck av de egnä ekonomiska 

problemen. 
Med den här antagna successiva efterfrågeexpansionen i de större 

OECD-ländema kan handeln förutsättas uppvisa en motsvarande ut
veckling under 1975 med en påtaglig acceleration för intra-OECD-han
deln under andra halvåret 1975. OECD-områdets totala import beräk
nas öka med inemot 5 % i volym och exporten något snabbare, vil
ket skulle innebära en minskad stimulans till bruttonationalprodukten 
från utrikeshandeln jämfört med 1974. Under första halvåret torde ex
porten komma att bäras upp av en fortsatt hög efterfrågan från de 
oljeproducerande staterna, medan de icke oljeproducerande u-länderna 
kan förutses bli tvingade att begränsa sin import från OECD som en 
följd av försämringen i bytesförhållandet genemot utlandet för dessa 

länders export. 
Under antagande av att råvaruprisnivån stabiliseras totalt sett och 

inte heller oljepriserna blir föremål för några nämnvärda förändringar 
och att priserna på industriella färdigvaror stiger avsevärt långsammare 
än 1974, skulle såväl import- som exportpriserna för OECD stiga med 
drygt 10 % under 1975. Jämfört med utfallet 1974 är därför en relativ 
förbättring av OECD-områdets bytesbalans gentemot OPEC-länderna 
att förutse. Denna förbättring torde dock till stor del vägas upp av ett 
efterfrågebortfall från de icke-oljeproducerande länderna. 

Bytesbalansunderskottets fördelning mellan de olika OECD-medlem
marna torde inte komma att förändras radikalt under 1975. I den mån 
råvarupriserna stabiliseras bör detta leda till att de länder som är mest 
beroende av råvarutillförseln från utlandet, Japan, Storbritannien och 
Italien, gynnas i förhållande till övriga länder. Då emellertid den inhem
ska kostnadsutvecklingen i högre grad än under 1974 kommer att på
verka ländernas inbördes konkurrenskraft, är det svårt att bedöma de 
totala effekterna på bytesbalansen för resp. land. 

Finansieringen av OECD-ländernas bytesbalansunderskott har skett 
genom privata kapitalinflöden, offentlig upplåning och genom neddrag
ning av valutareserverna. OECD-ländernas samlade valutareserver 
minskade under de tre första kvartalen 1974 med ca 8 miljarder dollar. 

Under de åtta första månaderna 1974 ökade de oljeexporterande län
derna sina placeringar på den amerikanska kreditmarknaden och euro
valutamarknaden med ca 25 miljarder dollar. 

ökningen i kreditutbudet har i samverkan med sjunkande råvarupri
ser och avtagande ekonomisk aktivitet i övrigt lett till att den internatio
nella räntenivån börjat sjunka under hösten. Räntesatserna på exem
pelvis tre månaders eurodollar som tidvis under sommaren 1974 steg 
till ca 14 % , hade sålunda i slutet av november sjunkit till ca 10 % . 

Inom Internationella valutafonden (IMF) arbetar man f. n. på att fin-

3-Riksdagen 1975.1 sam[. Nr 1. Bil. 1. 
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na former som skulle underlätta en åtcrkanaliscring av OPEC-ländcrnas 
bctalningsövcrskolt till underskottsländerna. Man undersöker dels möj
ligheterna att IMF träffar avtal direkt med OPEC-ländcrna om en ut
byggnad av redan existerande lånearrangemang. En andra framgångs
linje är att OPEC-ländernas insatser i valutafonden skulle höjas i sam
band med den allmänna översyn av fondens resurser som f. n. pågår. 

Vidare utreds f. n. de tekniska förutsättningarna för olika förslag 
att inrätta ett för OECD-länderna gemensamt arrangemang för denna 
återkanaliscring. 

2.2 Länderöversikter 

Förenta staterna 

Den snabba ekonomiska tillväxten under 1972 dämpades successivt 
under loppet av 1973 till följd av tilltagande kapacitetsbrist, ökad pris
stegringstakt med åtföljande stagnerande real konsumtion och tilltagan
de ekonomisk-politisk åtstramning. Investeringar och export bidrog 
dock till att upprätthålla en relativt hög efterfrågenivå även under and
ra halvåret. Totala inhemska produktionen steg med hela 5,8 % över 
helåret - en för amerikanska förhållanden hög tillväxtnivå. Prisnivån i 
konsumentledet steg med 6,2 % , vilket till ca hälften förklaras av de 
höjda livsmedclspriserna. 

Utvecklingen under 1974 har präglats av en nedgång i produktionen 
med ca 7 % i årstakt under första kvartalet, och en fortsatt men lång
sammare nedgång under resten av året. över året som helhet torde to
tala produktionen ha minskat med inemot 2 procentenheter i förhållan
de till föregående år. Denna oväntade recession inleddes med att olje
krisen vid årsskiftet förorsakade en drastisk nedgång i bilproduktionen 
med åtföljande spridningscffekter till andra sektorer. Under andra och 
tredje kvartalen blev konjunkturbilden alltmer splittrad. Den tillfälliga 
återhämtningen inom bilscktorn åtföljdes av fortsatt högt kapacitetsut
nyttjande i vissa branscher, exempelvis stål, kemikalier, pappersproduk
ter samt kol och olja samtidigt som andra branscher noterade en stag
nation och hostadsbyggandct fortsatt att minska. Mot årets slut blev av
mattningen mera allmän och tidigare knapphet på vissa insatsvaror eli
minerades. Från halvårsskiftct 1974 började den stigande överskotts
kapacitcten ta sig uttryck i snabbt stigande arbetslöshetstal som vid års
slutet låg väl över 6 %. 

Den allt överskuggande målsättningen för den ekonomiska politiken 
under 1974 har varit att dämpa inflationen. Den grundläggande förut
sättning som den förda politiken bygger på är att det skall vara möjligt 
att bryta inflationstrendcn - trots att den huvudsakligen i nuvarande 
skede stimuleras från kostnadssidan - genom att generellt minska efter
frågan i ekonomin, även om detta skulle behöva ske till priset av en 
högre arbetslöshet. Huvudbördan i stabiliscringspolitiken bar lagts på 
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penningpolitiken, då denna anses vara lättare att styra på kort sikt, 
medan finanspolitiken i stort inriktats på att hålla de offentliga utgif
terna på en oförändrad nivå. Penningpolitiken har därför givits en myc
ket restriktiv utformning. Penningmängdens årliga tillväxt har begrän
sats till ca 6 %. Mot bakgrund av den starka efterfrågan på krediter 
ledde denna politik till kraftiga höjningar i ränteläget och under somma
ren 1974 nådde det officiella diskontot en nivå på 13 %. Att ränteläget 
under senhösten 1974 successivt började sjunka från den tidigare höga 
nivån, trots att penningmängdens tillväxt hölls på en nivå som låg 3-4 
procentenheter under den nominella tillväxten i bruttonationalproduk
ten, får tas som bevis för att den restriktiva politiken började få mycket 
kraftiga kontraktiva effekter på den reala efterfrågan. 

Inflationen har under 1974 som helhet närts från såväl efterfråge
som kostnadssidan. Konsumentprisindex torde för helåret ha överträffat 
1973 års nivå med ca 11112 %. Spekulativ lageruppbyggnad och brist 
på vissa industriella insatsvaror bidrog till att stimulera efterfrågan. Rå
varupriserna fortsatte att stiga och nådde en kulmen under våren. Där
efter föll livsmedels- och metallpriserna under sommaren, men det i för
hållande till förväntningarna dåliga skördeutfallet drev åter upp vissa 
livsmedelspriser under höstmånaderna. I takt med att de efterfrågebe
stämda inflationsimpulserna för övriga varor mattades av mot hösten 
blev löntagarnas strävanden att kompensera sig för minskningen i real 
köpkraft allt starkare. Trots den snabbt stigande arbetslösheten lyckades 
man i de avtal som slöts under hösten 1974 uppnå genomsnittliga löne
lyft på ca 9 % och indexreglering av lönerna i förhållande till konsu
mentprisindex under den nya avtalsperioden. Detta har dock inte varit 
tillräckligt för att undvika en nedgång i de reala disponibla inkomster
na. Sparkvoten har gått ned från den höga nivån vid årsskiftet 1973/1974 
men detta har inte kunnat hindra den privata konsumtionen från att 
minska under 1974 med mellan 1 och 1,5 % . Den tillfälliga uppgång i 
bilköpen som noterades under tredje kvartalet, får till en del tillskrivas 
konsumenternas strävan att föregripa de redan annonserade prishöj
ningarna på 1975 års modeller. Under fjärde kvartalet föll bilförsälj
ningen kraftigt. 

Industrins investeringar utgjorde ett efterfrågestimulerande inslag un
der första halvåret 1974. Det fulla kapacitetsutnyttjandet inom vissa 
branscher, med åtföljande flaskhalsar i produktionen, utgjorde ett inci
tament för efterfrågan på maskiner och utrustning. De höjda energikost
naderna stimulerade å ena sidan till betydande nyinvesteringar inom den 
kraftproducerande industrin, liksom de höjda råvarupriserna främjade 
en utbyggnad av basindustrin. Å andra sidan medförde oljeprishöjning
arna kraftiga produktionsinskräkningar på kort sikt och strukturella 
problem på lite längre sikt för bilindustrin. Då denna sektor svarar för 
ca 1/5 av industrins totala investeringar torde effekten av minskningen 
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av bilindustrins investeringar på de totala industriinvesteringarnas vo
lym ha varit omfattande. Under andra halvåret medförde den fortsatta 
efterfrågeavmattningen och den allt mer pressade likviditeten att även 
industriinvesteringarna vände nedåt. 

Det område där den restriktiva penningpolitiken 1974 torde ha haft 
starkast effekt är bostadsinvesteringama. Antalet igångsatta lägenheter 
föll från 2,4 miljoner i årstakt vid årsskiftet 1972/1973 till 1,1 miljoner i 
början på hösten 1974. Det högt uppdrivna ränteläget i affärsbankerna 
minskade tillströmningen av medel till de sparinstitut som svarar för hy
poteksfinansieringen av bostadsbyggandct. Det därav följande höga rän
teläget även inom byggsektorn skar bort en stor del av efterfrågan. En 
viss temporär mättnad på bostadsmarknaden efter den tidigare höga ut
budstakten kan möjligen också ha gjort sig gällande. Nedgången i bo
stadsbyggandet fick i sin tur givetvis en direkt effekt på sysselsättningen 
inom denna sektor, men även på efterfrågan för varaktiga konsumtions
varor andra än bilar. 

Lagren ökades successivt under 1974, vilket i kombination med de 
höga räntekostnaderna för lagerhållningen och den vikande efterfrågan 
mot slutet av året ledde till en nedgång i lagerinvesteringarna. Uppskatt
ningen av lagrens storlek försvårades dock av att den snabba inflationen 
medförde svårigheter att rätt uppskatta volymen av lagerstockarna och 
lagerinvesteringarna. Råvarulagrens tillväxt bromsades in under hösten i 
takt med att priserna på de viktigare industriråvarorna stabiliserades, 
varigenom incitamentet att gardera sig mot framtida prishöjningar ge
nom lageruppbyggnad blev mindre. En annan bidragande orsak till de 
minskade Iagerinvesteringarna torde ha varit att knappheten på vissa in
satsvaror eliminerades, varför lagring av insatsvaror av försörjningsskäl 
inte längre var lika nödvändig. 

Utrikeshandeln utvecklades positivt under första halvåret 1974 med 
en kraftig ökning av exporten och en moderat uppgång i importen. Ex
porten torde därvid ha stimulerats av den effektiva deprecieringen av 
dollarn under 1973. Under andra halvåret 1974 slog recessionstcnden
sema inom Förenta staterna och avmattningen i världshandeln igenom i 
handelssiffrorna och en nedgång i tillväxten för såväl export som import 
tycks ha inträffat. Då samtidigt importpriserna steg snabbare än export
priserna uppstod ett underskott i handelsbalansen. Bytesbalansen för 
året i dess helhet torde komma att uppvisa ett underskott på ca 5 mil
jarder dollar. 

Bedömningen av utsikterna för den amerikanska ekonomin under 
1975 är förknippad med en osedvanligt stor osäkerhet. Vid utgången av 
1974 karakteriseras ekonomin av stagnation eller tillbakagång i de 
flesta efterfrågekomponenter. Mot denna bakgrund blir det av avgö
rande betydelse vilka antaganden som görs om den ekonomiska politi
kens fortsatta inriktning, dvs. huruvida inflationen kommer att kvarstå 
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som "nationens fiende nr l" eller om den ökande arbetslösheten kan 
komma att påverka politiken i expansiv riktning. 

Den senaste kursangivelsen för· den ekonomiska politikeh återfinns i 
president Fords ekonomisk-politiska program som lades fram inför 
kongressen i oktober 1974. Vid sidan av en lång rad åtgärder på de 
energipolitiska och jordbrukspolitiska områdena innehöll detta paket 
vissa åtgärder för att dämpa inflationen och förbättra stödet till de ar
betslösa. Sålunda föreslogs en 5-procentig skatteböjning på löntagares 
och företags inkomster, en höjning av skattekrediterna till företagen, en 
ökning av kreditramarna för bostadsbyggandet och förbättrat arbetslös
hetsunderstöd och ökade offentliga arbeten i det fall arbetslösheten 
skulle stiga över 6 %. Programmets konjunkturpolitiska effekt har be
dömts som närmast neutral. Det är emellertid möjligt att behandlingen i 
kongressen kan leda till att programmet modifieras något i expansiv 
riktning. Man kan inte heller utesluta att den ekonomiska utvecklingen 
leder till en successivt förändrad syn på den ekonomiska politikens in
riktning. Men även om så blir fallet kommer inte effekterna av even
tuella åtgärder att göra sig gällande med nämnvärd styrka förrän en bit 
in på 1975. 

Den förutsebara stagnationen under de första månaderna 1975 skulle 
då brytas och avlösas av en i huvudsak konsumtionsledd expansion. Mot 
slutet av året skulle denna närma sig en mera normal tillväxttakt på 
3-4 %. Skulle emellertid detta antagande inte besannas torde utveck
lingen under 1975 bli avsevärt mer recessiv än vad som skisseras i det 
följande. 

För att få en någorlunda snabb effekt på produktionen under 1975 
måste den här antagna stimulansen i första hand inriktas på den privata 
konsumtionen och den offentliga sektorn. Utvecklingen för de reala 
disponibla inkomsterna kan förväntas förbättras som en följd av att 
lönerna ökat snabbare än priserna mot slutet av 1974. Detta skulle nor
malt leda till ökad privat konsumtion, men det osäkra arbetsmarknads
läget kan komma att driva upp sparkvoten igen. Med hänsyn till att den 
reala privata konsumtionen legat praktiskt taget stilla fr. o. m. slutet av 
1973 och att den antagna mer expansiva politiken väntas bli inriktad på 
konsumtionen, förutses en uppgång i denna med några procent för hel
året 1975. 

Administrationen strävar efter att hålla den federala budgeten för 
1974175 under en nivå på 300 miljarder dollar. Den nuvarande öknings
takten i de federala utgifterna och den förutsatta omsvängningen i ex
pansiv riktning gör ett uppnående av detta mål mindre sannolikt. Här 
har antagits att de offentliga utgifterna stiger med mellan 1 och 2 % i 

reala termer. 
Av tillgängliga investeringscnkäter framgår att den tunga industrin 

planerar avsevärda investeringsökningar för 1975. Om ränteläget stabili-
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seras på en lägre nivå, vilket allt f. n. tyder på, och konsumtionscxpan
sioncn kommer till stånd, finns det anledning att räkna med en ök
ning även i den övriga industrins investeringar. Bostadsinvcsteringarna 
låg under 1974 långt under den långsiktiga efterfrågenivån och mot bak
grund av en lättare kreditpolitik förefaller en uppgång i bostadsbyggan
det senast fr. o. m. halvårsskiftet som sannolik. 

Den svaga tillväxten i omvärlden och strävan hos Förenta staternas 
handelspartner att hålla tillbaka importen av bytesbalansskäl kommer 
troligtvis att dämpa exportutvecklingen, medan importen fortsätter att 
stiga till följd av en ökande andel utländsk olja och naturgas i totala 
energiförsörjningen. En sådan utveckling skulle resultera i ett icke obe
tydligt underskott i bytesbalansen. 

Den här skisserade utvecklingen med en markerad uppgång i den eko
nomiska aktiviteten under andra eller senast tredje kvartalet 1975 skulle 
visserligen leda till en relativt hög ak"tivitet under andra halvåret, men 
detta skulle inte väga upp stagnationen under inledningen av året. Nå
gon egentlig ökning i bruttonationalprodukten för helåret 1975 torde 
man därför inte kunna räkna med. Med en utveckling för produktionen 
av här skisserat slag torde arbetslösheten nå över 7 % under sommaren 
och en nedgång i antalet arbetslösa är sannolikt inte möjlig förrän tidi
gast under sista kvartalet 1975. 

Japan 

Under 1973 hade Japan, i likhet med flertalet OECD-länder, genom
gått en intensiv högkonjunktur med en tillväxt på 11 % i bruttonatio
nalprodukten. Redan under våren 1973 lades den ekonomiska politiken 
om i restriktiv riktning. Kursändringen tog sig formen av en stark åt
stramning av såväl penningpolitiken som finanspolitiken. Då emellertid 
företagens likviditet för tillfället var mycket god dröjde det bortåt ett 
halvår innan åtstramningen fick full effekt. Den kom då att tidsmässigt 
sammanfalla med de kontraktiva verkningarna av olje- och råvarupris
höjningarna och den därav accelererade inhemska inflationen på 25 % 

samt den ovisshet om Japans oljeförsörjningsläge som härskade kring 
årsskiftet 1973-1974. Den samlade effekten av dessa efterfrågedäm
pande faktorer blev ett brant fall i bruttonationalprodukten med ca 
17,5 % i årstakt under första kvartalet 1974. 

En återhämtning hade ursprungligen förutsetts fr. o. m. halvårsskiftet 
1974. Till följd av ytterligare skärpningar i penning- och finanspolitiken 
och en årlig inflationstakt på ca 25 % hölls såväl investeringar som kon
sumtion tillbaka. Den ekonomiska politikens huvudmål var att dämpa 
prisutvecklingen och förbättra den externa balansen, som på grund av 
Japans extrema beroende av utlandet för sin försörjning av råvaror och 
bränslen, kraftigt försämrades. 

Effekterna av den deflationistiska politiken blev alltmer märkbara un-
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der höstmånaderna. Den snabba ofrivilliga lageruppbyggnaden under 
våren 1974 ledde till en skarp neddragning av lagcrinvesteringarna un
der andra halYåret. Sysselsättningsläget försämrades successivt och ar
betslösheten nådde för japanska förhållanden höga nivåer. Orderin
gången, i synnerhet inom basindustrin, ökade dock tydligt trots den 
strama kreditpolitiken och de administrativa begränsningarna för inves
teringsverksamheten. Den externa balansen förbättrades också i snabb 
takt genom att exporten ökade kraftigt samtidigt som importen stagne
rade till följd av den svaga inhemska efterfrågan. Redan i september no

terades återigen ett överskott på handelsbalansen. För året som helhet 

torde underskottet i bytesbalansen uppgå till inemot 5 miljarder dollar. 
Detta underskott har finansierats bl. a. med direkta lån från de oljepro
ducerande staterna. 

Hushållens reala disponibla inkomster ökade under 1974 till följd av 
kraftiga lönehöjningar, främst inom den offentliga sektorn. Den pri
vata konsumtionen stimulerades härigenom tillräckligt för att en minsk

ning i förhållande till 1973 års nivå skulle kunna undvikas. De privata 

investeringarna visade dock inte lika påtagliga tecken till återhämtning 
och den offentliga sektorns utgifter ökade endast marginellt i reala ter
mer. Mot denna bakgrund torde bruttonationalprodukten ha minskat 
med ca 3 % - vilket är den första nedgången i den totala produktio
nen i Japan under hela efterkrigstiden. 

Inför 1975 talar flera skäl för en successiv uppluckring av den defla
tionistiska politiken. Utsikten till relativ framgång i kampen mot infla
tionen - man riiknar officiellt med att kunna begränsa konsumentpris
ökningen i förhållande till 1974 till 13 % - och den snabbt återställda 
yttre balansen i kombination med den förutsedda mera expansiva poli
tiken i Förbundsrepubliken Tyskland och sannolikt även Förenta stater
na, bör skapa ett tillräckligt stabiliseringspolitiskt utrymme för en ex
pansion a\' den inhemska efterfrågan. Tidpunkten för och kraften i den 
förutsedda uppgången i ekonomisk aktivitet kommer dock, förutom av 
eventuella ekonomisk-politiska insatser att påverkas av dels takten i 
lagerhållningens anpassning till den önskade nivån, dels avtalsrörelsens 
- "våroffensivens" -- förlopp. 

Bostadsinvesteringarna, som under 1974 föll med närmare 18 %, 
kommer sannolikt på grund av lättare kreditpolitik och sjunkande mark
priser kunna öka med inemot 10 % . Den underliggande efterfrågetren
den för industriinvesteringar är fortfarande mycket stark och dessa vän
tas öka med mellan 5 och 6 % trots fortsatta administrativa restriktio
ner. Då en uppgång planeras även för de offentliga investeringarna, kan 
en ökning av de totala investeringarna av storleksordningen 6 % förut
ses. 

Tack vare den antagna lägre inflationstakten under 1975 bör den pri
vata konsumtionen kunna fortsätta att öka med ca 6 % . 
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Den japanska exporten kommer sannolikt att fortsätta att öka sina 
marknadsandelar, men då efterfrågan hos Japans främsta handelspart
ners antas öka tämligen svagt blir exportökningen 1975 lägre än 1974 
och kan förmodas uppgå till drygt 7 %. Under början av 1975 väntas 
importen komma att bromsas av den pågående lagerminskningen, men 
därefter bör expansionen i inhemsk efterfrågan successivt leda till en 
importuppgång på ca 6 % . Som en följd av förbättrat bytesförhållande 
kan japanerna trots importökningen se fram mot ett avsevärt handels
balansöverskott. Mot bakgrund av de antaganden som här gjorts bör en 
BNP-tillväxt på 6 % under 1975 vara sannolik. 

Storbritannien 
Under 1973 upplevde den brittiska ekonomin en intensiv högkonjunk

tur med en BNP-ökning av 5,4 % åtföljd av en real ökning i privat kon
sumtion med 4,6 % och en uppgång i industriproduktionen på hela 
7,2 %. Mot slutet av året avmattades konsumtionen dock, sannolikt som 
en följd av dels inflationens inverkan på realinkomsternas utveckling, 
dels en mera restriktiv ekonomisk politik. 

Om således 1973 kan sägas ha varit ett i stort framgångsrikt år, så har 
utvecklingen under 1974 fått ett helt annat förlopp. En fördubbling av 
inflationstakten, svårigheter med encrgiförsörjningen, intensiv oro på ar
betsmarknaden under första halvåret och rekordartade bytesbalansun
derskott var företeelser som lagrades ovanpå den redan mot slutet av 
1973 påtagliga avmattningen i konjunkturen och som tillsammans 
gjorde 1974 till ett av de svåraste åren från ekonomisk synpunkt under 
hela efterkrigstiden. 

Som en följd av främst arbetskonflikten inom kolindustrin infördes 
tredagarsvecka inom huvuddelen av industrin under hela två månader 
under första kvartalet 1974. Trots detta minskade inte industriproduk
tionen under denna period med mer än 5 % i förhållande till föregående 
kvartal, och under andra kvartalet 1974 återgick produktionen till en 
nivå på 1 % under den relativt höga nivå som gällde under andra halv
året 1973. Efter hand fick dock den svaga eftcrfrågeutvecklingen alltmer 
märkbara effekter på produktionen och arbetslösheten ökade successivt 
till inemot 3 % av arbetskraften. Industriproduktionen föll något under 
senare hälften av 1974 och den totala produktionen beräknas ha under
skridit 1973 års nivå med någon tiondels procent. 

Tack vare minimilönsystemet och utbetalade arbetslöshetsbidrag 
minskades inte hushållens disponibla inkomster nämnvärt av produk
tionsbortfallet i samband med tredagarsveckan, och den privata kon
sumtionen kom därför att minska med endast 2 % under första halvåret 
1974. En viss återhämtning av hushMlens reala disponibla inkomster 
ledde under tredje kvartalet till en påtaglig ökning av detaljhandelns 
omsättning. För året som helhet beräknas dock den privata konsumtio-
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nen ha stagnerat på 1973 års nivå. Lagerhållningen drogs ned kraftigt i 
samband med tredagsveckorna. Den därpå följande lageruppbyggnaden 
bidrog också till att stärka efterfrågan under andra halvåret. Investe

ringarna i fast kapital har utvecklats negativt och för hela 1974 beräk
nas en nedgång på drygt 3 % . Den kraftigaste minskningen - drygt 
20 % - svarade bostadsinvesteringarna för, men även servicesektorn 
drog ned sina investeringar, medan de offentliga investeringarna ökade 
obetydligt. Däremot steg de privata industriinvesteringarna med inemot 

8 %. 
Bytesbalansen, som 1972 hade visat ett visst överskott, försämrades 

kraftigt under 1973 och under 1974 medförde nedgången i bytesförhål
landet gentemot utlandet och den i förhållande till den neddragna pro
duktionen väl hävdade konsumtionsefterfrågan ett rekordartat under
skoU. Mer än hälften av detta orsakades dock av oljeprishöjningarna. 
Exporten utvecklades tämligen gynnsamt och ökade med ca 7 ,5 % . Im

porten ökade först under våren 1974 för att sedan sjunka så att resul

tatet för året i dess helhet blev en minskning. Då samtidigt tjänste
och transfereringsnettot låg stilla värdemässigt för helåret 1974 och 

bytesförhållandet förbättrades något under andra halvåret, beräknas det 
samlade bytesbalansunderskottet för 1974 ha uppgått till ca 3,7 miljar
der pund. Finansieringen av detta stora underskott har kunnat ske på
fallande friktionsfritt - Londons ställning som internationellt finans
centrum, de oljeproducerande ländernas traditionella anknytning till 
Storbritannien samt inte minst den ökade kreditvärdighet som den pla
nerade oljeutvinningen i Nordsjön skänker landet, medförde att en del 
av de oljeproducerande ländernas ökade inkomster placerades i Stor
britannien. Till följd härav ökade valutareserven successivt under året. 

I december 1973 lade regeringen om den dittills expansiva ekono
miska politiken i syfte att dämpa den då starka efterfrågan. De främsta 
motiven för denna kursändring var dels att dämpa prisstegringstakten, 
dels nödvändigheten att undvika en alltför stor försämring av bytesba
lansen. Åtstramningen tog sig formen av en nedskärning i de offentliga 
utgifterna med ca 6 % och en höjning av vissa skatter. Penningpolitiken 
hade stramats åt redan under sommaren 1973 och i kombination med 
oljeprishöjningarna åstadkoms därför en kraftig kontraktiv effekt. Bud
geten för 1974175 som lades fram i mars av den nytillträdande labourre
geringen förutsattes få en neutral effekt på efterfrågan och omfattade 
bl. a. ökningar av de direkta och indirekta skatterna, höjda pensioner 
samt större livsmedelssubventioner. Mot bakgrund av den stigande ar
betslösheten lades en "minibudget" fram i juli 1974 innebärande bl. a. 

en sänkning av mervärdeskatten från 10 till 8 % fr. o. m. augusti. "Mi
nibudgetens" expansiva effekt har beräknats till 0,5 % av bruttonatio
nalprodukten medan dess dämpande inverkan på prisstegringarna upp
skattas till 2 % . 
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Som nämnts ovan har prisutvecklingen - de ekonomisk-politiska åt
gärderna till trots - varit mycket snabb under 1974: Konsumentprisni
vån ber1iknas ha stigit med ca 16 % i förhållande till 1973. De huvud
sakliga drivkrafterna bakom prisutvecklingen har utgjorts av de stigande 
importpriserna och löneökningar på över 20 % , som speglar löntagarnas 
strävan att kompensera sig för de inträffade reallöneminskningarna. En 
stor del av lönclyften avser den offentliga sektorn och får därför ingen 
omedelbar effekt på konsumentpriserna, men å andra sidan slår import
prisökningarna igenom i konsumentprisledet med en viss fördröjning, 
varför en fortsatt hög inflationstakt är att vänta. 

I den extrabudget som finansminister Healey presenterade i mitten av 
november 1974 gavs prioritet åt exporten och industriinvesteringarna 
före såväl de offentliga utgifterna som den privata konsumtionen. I 
detta syfte föreslogs lättnader i företagsbeskattningen och priskontrol
len samtidigt som bankerna gavs riktlinjer för utlåningen enligt vilka 
export- och investeringsverksamheten skulle få den nödvändiga kredit
volymen tryggad. På det sociala området höjdes transfereringarna till 
pensionärer och barnfamiljer. Kostnaderna för dessa stimulansåtgärder 
balanserades till en del av höjda skatter, bl. a. en kraftigt höjd bensin
skatt, men nettoeffekten på budgeten av de föreslagna åtgärderna be
räknas bli ett underskott på ca 800 miljoner pund. Novemberbudgeten 
kan sägas ha samma inriktning som julibudgeten, med försiktig selek
tiv expansion inom de relativt trånga ramar som prisstabiliseringsmålet 
och omsorgen om den externa balansen uppställer. Den officiella be
dömningen är att man med nuvarande utveckling skall kunna hålla ar
betslösheten under enmiljonstrecket under 1975. 

Mot denna bakgrund framstår en fortsatt måttlig återhämtning av 
produktionen under 1975 som sannolik. De främsta drivkrafterna 
bakom denna torde bli exporten och en något mer hävdad konsumtions
utveekling. A vgörandc för exportutvecklingen blir givetvis huruvida Iö
ncutvecklingcn kan hållas inom de ramar det s. k. sociala kontraktet 
mellan regeringen och fackföreningarna anger, dvs. lönchöjningarna be
gränsas till att hålla jämna steg med prisutvecklingen. Importen förutses 
visserligen öka till följd av ökningen i privat konsumtion, men effek
terna av tidigare deprecieringar torde fortfarande vara verksamma, var

för importökningen förutses underskrida exportökninge11 med någon 
procent i volym. 

Utsikterna för investeringarna i fast kapital är under rådande omstän
digheter svårbedömda. Under hösten 1974 har likviditetsbristen hos 
företagen och de osäkra konjunkturutsikterna i världen lagt en hämsko 
på investeringsplanerna och dessa faktorer kan fortsätta att göra sig gäl
lande under första halvåret 1975. Trots dessa omständigheter pekade ba
rometerdata under hösten 1974 på en uppgång i industrins investeringar 
på 2-3 % under 1975. Novemberbudgetens satsning på att förbättra 
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företagens likviditet och den omsvängning till mer expansiv ekonomisk 
politik i Förenta staterna, som är en av förutsättningarna för denna 
prognos, torde skapa de nödvändiga incitamenten för en kanske något 
mer markerad uppgång i industriinvestcringama. För bostadsinveste
ringarnas del kan det dock endast bli fråga om en långsammare minsk

ningstakt jämfört med 1974, även om antalet igångsatta lägenheter vän
tas komma att öka igen efter den mycket svaga utvecklingen 1974. Kom

mer det s. k. sociala kontraktet att bli i stort sett vägledande för löneut

vecklingen, vilket här antas ske, kommer de reala disponibla inkomsterna 

inte att kunna öka från löncsidan. Den privata konsumtionen antas trots 

detta kunna öka något, främst tack vare ökade sociala transfereringar 

och en sänkt sparkvot. Den förutsedda uppgången i export, privat kon

sumtion och industriinvesteringar förutses visserligen bli tämligen mått
liga i ett längre tidsperspektiv, men bör ändå kunna stimulera till en total 
produktionsökning under 1975 på ca 2 %. 

Förbundsrepubliken Tyskland 
Under 1973 hade den västtyska ekonomin upplevt en kortvarig men 

stark expansion. Som en följd av en kraftigt åtstramande finans- och 
penningpolitik dämpades den inhemska efterfrågan under andra halv
året, medan exportefterfrågan förblev stark och i bög grad bidrog till ett 

fortsatt högt kapacitetsutnyttjande inom industrin. Totala produktions
ök.ningen 1973 kom därför att uppgå till 5,5 %, en snabb tillväxt jäm
fört med utvecklingen under de två föregående åren. 

Trots successiva lättnader i finanspolitiken präglades utvecklingen un

der 1974 av en allt mer stagnerande hemmamarknad. Till en del hade 
denna utveckling sin grund i den fortsatt strama kreditpolitiken, men de 
negativa effekterna av oljeprishöjningarna på främst den privata kon
sumtionen spelade också sin roll. Bortfallet på denna kompenserades 
delvis, främst under första halvåret, av den starka utländska efterfrågan 
på västtyska varor, men mot slutet av året blev den outnyttjade kapaci
teten allt mer påtaglig och arbetslösheten nådde i november en nivå av 
3,5 % av arbetskraften. 

Flera olika faktorer torde ha legat bakom den västtyska exportens 
snabba ökning, vilken under 1974 beräknas ha uppgått till 13 % i vo
lym, en ökning som uppnåddes trots effektiva rcvalvcringar av D-mar
kcn om drygt 13 % sedan december 1971. Vid sidan av den relativt sett 
låga inflationstakten - konsumentprisindex torde ha ökat mindre än 

8 % mellan 1973 och 1974 - och industrins höga konkurrenskraft och 
starka inriktning på export har den västtyska exportexpansionen främ
jats av den svaga inhemska efterfrågeutvecklingcn. Denna skapade en 
avsevärd ledig produktionskapacitet som kunde tas i anspråk för att till
godose efterfrågan i utlandet på främst investeringsvaror. 
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Hushållens disponibla inkomster ökade långsammare än under 1973 
och samtidigt steg sparkvotcn med närmare en procentenhet, vilket led
de till en stagnation i den privata konsumtionen under 1973 och 1974. 
Bidragande orsaker till hushållens återhållsamhet torde ha varit de 
osäkra arbetsmarknadsutsikterna generellt och i synnerhet inom de ur 
sysselsättningssynpunkt betydelsefulla bil- och byggbranscherna. 

De privata investeringarna bidrog inte heller till någon ökning i till
växttakten. Mot bakgrund av en mycket stram penningpolitik och en 
stagnerande privat konsumtion minskade industrins investeringar och la
gerinvesteringarna underskred 1973 års nivå. Inom byggsektorn blev 
nedgången särskilt drastisk, men även bilindustrin uppvisade en krym
pande investeringsvolym. Den enda expansiva inhemska efterfrågekom
ponenten var den offentliga konsumtionen som 1974 ökade sin andel av 
bruttonationalprodukten med ca 1,5 % . 

Importens värdemässiga ökning under 1974 - 28 % - får helt till
skrivas den snabba prisutvecklingen för importvaror. Volymmässigt 
stagnerade importen som en följd av den inhemska efterfrågans svaghet 
och det låga importinnehållet i exporten. Då samtidigt exporten ökade 
med 32 % , varav 13 % i volym, fortsatte det västtyska handels balans
överskottet att växa och nådde redan för perioden januari-juli 1974 
samma nivå, 30 miljarder DM, som under hela 1973. För helåret 1974 
beräknas överskottet på bytesbalansen uppgå till närmare 23 miljarder 
D-mark. 

Det primära målet för den el5:onomiska politiken i Förbundsrepubli
ken under 1974 har varit att dämpa inflationstakten. Under årets lopp 
har dock finanspolitiken, genom avskaffande av den särskilda konjunk
turskatten och selektiva sysselsättningsskapande åtgärder motsvarande 
1 % av bruttonationalprodukten, successivt fått en något mer expansiv 
inriktning. Inför de ökande lik-viditetsproblemen i företagen och den 
stigande arbetslösheten lättades under hösten även den dittills mycket 
strama penningpolitiken upp något. 

Som ovan nämnts har konsumentprisernas ökningstakt varit ovanligt 
låg vid en internationell jämförelse och politiken kan därför i detta av
seende sägas ha varit framgångsrik. Utvecklingen för import- och parti
handelspriserna har dock varit avsevärt mindre gynnsam, men har än så 
länge hindrats av bl. a. den svaga efterfrågan från att slå igenom i kon
sumentledet. 

Industriproduktionen stagnerade under 1974. Den hölls uppe av ex
portefterfrågan, något som bidrog till att efterfrågetrycket blev mycket 
ojämnt fördelat över olika branscher. Nedgången i bil- och byggbran
scherna vägdes upp av en stark expansion i exempelvis järn- och stålin
dustrin och den kemiska industrin. Tillväxten i bruttonationalprodukten 
under 1974 väntas ha stannat vid ca 1 % jämfört med 1973. 

Förutsättningarna för utvecklingen under 1975 grundas i många av-
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seenden på den ekonomiska politik som kan förväntas vara förbanden 
både nationellt och internationellt. I den prognos som Jämnas bär bar en 
väsentlig utgångspunkt varit att den ekonomiska politiken i västvärldens 
industriländer förändras i en mera expansiv riktning under 1975. I 
samma riktning - och betydande åtgärder har redan vidtagits - förut
sätts den ekonomiska politiken i Förbundsrepubliken komma att verka. 
Med dessa utgångspunkter kan en successiv uppgång i den ekonomiska 
aktiviteten väntas komma till stånd en bit in på 1975 efter en fortsatt låg 
produktionstillväxt under årets första månader. 

Den skatte- och barnbidragsrcform som trädde i kraft per den 1 ja
nuari 1975 beräknas få en stimulerande effekt på inhemsk efterfrågan 
i storleksordningen 1,5 % av bruttonationalprodukten. 

Vidare presenterade förbundsregeringen i mitten av december 1974 
förslag till konjunkturstimulerande åtgärder med bl. a. betydande sub
ventioner till industriinvesteringar som företas före den 1 juli 1975, 
sysselsättningsbidrag till arbetslösa och ökade offentliga investeringar. 
Den restriktiva penningpolitiken har efter hand luckrats upp genom 
s(inkningen av räntenivån och en ökning av kreditbasen. Inflationstak
ten har kunnat hållas på en internationellt sett rekordlåg nivå och Jöne
avtalen under hösten 1974 bar hållit sig inom den ram - klart under 
10 % - som sattes upp som villkor för stimulansåtgärder. Detta har 
skapat det med hänsyn till prisstabiliseringsmålet nödvändiga utrymmet 
för en mera expansiv stabiliseringspolitik. 

Som nämnts innebär skatte- och barnbidragsreformen en kraftig efter
frågestimulans. I kombination med en inflationstakt som väntas bli un
der 7 % skulle hushållens reala disponibla inkomster stiga i en omfatt
ning som vid en i stort sett oförändrad sparkvot kunde ge en ökning av 
den privata konsumtionen i storleksordningen 4 % . 

Flera omständigheter talar för att även investeringarna återhämtar sig 
under 1975, trots avmattningen i exportefterfrågan. Först och främst 
bör konjunkturpaketet från december 1974 ge en stark impuls till öka
de industriinvesteringar. Den förutsedda markanta uppgången i privat 
konsumtion torde också i viss utsträckning verka stimulerande. Den 
successiva uppluckringen av den strama penningpolitiken bör vidare 
kunna leda till att det betydande antal investeringar, som planerades 
till 1973 och 1974 men som uppsköts på grund av den restriktiva po
litiken, nu förverkligas. Behovet av att ersätta obsolet produktionskapi
tal har dessutom ökat under senare år. Den dämpade lönestegrings
takten och stabiliseringen av råvarupriserna bör också öka förtroendet 
bos företagarna. En uppgång i industrins investeringar med ca 2 1/2 % 

ter sig mot denna bakgrund som fullt möjlig. 
Inom bostadsbyggandet kan en fortsatt nedgång förutses, men takten i 

denna nedgång kommer att sjunka kraftigt i takt med den snabba struk
turella anpassningen av produktionen till en lägre långsiktig efterfråge-
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nivå för bostäder. Mot slutet av 1975 kan den nedåtgående trenden 
t. o. m. vändas till följd av en lägre räntenivå och successiv nedgång i 
antalet lediga lägenheter. Även de offentliga investeringarna kan antas 
fortsätta öka. Den här antagna uppgången torde för åtskilliga investe
ringar intr1iffa först in mot halvårsskiftet 1975. Utfallet för helåret be

räknas därför bli ca -1 % , även om uppgången under andra halvåret 
kan bli mycket tydlig. Som en följd av uppgången i inhemsk efterfrå
gan finns vidare anledning anta att investeringarna i lager ökar något. 
Med de antaganden som här gjorts skulle den totala inhemska efter

frågan kunna öka med ca 3 % . 
Utrikeshandeln kommer att påverkas av den långsammare ökningen i 

världshandeln och frånvaron av de speciella omständigheter som gyn
nade den viisttyska exporten under 1974. Exporten bromsas förmodli
gen i11 högst påtagligt och bar beräknats öka med 4 % . Den inhemska 
expansionen av importintensiva efterfrågekomponenter som privat kon
sumtion och lager leder sannolikt till en mera markant uppgång av im
porten på mellan 6 och 8 % i volym. Bytesbalansen kan trots dessa 
förändringar i handelsutvecklingen antas uppvisa ett fortsatt och be
tryggande överskott i storleksordningen 15 miljarder D-mark. 

Frankrike 
Den franska högkonjunkturen visade påtaglig motståndskraft mot de 

tillväxtdämpande impulserna 1974. Ännu efter semestrarna i augusti 
ökade industriproduktionen förhållandevis snabbt eller med ca 4 % i 
årstakt, ehuru vissa avmattningstendenser kunde förmärkas inom konsu
mentvarubranschcrna. Under höstmånaderna uppträdde emellertid klara 
stagnationstendenser och då även i kapitalvaruproducerande branscher. 

Den ekonomiska politiken fick 1974 en mer långsiktig inriktning i 
syfte att anpassa den ekonomiska strukturen till de uppkomna villkoren 
beträffande extern balans och prisrelationcr. Under våren 1974 tillgreps 
finanspolitiska, kreditpolitiska och valutapolitiska åtgärder vilka kulmi
nerade i samband med skatteböjningarna och diskontohöjningen i juni. 
Därefter utformades medclinsatserna med en bredare framtoning där 

jämväl arbetsmarknadspolitiska och energipolitiska åtgärder sköts fram. 
Parallellt härmed bedrevs under året en aktiv internationell upplåning i 

syfte att täcka hela den till följd av oljeprisstegringarna uppkomna mer

kostnaden om ca 30 miljarder franc främst med långfristigt kapital, var
vid direkta förhandlingar fördes med oljeproducerande länder, bl. a. 
Iran, i syfte att uppnå samarbetsavtal där de finansiella resurserna upp

bringas i form av förskottsbetalningar för framtida franska varuleveran
ser. 

Prisstegringstakten var, under hela 1974 hög ehuru den dämpades nå
got under loppet av året. Priskontrollpolitikcn aktiverades ytterligare 

1974, varvid genomslaget i konsumentledet av oljeprishöjningarnas fulla 
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effekt fördröjdes. I september låg konsumentpriserna på en 15 % högre 

nivå än 1973. 
Den under senare delen av 1974 allmänt avmattade utvecklingen slog 

igenom på arbetsmarknaden där antalet arbetslösa som under de första 
fem månaderna av firet successivt minskat från 460 000 vid årets början 
till 440 000 i slutet av maj, efter en svag uppgång under sommarmåna
derna steg till 534 000 i september. Antalet lediga platser växte t. o. m. 
juni 1974 men sjönk därefter och uppgick i slutet av september till 
195 000. Det förtjänar att påpekas att relationen mellan antalet arbets
lösa och antalet lediga platser i Frankrike på senare år påverkats av ett 
starkt växande utbud av arbetskraft bl. a. till följd av ökad yrkesfre
kvens. I slutet av november hade antalet arbetslösa ökat till 689 000. 

Bruttonationalprodukten för 1974 som helhet torde ha ökat med ca 
4 3/4 ~c i volym, med en klart förbättrad real bytesbalans. Bland brutto
nationalproduktens användningskomponenter torde vid sidan av expor
ten, de privata fasta investeringarna ha utvecklats starkast, medan den 
privata konsumtionen fick en något dämpad utveckling. Lagerutveck
lingen svängde 1974 om från en uppbyggnad uppgående till ca 0,5 % av 
bruttonationalprodukten 1973 till en tömning av motsvarande storleks
ordning och den offentliga sektorns efterfrågan avmattades klart till följd 
av den restriktiva finanspolitiken. 

Den ekonomiska utvecklingen 1975 är bl. a. avhängig graden av 
framgång för den ekonomiska politiken främst rörande prisutveckling 
och yttre balans. De officiella prognoser för 1975 som presenterats i 
samband med budgetförslaget för 1975 kan sägas ha en närmast norma
tiv karaktär. Bruttonationalprodukten beräknas enligt dessa komma att 
öka 4,2 % i volym och 14 % i löpande pris 1975. För exportvolymens 
tillväxt 1975 har en så hög volymökningstakt som 10 % förutskickats. 
Visserligen utformas den ekonomiska politiken med uttalat exportfräm
jande syfte, men den utveckling som kan förutses för exportmarkna
derna gör att prognosen förefaller ligga flera procentenheter för högt. 
Inte minst torde de italienska importrestriktionerna inverka dämpande. 
Importvolymens ökningstakt beräknas 1975 avsakta till 6 % jämfört 
med 10 % 1974 bl. a. till följd av de planerade energibesparande åtgär
derna. Även vid bedömningen att exporten kommer att öka något lång
sammare än enligt de officiella prognoserna skulle bytesbalansen så
lunda förbättras 1975. 

Vid sidan av den externa jämvikten intar prisstabiliteten en fortsatt 
viktig roll som ekonomisk-politiskt mål 1975. Som exempel ur den eko
nomisk-politiska medelarsenalen kan nämnas den s. k. antiinflationsskat
ten vilken träder i kraft fr. o. m. årsskiftet 1974/1975. Skatten, vilken ut
går med 33 1/2 % på i princip de ökningar av förädlingsvärdet i företa
gen som beror på prisstegringar utöver den i de officiella prognoserna 
implicerade normen, kommer enligt officiella uttalanden att elimineras 
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när prisstegringstakten dämpats till 0,5 % i tre på varandra följande 
månader. Det är dock vanskligt att uttala sig om skattens grad av effek
tivitet. I branscher med hög efterfrågan kan skatten mycket väl komma 
att övervältras på köparna. BL a. mot den bakgrunden är det möjligt att 
den officiella prognosen för BNP-deflatorns nivå 1975 - ca 10 % över 
nivån 1974 - är tilltagen i underkant. 

En bedömning av den troliga utvecklingen av bruttonationalproduk
tens användningskomponenter torde också ge vid handen att den offi
ciella prognosen härvidlag kan vara något i överkant. Därvid inverkar 
bl. a. en beräknad dämpad utveckling av den offentliga sektorns utgifts
volym. Med hänsyn till den officiella prognosens normativa karaktär 
torde det samtidigt inte kunna anses som uteslutet att en viss omlägg
ning av statsutgiftspolitiken efter band kommer till stånd 1975. 

Italien 
Den konjunkturuppgång som inleddes i Italien mot slutet av 1972 låg 

senare i tiden än vad som gällde för flertalet övriga OECD-länder. Un
der 1973 var tillväxttakten fortsatt hög och bedömningarna pekade före 
oktober 1973 mot en fortsatt expansion under 1974. Eftersom Italien till 
ca 80 % är beroende av oljan för sin energikonsumtion ledde oljekrisen 
till en dämpning av produktionstakten mot slutet av 1973. Under första 
delen av 1974 synes en återhämtning ha ägt rum. 

Effekterna av oljekrisen har dock varit mest märkbara på den externa 
balansen och inflationstakten. Redan under 1973 hade bytesbalansen till 
följd av den snabba ökningen av den inhemska efterfrågan och den höga 
utnyttjandegraden av produktionsresurserna visat ett underskott på nära 
2,5 miljarder dollar, varav en stor del är att hänföra till oljeimporten. 
Prisstegringstakten i konsumentledet ökade till 11 % . 

Under första halvåret 1974 försämrades både den externa och den in
terna balansen. Konsumentprisökningarna accelererade samtidigt som 
utrikeshandelsbalansen försämrades så kraftigt alt handelsbalansunder
skottct för första halvåret väl översteg motsvarande underskott för hela 
1973. 

Denna utveckling föranledde ekonomisk-politiska åtgärder av både fi
nans- och kreditpolitiskt slag. Den italienska regeringen beslöt i juli 
1974 att höja mervärdeskatten samt vissa taxor med en kalkylerad sam
manlagd restriktiv effekt på bruttonationalprodukten om 2-3 % räknat 
på årsbasis. Den omedelbara effekten torde dock ha blivit snabba pris
stegringar under andra halvåret 1974. 

Diskontot höjdes i mars 1974 från 6,5 till 9 % och utlåningsräntorna 
steg därefter kraftigt. Bankerna ålades att begränsa ökningen av kredit
erna till 15 % under perioden mars 1974-mars 1975. 

Från och med maj 1974 belastas importen med depositionsavgifter på 
50 % av importens värde. Dessa avgifter som fryses för en period om 6 
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månader drabbar i runt tal 1/3 av importen. Avgifterna drabbar främst 
varaktiga konsumtionsvaror. Urspn~ngligen täckte avgiftsskyldigheten 
ett vidare varuområde, men efter framställning från övriga EG-medlem
mar reducerades eller borttogs avgifterna på kött- resp. övriga jord

bruksprodukter. 
Delvis som en följd av dessa åtgärder synes en nedgång i aktiviteten 

ha inträtt fr. o. m. halvårsskiftet 1974. Industriproduktionen har stagne

rat och arbetslösheten ökat. 
Med hänsyn till bl. a. osäkerheten i statistiken, särskilt rörande den 

reala utvecklingen ett år med exceptionella prisstegringar, är det svårt 
att mera exakt ange tillväxttakten för bruttonationalprodukten och dess 
viktigaste komponenter under 1974. Emellertid tycks den privata kon
sumtionen ha ökat med 3-4 % i volym mot drygt 6 % 1973. De fasta 
investeringarnas tillväxt tycks ha hållits uppe anmärkningsvärt väl och 
överskridit 5 %. Exporten av varor och tjänster ökade med inemot 
10 %, medan importen snarast minskade i förhållande till 1973. Med 
beaktande av den kraftiga försämringen i bytesförhållandet kom emel
lertid underskottet i bytesbalansen att uppgå till över 8 miljarder dollar, 
mer än 3 gånger så mycket som 1973. Bruttonationalprodukten ökade 

med4-5 %. 
Utgångspunkten för bedömningen av den ekonomiska utvecklingen 

under 1975 är att en fortsatt restriktivitet i den ekonomiska politiken 
kommer att råda. Dels som en följd härav och dels till följd av svårighe
ter för löntagarna att snabbt kompensera sig för prisstegringarna torde 
den privata konsumtionen komma att stagnera på 1974 års nivå. Detta 
förutsätter dock i sig en neddragning av sparkvoten. Den offentliga kon
sumtionen kan antas öka något, den uttalade restriktiviteten i fråga om 
budgetunderskottet 1975 tyder på att någon snabb expansion av den of
fentliga konsumtionen inte är att vänta. Bruttoinvesteringarna kommer 
enligt tillgängliga bedömningar att minska kraftigt 1975, detta mot bak
grund av den dämpade inhemska och utländska efterfrågan och den 
kraftiga kapacitetsutbyggnad som ägde rum 1973 och 1974. 

Stor osäkerhet vidlåder bedömningen av utrikeshandeln. Importvoly
men minskade redan första halvåret 1974 och med hänsyn till den för
väntade nedgången i den inhemska slutliga efterfrågan 1975 samt en 
fortsatt lageravveckling synes en stagnerande importvoiym sannolik. Av 
avgörande betydelse för tillväxttakten i den italienska ekonomin är 
därmed exportmöjligheterna. För att en exportillväxt av den här an
tagna storleken, 7 %, skall kunna realiseras 1975 är en markerad åter
hämtning i Västeuropa nödvändig, särskilt i Förbundsrepubliken Tysk
land som mottar ca 1/5 av Italiens export. Inberäknat en viss återhämt
ning under 1975 av den mycket negativa utvecklingen av terms-of-trade 
1974 skulle bytesbalansunderskottet kunna reduceras till ca 5 miljarder 
dollar 1975. Detta skulle innebära att bytesbalansunderskottet exkl. 

4-Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bil. 1. 
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oljeprodukter eliminerades 1975. Sammantaget beräknas bruttonatio
nalprodukten under gynnsamma omständigheter stiga med någon pro

cent mellan 1974 och 1975. 
En fortsatt hög inflationstakt kan förutses samtidigt som arbetslöshe

ten torde komma att nära nog fördubblas från dess lägsta nivå 1974. 
Huruvida den ekonomiska politiken kan komma att läggas om är svårt 
att bedöma, en viss !iittnad kan dock inte uteslutas. 

Danmark 
Den danska ekonomin karakteriserades 197 4 av att den synnerligen 

expansiva utvecklingen av den inhemska efterfrågan 1973 dämpades 
högst påtagligt. Den totala inhemska efterfrågevolymen kan sålunda 

beräknas ha sjunkit något mellan 1973 och 1974. Till följd av en stabil 
exporttillväxt motverkades emellertid den härigenom uppkomna kon
traktiva effekten på den totala produktionen och ökningstakten för brut
tonationalprodukten 1974 torde ha uppgått till ca 2 % i volym. 

Den ekonomiska politiken hade 1973 lagts om i efterfrågedämpande 
riktning. En väsentlig roll torde härvidlag den begränsning av den of
fentliga sektorns investeringar som införts våren 1973 ha spelat. Denna 
investeringsbegränsning kom sedan att gälla fram till augusti 1974 och 
påverkade därigenom märkbart den offentliga sektorns investeringar 
även detta år, varigenom dessa i volym kom att fortsätta att minska, 
med mer än 10 %. Den offentliga konsumtionen hade däremot en ex
pansiv efterfrågeeffekt 1974 och ökade volymmässigt med 4 a 5 %. I fe

hruari 1974 beslutades ett program innefattande tillfälliga subsidier till 
företagen för att mildra lönekostnadspresscn sedan försök att eliminera 
de tröskelklausuler, vilka knyter löneutvecklingen till prisutvecklingen, 
misslyckats. Subsidierna kan beräknas till ca 3 % av lönesumman i den 
privata sektorn. I åtstramande syfte aviserades samtidigt anställnings
stopp i den offentliga sektorn under perioden februari-augusti 1974 
samt ett obligatoriskt hushållssparan<le på speciella bankkonton för stör
re inkomster. Den senare åtgärden trädde emellertid inte i kraft förrän 
under loppet av hösten 1974 och beräknas därigenom nå full effekt 

först 1975. 
Starkt bidragande till den mycket matta inhemska efterfrågan 1974 

var den privata konsumtionens utveckling. Enligt mycket preliminära 

uppskattningar torde den privata konsumtionen t. o. m. ba minskat med 
någon enstaka procent i volym mellan 1973 och 1974. En väsentlig roll 

for denna svaga utveckling spelade höjningen av de indirekta skatterna 

på en rad konsumtionsvaror som beslutades i maj 1974 samt den samti
digt genomförda höjningen av viktavgiften och - temporärt - regi
streringsavgiften för bilar. Den senare åtgärden torde vara främsta orsa

ken till att bilinköpen bringades ned till en mycket låg nivå andra halv
året 1974. 
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Näringslivets fasta investeringar bibehöll ännu första kvartalet något 
av den starka ökningstakt, vilken uppryåtts 1973. Företagen synes, att 
döma av enkätdata från våren 1974, inte i sina investeringsplaner nämn
värt ha påverkats av oljeprishöjningarna. Icke desto mindre synes den 
dämpade efterfrågcutvecklingen samt - inte minst - den allt mer 
kännbara kreditåtstramningen ha medfört att investeringarna längre 
fram under året kom in i en mer avmattad utvecklingsfas. Näringsli
vets fasta investeringar kan härigenom bedömas ha ökat endast måttligt 

1974 eller med 1 a 2 %. 
Bostadsbyggandet kom 1974, efter det exceptionella uppsvinget 

1972-1973, in i vad som närmast kan karakteriseras som en kris delvis 
till följd av de finansiella problem den höga räntenivån medfört i avsak
nad av ett system att omfördela räntekostnaderna över tiden i en infla
tionsekonomi. Bostadsbyggandet kan härigenom beräknas ha minskat 
med ca 25 % i volym 1974, och antalet påbörjade lägenheter blev bara 
något över hälften av antalet 1973. Importens utveckling svängde dra
matiskt 1974, från en volymökning om 19 % 1972-1973 till en ned
gång på 5 a 6 % 1973-1974. Då exporten ökade parallellt, kom den 
reala BNP-tillväxten att utvecklas i linje med den totala inhemska efter
frågan. Till följd av den genom oljeprishöjningama kraftigt försämrade 
utvecklingen av bytesförhållandet med utlandet ökade emellertid det re
dan 1973 stora underskottet i bytesbalansen ytterligare kraftigt. 

I samband med den allmänt lugnare efterfrågeutvecklingen avmatta
des det 1973 starka trycket på arbetsmarknaden successivt, vilket ledde 
till att arbetslösheten tilltog och under höstmånaderna 1974 uppgick 
antalet arbetslösa tidvis till mer än 10 % av den organiserade arbets
kraften. För året som helhet torde arbetslösheten i genomsnitt ha upp
gått till drygt 4 % jämfört med 2,4 % 1973. Härigenom kunde löneglid
ningen dämpas något 1974. Till följd av de uppnådda avtalsmässiga lö
neökningarna för 1974 enligt tvåårsavtalet från 1973 samt genom prisin
dexregleringen av lönerna, torde dock den totala lönesumman ha ökat 
med närmare 20 % 1974. Med hänsyn tagen till de subsidier företagen 
beviljades i februari 1974 samt den uppnådda produktivitetsutveek
lingen kan arbetskostnadsökningen per producerad enhet beräknas till 
ca 15 % 1974, vilket under antagande om oförändrade vinstmarginaler 
skulle ha medfört en direkt priseffckt på mer än 10 %. Genom prisstop
pet under de två första månaderna 1974 samt priskontrollen härefter 
torde dock vinstmarginalerna ha minskat något. Samtidigt medförde 
emellertid de högre oljepriserna en effekt på 3-4 procentenheter på 
konsumentpriserna och prisökningar på andra importerade varor torde 
ha bidragit med ytterligare ca 2 procentenheter. Konsumentpriserna 
kom härigenom 1974 i genomsnitt att ligga 15 % över nivån 1973. 

Inför 1975 ställs den ekonomiska politiken i Danmark inför svårare 
avvägningsproblem än i de flesta andra länder. Arbetslösheten har kom-



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 52 

mit upp på en mycket hög nivå och krav kan ställas på en expansiv eko
nomisk politik i syfte att minska antalet arbetslösa. Samtidigt står det 
klart att förhållandevis drastiska åtgärder är fortsatt nödvändiga för att 
sanera utrikesbalansen. En ekonomisk politik som håller tillbaka den in
hemska efterfrågan förespråkas av dessa skäl. 

Den reala förbättringen av bytesbalansen 1974 måste betraktas som 
klart otillräcklig även mot bakgrund av ett begränsat syfte att eliminera 
den del av utrikesunderskottet som inte beror på höjda oljepriser. För
utom oljeunderskottet har Danmark dessutom att brottas med växande 
räntebetalningar till utlandet, vilka redan 1974 torde ha uppgått till ca 1 
miljard danska kr. De under mer än 10 år ackumulerade bytesbalansun
derskotten mot utlandet har skapat en utländsk skuld som 1974 uppgick 
till ca 30 miljarder danska kr. Särskilt under 1973 och 1974 var den in
ternationella upplåningen omfattande och verkställdes främst av företa
gen till följd av den även vid internationell jämförelse höga räntenivån i 
Danmark. De för Danmarks del hittills beslutade åtgärderna för 1975 
bedömdes av regeringen som ur betalningsbalanssynpunkt otillräckliga 
och ett mer genomgripande lösningsförslag av inkomstpolitisk natur 
framlades i början av december 1974. Detta förslag kunde ej vinna an
slutning i folketinget och en regeringskris utlöstes. I oktober 1974 hade 
det förslag till skattereform, vilket aviserats i maj samma år framlagts. 
Genom denna reform sänks de direkta skatterna 12 a 13 % 1975, vilket 
delvis inbesparas på hushållens sociala förmåner samtidigt som de indi
rekta skatterna bibehålls oförändrade i motsats till vad som tidigare 
aviserats. För den genomsnittlige löntagaren kan skattesänkningarna 
s1igas motsvara en nominell löneökning på 7-8 % . 

I motsats till 1974 kan en expansiv effekt på samhällsekonomin för
väntas från den offentliga sektorn 1975. Offentliga investeringar och of
fentlig konsumtion väntas sammantaget öka med ca 4 % i volym 1975. 
Det privata näringslivets fasta investeringar kan 1975 bedömas stagnera 
mot bakgrund av förväntade kapacitetsbehov samt räntabilitetsutsikter 
detta år och bostadsinvesteringama bedöms fortsätta den 1974 inledda 
tillbakagången med en minskning på ca 25 % i volym 1975. 

Den privata konsumtionen kan bedömas kunna öka med så mycket 
som 4 % 1975. Den totala inhemska efterfrågevolymen skulle mot bak
grund av en sådan utveckling av de olika efterfrågekomponenterna 
kunna öka med något mer än 2 % 1975. Importvolymens ökningstakt 
torde härigenom kunna begränsas även om avskaffandet av den tempo
rära registreringsavgiften på bilar fr. o. m. 1.1.1975 kan medföra att 
från andra halvåret 1974 uppskjutna bilköp får en viss uppdragande ef
fekt under 1975. Exporten kan 1975 gynnas av att vissa tidigare kapaci
tetsbegränsningar bortfaller. Bytesbalansen kan härigenom beräknas 
uppgå till samma volymmässiga underskott som 1974, varigenom brut
tonationalprodukten skulle komma att utvecklas i linje med efterfrågan 
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eller med en ökningstakt om ca 2 % . Genom en viss återhämtning av 
det 1974 starkt försämrade bytesförhållandet skulle bytesbalansen 1975 
till löpande priser visa ett mindre underskott än 1974 eller ca 5 miljar
der danska kr. jämfört med ca 7 miljarder 1974. 

Finland 

Den expansiva utvecklingen av total efterfrågan och produktion fort
satte 1974 ehuru i långsammare takt än 1973, bl. a. till följd av bristande 
kapacitet inom industrin. Under höstmånaderna 1974 kunde dock ten
denser till en mattare efterfrågeutveckling skönjas, bärrörande framför 
allt från bostadsbyggandet och den privata konsumtionen men även 
från exporten. 

Den offentliga sektorns resurskrav utvecklades 1974 något långsam
mare än 1973. Den samlade volymen av utgifter för offentlig konsum
tion torde sålunda ha ökat närmare 4 % 1974 jämfört med 5,4 % 1973. 
Den offentliga sektorn fick därtill indirekt en förhållandevis expansiv 
effekt på den inhemska efterfrågeutvecklingen till följd av de skatte
sänkningsåtaganden som regeringen gjorde i samband med att ett cen
tralt Iöneavtal fastställdes av arbetsmarknadsparterna våren 1974. Ge
nom det nämnda skatteprogrammet sänktes de direkta skatterna med 
950 miljoner finska mark 1974. Dessutom förbättrades de sociala för
månerna för husbåIIssektom. 

Samtidigt som hushållens nominella disponibla inkomster 1974 ökade 
synnerligen kraftigt till följd av löneavtalet i kombination med de stat
liga åtagandena steg den reala köpkraften endast måttligt, eller med ca 
2 1/2 %, bl. a. i samband med att de höjda priserna på importerad olja i 
enlighet med den officiella politiken fick fullt genomslag i konsumentle
det. Totalt ökade konsumentprisindex under perioden december 1973-
oktober 1974 med ca 16 %. Denna utveckling i förening med en viss 
återhämtning av hushållens sparkvot medförde att den privata konsum
tionsvolymen ökade måttligt 1974, eller med drygt 2 %. Även bostads
byggandet utvecklades förhållandevis svagt 1974 framför allt till följd 
av bristande kapacitet. Kraftigt stigande bostadskostnader torde även ha 
bidragit till en successivt minskad efterfrågan inom denna sektor. De 
övriga privata fästa investeringarna utvecklades emellertid expansivt; i 
synnerhet maskininvesteringarna. Byggnadsinvesteringarna torde dock 
ha dragits ned av den 40-procentiga investeringsavgiften på oprioriterat 
byggande, vilken utsträcktes att gälla till slutet av 1974. 

Exportvolymens ökningstakt låg för 1974 som helhet på en jämförel
sevis hög nivå. Härtill bidrog bl. a. förhållandet att höjda oljepriser be
talas med en ökad export till Sovjet inom ramen för det bilaterala han
delsavtalet med detta land. Samtidigt begränsades dock den finska ex
portutvecklingen av kapacitetsbrist inom ett antal branscher, främst 
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papper och massa där den internationella efterfrågan låg på en synnerli
gen hög nivå. För sågat virke och andra träprodukter inträdde dock en 
klar efterfrågeavmattning i samband med den dämpade utvecklingen 
inom bostadsbyggnadssektorn i en rad länder 1974. Till följd av den 
kraftiga prisstegringen på bl. a. skogsindustriprodukter kunde exportvär
det under perioden januari-oktober 1974 öka med inemot 50 % jäm
fört med motsvarande period 1973. För hela 1974 kan exportens volym
mässiga ökning beräknas ha stannat vid 6 % . 

Importvolymen utvecklades 1974 parallellt med exportvolymen samti
digt som den mycket gynnsamma exportprisutvecklingen begränsade ef
fekten på bytesförhållandet av oljeprishöjningarna. I löpande priser be
räknas bytesbalansens underskott ändå ha tredubblats 1974 till ca 4 1/2 
miljarder finska mark. 

Sammanfattningsvis ökade bruttonationalprodukten med ca 3,5 % 
1974. Parallellt härmed tilltog trycket på arbetsmarknaden trots en 
nettoåterinvandring från Sverige. Antalet lediga platser växte sålunda 
successivt under året fram till augusti 1974, då de uppgick till 39 000 
jämfört med 33 000 i augusti 1973. Arbetslösheten minskade samtidigt 
från 2,1 % i juni 1973 till 1,4 % i juni 1974. 

Det av regeringen i september 1974 framlagda budgetförslaget för 
1975 innefattade en restriktiv statsutgiftspolitik. Samtidigt framlades 
emellertid ett omfattande investeringsprogram för de statliga företagen 
för åren fram till 1978. Därtill nedjusterades inkomstskatteskalorna 
1975 till följd av den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen 1974. I an
slutning till budgetförslaget för 1975 framlades även ett förslag om en 
statlig investeringsfond. som skall kanalisera statliga medel till kapital
bildningen i näringslivet. BL a. till följd av de föreslagna statliga åtgär
derna väntas den totala offentliga sektorns utgiftsvolym 1975 öka med 
ca4%. 

De privata fasta investeringarna beräknas 1975 få en förhållandevis 
expansiv efterfrågeeffekt, varvid framför allt maskininvesteringarna 
väntas fortsätta att utvecklas expansivt, samtidigt som en mer dämpad 
utveckling av byggnadsverksamheten 1975 väntas bli motverkad av att 
investeringsavgiften på oprioriterat byggande avskaffades fr. o. m. års
skiftet 1974/1975. 

Parallellt med att det löpande centrala tvåårsavtalet medför fortsatta 

stora avtalsmässiga löneökningar 1975 väntas löneglidningen minska i 
samband med att efterfrågan på arbetsmarknaden övergår till ett beräk
nat lugnare utvecklingsförlopp. Genom att importprisstegringarna för
väntas bli avsevärt dämpade 1975 skulle härigenom vissa förutsättningar 
kunna finnas för en fortsatt real inkomstförbättring. En sådan utveck
ling understöds av regeringens initiativ i oktober 1974, dels i form av åt
gärder för att sänka bostadskostnaderna och dels i form av borttagande 
av omsättningsskatten på vissa baslivsmedel under perioden 7 oktober 
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1974-31 december 1975. Den privata konsumtionen kan därför väntas 
öka något snabbare än 1974 eller med "a 2,5 % i volym. 

Exporten väntas 1975 utgöra ett expansivt efterfrågeelement men 
ändå avmattas något i förhållande till 1974 och visa en volymökning på 
ca 4 %. Till följd av en något snabbare volymmässig ökning av impor
ten i förbindelse med en viss återhämtning av bytesförhållandet mot ut
landet beräknas bytesbalansen till löpande pris 1975 ge ett underskott av 

ungefär samma storleksordning som 1974. Den reala bruttonationalpro
dukten torde 1975 öka med ca 3 %, dvs. något långsammare än 1974. 

Norge 
Den ökade aktivitet som gjorde sig märkbar i den norska ekonomin 

fr. o. m. andra halvåret 1973 kom i hög grad att prägla utvecklingen 
även under 1974, med åtföljande hög efterfrågan, brist på produktions
kapacitet och stram arbetsmarknad. 

Tillväxten har fram till halvårsskiftet 1974 främst stimulerats av in
dustriinvesteringarna och exportefterfrågan. ökningstakten i exporten 
av varor och tjänster avtog dock redan under våren och sommaren 
främst till följd av bristande produktionskapacitet och volymökningen 
för helåret beräknas till 6,2 %. Effekten av den starkt uppbromsade 
ekonomiska aktiviteten hos flertalet av Norges handelspartners har 
mildrats avsevärt av det starka inslaget av energiintensiva och trävaru
baserade varor i den norska exporten. 

Investeringsökningen, som beräknas till ca 6 %, bidrog till den ökade 
aktiviteten. Merparten av denna ökning hänför sig till industriinvcste
ringarnas anmärkningsvärda uppgång med mer än 25 % i volym. I 
skarp kontrast mot utvecklingen i nästan samtliga övriga OECD-stater 
expanderade även byggsektorn under 1974. Utvecklingen för de totala 
investeringarna har dock motverkats av att sjöfartens investeringar gått 
ned kraftigt. 

Fram till halvårsskiftet 1974 gav inte den privata konsumtionen nå
gon nämnvärd stimulans åt produktionstillväxten. Under andra halvåret 
har dock resultatet av årets löneuppgörelse i kombination med regering
ens konsumtionsstimulerande åtgärder i mars skapat förutsättningar för 
en ökning av den privata konsumtionen med inemot 4 % . 

Den offentliga efterfrågan ökade med ca 4 % totalt. Samtidigt skedde 
dock en förskjutning så att den offentliga konsumtionen ökade långsam
mare och investeringarna snabbare jämfört med föregående år. 

Konsumentprisstegringen på 9,5 % under loppet av 1974, som mot 
bakgrund av den internationella prisutvecklingen måste anses vara mått
lig, drevs på i första hand av prishöjningarna på importerade och im
portberoende konsumtionsvaror. Försämringen i bytesförhållandet gent
emot utl:mdet, i kombination med en ökning av den totala importen på 
7,5 ~,[. i volym under året mot drygt 6 % för den totala exporten, ledde 
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till ett ovanligt stort underskott - ca 6 miljarder norska kr. - i betal
ningsbalanscn. Av underskottet kan dock oljcutvinningsvcrksamhcten 
beräknas svara för ca hälften. 

Den ekonomiska politiken har sedan hösten 1973 utformats mot bak
grund av ett ur inflationssynpunkt riskabelt högt efterfrågetryck på in
vesterings- och exportsidan och en ogynnsam utveckling av löntagarnas 
realinkomster till följd av prisstegringar och skatteautomatiken. Huvud
målen för politiken har varit att dämpa inflationstakten, anpassa den to
tala efterfrågan till den tillgängliga produktionskapaciteten och vidga 
utrymmet för en real konsumtionsökning för den genomsnittlige lönta
garen och för pensionärerna på bekostnad av en långsammare öknings
takt för industrins investeringar och den offentliga sektorns efterfrågan. 
De ekonomisk-politiska åtgärder som presenterades på våren 1974 tog i 
anspråk en rad finanspolitiska medel, bl. a. skattelättnader som i tiden 
koordinerats med arbetsmarknadsparternas löneuppgörelse, ökade sub
ventioner för livsmedel och höjda grundpensioner och barnbidrag. För 
att dämpa industrins efterfrågan tidigarelades företagens skatteinbetal
ningar. Det ovanligt höga underskottet på betalningsbalansen har inte 
uppfattats som något hinder för att stimulera konsumtionen, då man 
kunnat förutse att nettoexporten av råolja skulle komma igång i bety
dande omfattning redan under 1975. 

Även penningpolitiska medel har tagits i anspråk för att nå de upp
ställda målen. Trots en stram kreditpolitik överskred affärsbankernas 
kreditgivning avsevärt den nivåvolym som förutsetts. Då kassa- och li

kviditetskvoterna inte visat sig påverka utlåningen på önskat sätt inför
des i september tilläggsreservkrav som medgav en ökning på högst 3 % 
av bankernas individuella kreditvolym mellan 31 juli och 31 december 
1974. 

Den officiella bedömningen av utvecklingen under 1975 pekar på en 
avsevärd ökning i den totala produktionen med ca 6 % , en siffra som 
inte bara avviker starkt från den förutsedda utvecklingen inom OECD
områdct i dess helhet, utan även ligger drygt 1,5 procentenheter över 
genomsnittet för utvecklingen i Norge 1963-1973. Till ca 1/4 förkla
ras tillväxten av den ökade oljeutvinningsverksamheten i Nordsjön, 
vars bidrag till exporten under 1975 förväntas öka från 540 milj. till 
drygt 4 miljarder norska kr. Även exporten av övriga varor förväntas 
öka, om än långsammare än oljeexporten. Den totala exporten av varor 
och tjänster förväntas öka med 9-10 %. 

ökningen i den totala investeringarna väntas gå ned till 4 % , men 
kommer att skifta för olika investeringsområden. Offentliga investe
ringar planeras öka något och industrins, kraftproducenternas och sjö
fartens investeringar förväntas öka kraftigt. Inom oljeutvinningssektorn 
planeras å andra sidan en kraftig minskning som påtagligt påverkar ut
vecklingen för de totala investeringarna. 
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Den uppgång i den privata konsumtionen som stimulerats av 1974 års 
ekonomiska politik kommer med stor sannolikhet att accelerera ytterli
gare under loppet av 1975. I likhet med den ekonomiska politiken under 
1974, präglas budgeten för 1975 av strävan att stimulera den privata 
konsumtionen genom en ökning av den reala disponibla inkomsten. Höj
ning av grundavdrag och justeringar av skatteprogressionen är åtgärder 
som tillsammans med ökade sociala transfereringar skall garantera så
väl löntagare i låg- och medelinkomstlägcn som pensionärer en stan
dardförbättring. Samtidigt söker man dämpa efterfrågan från investe
ringssidan med hjälp av en stram penningpolitik i syfte att bevara den 
samhällsekonomiska balansen. Mot denna bakgrund väntas den privata 
konsumtionen öka med drygt 5 % . 

Den fortsatta inhemska expansionen under 1975 och främst den på
gående uppgången i privat konsumtion kommer att leda till en ökning 
av importen även under 1975, men då lagerinvcsteringarna inte torde 
ligga på samma höga nivå som 1974 väntas importökningen stanna vid 
drygt 5 % . Den fortsatta försämringen av bytesbalansen som blir en 
följd härav mildras dock av intäkterna från oljeutvinningen och det to
tala underskottet beräknas bli drygt 7 miljarder norska kr. 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

Varuexporten ökade mycket snabbt under loppet av 1972 och första 
kvartalet 1973, varefter ett skede av mer dämpad tillväxt följde, ungefär 
samtidigt som styrkan i den internationella efterfrågeexpansionen bör
jade avta. För delar av exporten, i synnerhet på råvarusidan, samman
hängde dämpningen med en alltmer accentuerad kapacitetsbrist. Medan 
exportvolymen 1972-1973 steg med 15,7 %, beräknas preliminärt att 
uppgången 1973-1974 korn att stanna vid ca 5,5 %. Den sålunda för
svagade tendensen för volymutvecklingen kontrasterar bjärt mot en ac
celererande ökningstakt för exportpriserna: en redan högst avsevärd pris
uppgång 1972-1973 på 10 % följdes av ett ökningstal för genomsnitts
priserna 1973-1974 som uppskattas till inte mindre än 28,5 %, inne
fattande extrema prisstegringar främst för exportens råvarudel. 

För 1975 emotses en exportvolym som innebär en ökning 1974-1975 
på ca 3 % ; således en ytterligare försvagad tillväxt jämfört med 1973-
1974. Förutsättningar för denna beräkning utgörs bl. a. av den bild av 
relativt svag ekonomisk tillväxt i OECD-området som tecknas i ka
pitlet om det internationella konjunkturläget; vidare förutsätts att vår 
export till Östeuropa och vissa u-länder, främst de oljeproducerande, 
fortsätter att uppvisa en mycket god tillväxt. Prisutvecklingen för total
exporten väntas bli dämpad i jämförelse med 1973-1974. ökningsta
let 11 % 1974-1975 inrymmer mycket stora skillnader i bedömning
arna för olika varugrupper: exempelvis torde järnmalmspriserna komma 
att stiga med 50 % medan trävarupriserna beräknas sjunka med 20 % . 

Färdigi·aruexporte11 

Fartyg exkluderade, utgör färdigvarorna i runt tal 75 % av exporten. 
Utvecklingen av färdigvaruexporten överensstämmer därför ganska väl 
med tendensen för totalexporten, sådan den inledningsvis beskrivits för 
de senaste åren. Den vikande tendens som inträdde under loppet av 
1973 blev dock för färdigvaruexporten något mindre markerad än för 
totalexporten, eftersom råvaruexporten i själva verket sjönk till följd av 
begränsningar på utbudssidan. Exportvolymen av färdigvaror torde i 
större utsträckning än vad som gällt för råvarorna ha följt efterfrågans 
utveckling under det senaste konjunkturuppsvinget. Uppgången 1973-
1974 beräknas preliminärt ha uppgått till ca 10,5 % . 

Huvudparten av färdigvarorna avsätts, liksom råvarorna, i OECD
länderna. Färdigvaruexporten till detta område, som framgår av tabell 
3: 2, steg 1972-1973 med ca 17 % och beräknas preliminärt 1973-
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Tabell 3:1 Marknadstillväxten för färdigvaror (exkl. fartyg)' i OECD-området' 
1971-1975 
Procentuell volymförändring 

Sammanvägning av 1971- 1972- 1973- 1974-
1972 1973 1974 1975 

prel. prognos 

Bruttonationalprodukt 4,5 5,3 2 3 
Färdigvaruimport vid "nor-
mala" importelasticiteter 9,1 10,6 3,5 5 
Faktisk färdigvaruimport 
( = marknadstillväxt) 9,6 15,2 4 4 

'SITC 5-8, exkl. 68 och 735. 
2 Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island, Portugal, Spanien 

och Turkiet. 

Anm. J. Sammanvägningarna är i samtliga fall gjorda med ländernas andelar 
i Sveriges färdigvaruexport som vikter. 

Anm. 2. Prognoserna för volymförändringarna är avrundade till närmaste 
hela resp. halva procent. 

1974 ha stigit med ca 6 %. Marknadstillväxtenlinom OECD-området 
beräknas samtidigt till drygt 15 % resp. ca 4 % (det sistnämnda talet är 
dock ytterst preliminärt). Sverige ökade således sina marknadsandelar 
1972-1973, sannolikt också 1973-1974. 

Marknadstillväxten 1972-1973 hör till de största som noterats under 
efterkrigstiden. Om man på samma sätt som för marknadstillväxten vä
ger samman OECD-ländernas tillväxt i bruttonationalprodukten med 
andelarna i Sveriges färdigvaruexport, finner man att den vägda pro
duktionstillväxten uppgick till 5,3 % 1972-1973; den svenska industrin 
mötte således på sina utlandsmarknader en genomsnittlig importelastici
tet för färdigvaror som uppgick till närmare 3. Vid historiskt sett "nor
mala" importelasticiteter skulle den vägda genomsnittliga importelastici
teten ha varit ungefär 2 och marknadstillväxten följaktligen ca 10,5 % 

1972-1973 - jämför med den faktiska, mer än 15 %. I tabell 3: 1 
återfinns likartade beräkningar och jämförelser för hela perioden 
1971-1975. 

Att tillväxten i OECD-ländernas importefterfrågan på färdigvaror 
1972-1973 blev större än vad som vore att vänta med ledning av hi
storiska tal för importelasticiteterna, stod i samband med att kapaci
tetsutnyttjandegraden i flertalet av länderna steg kraftigt 1972-1973. 
En betydande del av efterfrågetillväxten kom i detta läge att "spilla 
över" på importsidan. 1971-1972, då kapacitetsutnyttjandet i avsätt
ningsländerna höll sig ungefär konstant, överensstämde däremot den 
faktiska marknadstillväxten ungefärligen med den kalkyl som grundar 
sig på "normala" importelasticiteter - noga räknat blev den aningen 
större. Även 1973-1974 tyder den preliminärt skattade marknadstill-

l Dvs. ett med avnämarländernas andelar av den svenska färdigvaruexpor
ten vägt medeltal av tillväxten i samma länders färdigvaruimport. 
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växten, 4 % , på att den genomsnittliga importökningen varit något stör
re lin en på historiska elasticiteter grundad förväntan. Detta resultat be
tingas dock av anmärkningsvärt höga tillväxttal för Norges och Storbri
tanniens färdigvaruimport. Dessa två länder synes ha svarat för huvud
delen - över 75 % - av den 4-procentiga marknadstillväxten, medan 
deras sammanlagda vikt i beräkningarna är ca 30 %. För OECD-områ
det utom Norge och Storbritannien synes däremot importtillväxten ha 
blivit lägre än vid "normala" elasticiteter, sannolikt återspcglande det 
faktum att kapacitetsutnyttjandet i flertalet länder torde ha sjunkit mel
lan genomsnitten 1973-1974. 

Under 1975 förväntas en svag återhämtning i den ekonomiska tillväx
ten äga rum i de västliga industriländerna. Den produktionsökning som 
emotses torde emellertid i aJlmänhet innebära en ytterligare nedgång i 
kapacitetsutnyttjandet. Den ekonomiska politikens inriktning och inten
sitet i avnämarländerna under 1975 är i nuläget en kälJa till betydande 
osäkerhet. Detta avser i första hand bedömningen av den alJmänekono
miska tillväxten men även relationen mellan denna och importutveck
lingen, i den mån nämligen politiken kan komma att i ökad utsträckning 
ta sikte på att bromsa importen i länder med stora underskott i utrikes
handeln. Marknadstillväx.ten för färdigvaror i OECD-området har be
räknats bli ungefär 4 %, vilket enligt tabell 3: 1 är något lägre än vid 
"normala" importelasticiteter. Avvikelsen är i huvudsak en antagen ef
fekt på importefterfrågan av det väntade sänkta trycket på ländernas 
inhemska produktionsresurser. 

Variationer i den svenska färdigvaruexportens marknadsandelar kan 
ibland vara väl så betydelsefulla som marknadstillväxten för exporttill
växtens storlek. Utvecklingen av de genomsnittliga marknadsandelarna i 
OECD-området 1971-1975 framgår av tabell 3: 2 och i ett förlängt his
toriskt perspektiv av diagram 3: 1. Orsakerna till andelarnas förskjut
ningar är inte alltid så lätta att klarlägga, i synnerhet som både efter-

Tabell 3:2 Sveriges export av färdigvaror (exkl. fartyg}' till OECD-omrädet• 
1971-1975 
Procentuell volymförändring 

1971- 1972- 1973- 1974-
1972 1973 1974 1975 

prel. prognos 

Marknadstillväxt 9,6 15,2 4 4 
Export 4,6 16,9 6 4 
Marknadsandelar -4,6 l,S 1,5 0 

1 SITC 5-8, exkl. 68 och 735. 
•Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island, Portugal, 

Spanien och Turkiet. 
Anm. Prognoserna är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 
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Diagram 3: 1 Marknadstillväxt och marknadsandelar för Sveriges färdigvaru· 
export till OECD-området 1962-1975 . .. . 
Procentuell volymförändring från föregående år. För 1914 avses preliminärt 
utfall, för 1975 prognos 
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fråge- och utbudsfaktorer kan inverka samtidigt.1 Den positiva utveck
ling av färdigvarornas marknadsandelar som kunnat iakttas 1973 och 
troligen även 1974, hade sannolikt delvis sin grund i att efterfrågetryc
ket i Sverige relativt till de övriga industriländerna var lågt och sjun
kande i högkonjunkturens inledande fas, åtminstone fram till mitten av 
1973: produktionstillväxten i konkurrentländerna var snabbare än i Sve
rige. Konkurrensen om importandelarna på avsättningsmarknaderna 
torde därigenom ha mattats av. Till detta kommer att den tidigare sti
gande tendensen för den svenska färdigvaruexportcns relativpris (se ta
bell 3: 4) synes ha bromsats under 1973 och 1974. De relativa priserna 
gick däremot upp 1970-1971 och framför allt 1971-1972, vilket torde 
bidra till att förklara det fall i marknadsandelarna som då ägde rum. 

Under 1974 synes utvecklingen av det relativa efterfrågetrycket ha re
verserats gentemot 1973: den svenska industrins produktionsökning 
översteg kapacitetstillväxten medan motsatsen torde ha gällt för i stort 
sett alla andra industriländer. Även 1975 väntas en viss, låt vara obetyd
lig, ytterligare ökning av det svenska relativa efterfrågetrycket äga rum. 
De svenska färdigvaruproducenterna får nu på sina utlandsmarknader 
sannolikt känna av ett ökat säljtryck från konkurrentländerna, vilket 

1 Härtill kommer att variationer i andelarna alltid till en del är i en viss me
ning skenbara, nämligen i den mån efterfrågetillväxten är olika stor för olika 
varugruppsdelar, samtidigt som den svenska exportens varusammansättning 
avviker från resp. länders import. 
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Tabell 3:3 Sveriges export al· färdigvaror (exld. fartyg)' 1968-1975 

Export till Årlig volymförändring, ~~ Andel av totalsumman, % 

1968- 1971- 1972- 1973- 1974- 196S 1973 1975 
1973 1972 1973 1974 1975 prognos 

prel. prognos 

OECD-Iändcrna' 11,2 4,6 16,9 6 4 76,1 78,4 74 
Övriga länder 8,3 5,4 15,6 25,5 13,5 23,9 21,6 26 
därav: 

Östeuropa och Kina 6,2 4,4 29,1 35 17 5,9 4,8 6 
OPEC-länderna• 12,3 16,4 21,7 50 55 2,0 2,1 4 
Andra länder 8,6 4,4 10,9 19 5 16,0 14,7 16 

Summa 10,5 4,8 16,6 10,5 6,5 100,0 100,0 100 

1 SITC 5-8, exkl. 68 och 735. 
• Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island, Portugal, Spanien och Turkiet. 
• Qatar, Abu Dhabi, Saud-Arabien, Kuwait, Irak, Iran, Indonesien, Venezuela, Libyen, Algeriet och 

Nigeria. 

Anm. Prognoserna för volymförändringarna är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

återverkar på bedömningen av marknadsandelarnas utveckling 1974-
1975. En faktor som å andra sidan kan förhindra en tillbakagång i 
marknadsandelarna är den hittillsvarande någorlunda gynnsamma rela
tivprisutvecklingen som väntas bestå även 1974-1975. Vid ett antagan
de om oförändrade marknadsandelar skulle Sveriges export av färdig
varor till OECD-området sålunda stiga med marknadstillväxtcns ca 4 % 
1974-1975. 

I tabell 3: 3 visas utvecklingen av den svenska färdigvaruexporten 
med fördelning även på ländergrupper utanför OECD-området: Östeu
ropa, inkl. Kina, OPEC-ländcrna samt andra länder, företrädesvis icke
oljeproducerande u-länder. För dessa länder-grupper saknas mycket av 
det datamaterial och de prognoser för den ekonomiska utvecklingen 
som bildar underlag för bedömningen av exporten till OECD-länderna. 
De prognoser som redovisas får därför anses mer ofullständigt under
byggda. 

Exporten av färdigvaror till Östeuropa och Kina har under de senaste 
två åren expanderat mycket starkt; 1972-1973 beräknas volymtillväx
ten ha varit närmare 30 % och 1973-1974 torde ökningen snarast 
överstiga detta procenttal. Bakgrunden är den snabba ekonomiska till

växten i SEV-Iänderna, som synes ha överträffat de redan i sig ambi
tiösa tillväxtmålen. Planerna för 1975 är ännu inte kända, men det för
utsätts att de inte kommer att innebära någon mer avsevärd neddragning 
av den ekonomiska tillväxttakten. För den svenska färdigvaruexporten 
till området räknas tentativt med en volymtillväxt 1974-1975 på 17 %. 

Efter de drastiska oljeprishöjningar som genomfördes under slutet av 
1973 och vid början av 1974 knöts på många håll stora förhoppningar 
till OPEC-länderna som en kraftigt växande marknad för industrilän
dernas exportvaror. Problemet är i första hand att åtskilliga OPEC-län-
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der saknar möjlighet att på kort sikt nyttiggöra sig en kraftigt växande 
varuimport - större delen av oljeinkomsternas väldiga ökning sparas i 
olika former. Icke desto mindre beräknas den svenska färdigvaruexpor
ten ha ökat med omkring 50 % i volym 1973-1974, vilket också kan 
uttryckas så att OPEC-länderna svarade för ca 1/8 av den totala färdig
varuexportens ökning. Man bör kunna räkna med att ett tillväxttal av 
minst samma storlek erhålls 1974-75; här har räknats med en volym

ökning i färdigvaruexporten på 55 % . 
De kraftigt ökande noteringspriserna på råvaror under 1972 och stör

re delen av 1973 medförde att även många icke-oljeproducerande u-län
der erhöll avsevärda förstärkningar i exportinkomsterna 1972-1973 och 
1973-1974, vilket skulle ha kunnat bilda bas för betydande ökningar i 
deras import från industriländerna. Emellertid lägger nu OPEC-länder
na beslag på en avsevärd del av dessa inkomstillskott via de höga olje
priserna, varför tillväxten i de övriga u-ländernas import av färdigvaror 
framgent torde bli förhållandevis dämpad. Den svenska färdigvaruex
porten till gruppen "andra länder" beräknas 1973-1974 ha stigit myc
ket påtagligt, 18 a 20 %. För 1974-1975 beräknas med försiktig opti
mism en tillväxt på 5 % vara möjlig. Detta innebär dock en mycket 
obetydlig uppgång i utförselvolymen, räknat från nivån under andra 
halvåret 1974. 

Sammantaget innebär kalkylerna en volymtillväxt i den totala svenska 
färdigvaruexporten på ca 6,5 % 1974-1975. 

Priserna för den svenska färdigvaruexporten bestäms dels av den in
hemska pris- och kostnadsutvecklingen, dels av de priser som etableras 
på världsmarknaden av de ledande konkurrentländerna. De svenska ex
portörernas eget inflytande på världsmarknadspriserna är mycket ringa 
till följd av Sveriges obetydliga andel i världshandeln med färdigvaror 
- detta till skillnad mot främst Förenta staterna, Förbundsrepubliken 
Tyskland och Japan. I tabell 3: 4 redovisas utvecklingen av de svenska 
exportpriserna och "världsexportpriserna" för färdigvaror. Uppgången i 
färdigvarupriserna blev 1973-1974 synnerligen kraftig; världsmark
nadspriset uttryckt i genomsnittliga nationella valutor beräknas prelimi
närt ha stigit med inte mindre än ca 18,5 % . I första hand är detta ett 
genomslag av prishöjningama på olja och andra råvaror, medan den 
prisuppdrivande effekten från efterfrågesidan torde ha varit avgjort läg
re än 1972-73. De svenska exportpriserna för färdigvaror steg 1973-
1974 uppskattningsvis 20 % (räknat exkl. papper) vilket, om man räknar 
i enhetlig valuta, betydde att relativpriset, liksom 1972-1973, uppvisade 
en ganska obetydlig ökning. Det kan i sammanhanget nämnas, att den 
svenska kronan effektivt torde ha deprecierats med någon procent, räk
nat mellan genomsnittskurserna 1973 och 1974. 

Också för 1975 förutses en mycket hög inflationstakt i världsekono
min mot bakgrund av dels ett visst fortsatt genomslag av oljeprishöj-
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Tabell 3:4 Prisutvecklingen för färdigvaror 1960-1975 
Procentuell årlig förändring 

1960- 1969- 1970- 1971- 1972- 1973- 1974-
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

prel. prognos 

Världsexportpriset' 
(I) i nationella valutor 1,4 4,7 3,2 2,4 7,1 18,5 13 
(2) i US dollar 1,1 5,9 5,6 8,6 15,4 17,5 14 
(3) i svenska kronor 1,1 5,9 3,7 1,5 6,2 19 11,5 
Sveriges exportpris i svenska 
kronor 2,0 7,6 5,7 5,4 6,7 20• 11,5° 
Sveriges relativa exportpris 0,9 1,6 1,9 3,8 0,5 l 0 

'Exportprisindex för "manufactured goods" för de 11 i världshandeln största OECD-länderna, 
sammanvägt med deras andelar i världsexporten. 

2 Räknat exkl. papper. Inkl. papper erhälls 22,5 % resp. 12,5 ~~-

A11m. Prognoserna är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

ningarna i färdigvaruledet, dels de kraftiga löneökningar som väntas i 
flertalet länder. Höjningen av den allmänna prisnivån beräknas bli i det 
närmaste lika stor 1974-1975 som 1973-1974. En viss dämpning av 
prisstegringarna för färdigvaror i internationell handel väntas däremot 
komma att äga rum. Uppgången 1973-1974 för världsexportpriset sy
nes nämligen ha varit betydligt större än prisuppgången för motsva
rande inhemskt sålda varor medan utvecklingen 1974-1975 antas bli 
mer likformig i detta avseende. ökningen i världsexportpriset beräknas 
bli av storleksordningen 13 % , uttryckt i genomsnittliga nationella valu
tor. Uppgången i de svenska exportpriserna (räknat exkl. papper) har 
kalkylerats stanna vid ca 11,5 % 1974-1975. Vid oförändrade växel
kurser från november 1974 sker emellertid en viss effektiv appreciering 
av den svenska kronan mellan genomsnittskursema 1974 och 1975, var
för relativp!"iserna 1974-1975 torde bli ungefär oförändrade. 

Råvaruexporten 
Världsefterfrågan på praktiskt taget samtliga typer av råvaror steg 

under 1972 och 1973 mycket snabbt i samband med det kraftiga kon
junkturuppsvinget i nästan alla OECD-länderna och den starkt växande 
efterfrågan även från Östeuropa. Utbudskapaciteten för prompta leve
ranser kunde inte hålla takt med efterfrågeexpansionen vilket tog sig ut
tryck i synnerligen kraftiga höjningar i noteringspriserna för samtliga 
råvaruslag i internationell handel. 

Den svenska råvaruexportens storlek under 1973 kom mot denna bak
grund att begränsas endast av leveranskapaciteten. Volymtillväxten 
1972-1973 på över 13,5 % möjliggjordes genom stora neddragningar 
av producentlagren. Framemot mitten av 1973 var lagren i huvudsak 
tömda, vilket framtvingade en sjunkande råvaruexport, sett under lop
pet av 1973. 
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Efterfrågebilden på råvarumarknaderna ter sig i nuläget - i kontrast 
mot 1973 och början av 1974 - vida mer splittrad för de olika varusla
gen. Eftersom den svenska råvaruexporten dessutom har en varusam
manslittning som är mycket olik den totala internationella råvaruhan
delns, bar någon exportbedömning för 1974 och 1975 med utgångspunkt 
från den aggregerade internationella råvaruefterfrågan inte gjorts. I stäl

let har en disaggregerad ansats tillämpats, byggd på informationer om 
marknadsförhållanden och produktionsförntsättningar för det relativt 
begränsade antal råvaror som ingår i den svenska exporten. Bedöm

ningarna och kalkylerna redovisas i detalj i produktionskapitlet och mer 
kortfattat nedan i avsnittet om exporten på varugrupper. 

Totalt beräknas att den genomsnittliga exportvolymen av råvaror un
der 1974 blev ca 6,5 % lägre än under 1973. För flera varugrupper, 
t. ex. jordbruksprodukter, livsmedel, järnmalm och massa torde det inte 
ha inneburit några marknadsmässiga svårigheter att avyttra det under 
1974 tillgängliga exportutbudet. Efterfrågeuppsvinget under 1972 och 
1973 var tydligen av en sådan styrka att lagersituationen i avnämarlän
derna för dessa produkter ännu i slutet av 1974 inte niimnvärt höll till

baka köpintresset. Däremot drabbades främst trävaruexporten under 
loppet av 1974 av avsevärda och växande avsättningsproblem till följd 
av kraftigt minskad efterfrågan från byggnadssektorerna i flertalet kö
parländer, inte minst de för trävaruexporten mycket betydelsefulla län
derna Storbritannien och Danmark. 

1975 väntas råvaruexportens samlade volym sjunka med ytterligare ca 
5,5 C:c, jämfört med 1974. En fortsatt nedgång i trävaruexporten inne
fattas i denna prognos; dock kan en viss återhämtning i bostadsbyggan
det i Västeuropa under senare delen av 1975 medföra att marknads
läget för trävaror förbättras något mot slutet av året. En viss försvag
ning också av massaefterfrågan torde vara sannolik 1975 och massa
exporten beräknas sjunka något. Däremot väntas utbudet av järnmalm 
kunna avsättas utan några mer påtagliga svårigheter, vilket ändå inne
bär en smärre nedgång i utförselvolymen. 

Exportpriserna för råvaruleveranserna ökade kraftigt redan 1972-
1973 och steg 1973-1974 ännu mycket mer, drygt 46 %, preliminärt 
beräknat. För samtliga varugrupper noterades starka leveransprisök
ningar: från ca 20 % för järnmalm till mellan 50 och 60 % för träva
ror och massa, ja ännu mer för jordbruks- och petroleumprodukter. 
1974-1975 beräknas prisuppgången för råvaruexporten som helhet bli 
avgjort svagare och stanna vid ca 6,5 %. Skillnaderna mellan de olika 
delposterna är dock mycket betydande. Sålunda väntas trävarupriserna 
sjunka med 20 % till följd av det svaga marknadsläget medan järn
malmsleveranserna beräknas ske till med omkring 50 % höjda priser. 
Också exportpriserna för massa bedöms komma att stiga avsevärt. 

5-Riksdagen 1975.1 sam!. Nr 1. Bil. l. 
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Tabell 3:5 Exportuh'ecklingcn för olika varugrupper 1973-1975 

Exportvärde, milj. kr. Procentuell förändring från föregående år 

Volym' Pris' 

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 

Jordbruksprodukter 
och fisk .'99 I 220 1 110 -0,4 21,5 -2 14,6 67 -7 
Skogsbruksprodukter 230 225 370 8.0 -26,5 17,5 10,3 33 40 
Mineraliska produkter l 950 2 370 3 185 18,8 0,5 -2 -1,2 21 37 
därav: järnmalm I '.'59 1 865 2 755 19,4 0,5 -1,5 -6,0 19,5 50 
Jndustriprodukter exkl. 
fartyg ..'.-;" 197 64 030 73 205 15,9 5,5 3,5 9,2 28,5 JO 
därav: livsmedclspro-

duk ter l 103 l 280 1 175 -6,3 -4 -8 17,9 21 0 
triivaror 3 33> 4 215 2 820 11.6 -20 -16 32,0 58 -20 
massa 4 002 5 705 6 670 28,1 -4,5 -5 10,0 49 23 
papper och p:ipp -' 508 5 455 6 480 13,1 6,5 -1 9,2 46 20 
pctroleumpro-
duk ter 283 690 770 -12,7 -6 10,5 8,8 159 1 
järn och st~tl ..; 196 5 975 7 195 21,4 8,5 7 8,7 31,5 12,5 
icke järnmetaller l 124 1 520 l 185 5,5 0 -7 25,9 35 -16 
verkstads pm-
duk ter 21 285 27 395 33 135 14,0 13 8,5 6,0 14 11,5 
övriga industri-
produkter inkl. 
elektrisk ström R 3(l~ 11 795 13 775 22,7 7,5 5 6,6 31 11 

Export exkl. fartyg .:f') CJ76 67 845 77 870 15,7 5,5 3,5 8,9 28,7 10,9 
f'artyg 3 177 4 190 4 505 15,7 8,:'i -4 31,5 21.5 12 

Totalt 53153 72 035 82375 15,7 5,6 3,0 10,0 28,3 11,0 
Fi:irdigv::iror exkl. 
fartyg' 37 I 68 50 370 60290 16,5 10,5 6,5 6,7 22,5 12.5 
Råvaror' 12 808 17 475 17 580 13.7 -6,5 -5,5 15,5 46 6;5 

1 Voly111utvccklingen för exporten och impor!cn enligt utrikeshandelsstatistikcn kan avvika från den 
som redovisas i nationalräkenskaperna friimst genom att prisdeflatorerna för verkstadsprodukter är 
olik::t. 

"Prisförändringen för färdigvaror, siirskilt verkstadsprodukter, kan endast till viss del hänföras till 
"rena" prisökning:ir. De prisför:indringar som redovis:is i tabellen är s.k. e11hetsvärdc11, dvs. de implicita 
prisförändringar som framkommer med ledning av utrikeshandelsstatistikens varuvisa uppgifter om 
exporterad kvantitet och motsvarande värdesumma O\:h avspeglar således den genomsnittliga prisfiir
ändringcn inom olika varupositioner. Därigenom registreras inte endast faktiska prisförändring::tr utan 
även kvalitetsfi.\rändringar och förändringar i fördelningen av varor av olika kv::tlitct inom varupositioner. 

3 Papper och papp, järn och still, \'erkstadsprodukter samt övriga industriprodukter, utom elektrisk 
siröm. 

•Export exkl. fartyg och de i not 3 nämnda varugrupperna . 
. fo111. 1973 ars exportvärden enligt utrikcshandelsstatistiken. Värdena för 1974 är baserade p[1 export

utvecklin~en under arets tio första m{mader. Samtliga uppgifter för 1975 avser prognoser. I preliminära 
utfall och-i prognoser är värdeuppgifterna avrundade till närmaste 5- resp. JO-tal milj. kr. och de procen
tuella föriindringarna avseende enskilda varugrupper till närmaste hela resp. halva tal. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Exporten på varugrupper 

I tabell 3: 5 redovisas exportens fördelning på varugrupper, med upp
delningen gjord i överensstämmelse med de branschvisa beräkningar 

som återfinns i produktionskapitlet. Exportutvecklingen för de enskilda 
varugrupperna diskuteras utförligt där. Nedan följer korta sammanfatt
ningar av bedömningarna för de viktigaste varugrupperna. 
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Exporten av jordbr11ksprod11kter utgörs av oförädlade varor som 

spannmål, frukt, ägg och oljefrö - kött m. m. ingår däremot under ru
briken livsmcdelsprodukter, se nedan. Utförseln av jordbruksprodukter 
antas i huvudsak vara bestämd av produktion och hemmaefterfrågan; 
dock bestäms de erhålina priserna av läget på världsmarknaden. Det 

goda skörderesultat som erhölls 1974 medförde en mycket kraftig upp
gång i exportvolymen mot slutet av året. Betydande delar av 1974 års 

skörd skeppas ut även under första delen av 1975 men en smärre ned

gång i exportvolymen, sett mellan genomsnittsnivåerna 1974 och 1975, 
väntas ske. Leveranspriserna för 1974 års export har stigit synnerligen 
kraftigt medan ett smärre prisfall genomsnittligt 1974-1975 beräknas 

äga rum. 
Gruppen lil'smede/sprodukter omfattar bl. a. kött och mer högföräd

lade livsmedel såsom konserver m. m. En sjunkande tendens för framför 

allt nötköttsexporten har resulterat i minskningar i exportvolymen 
1972-1973 och 1973-1974. Denna nedgång väntas fortsätta även 
1974-1975, då dessutom utförseln av mejeriprodukter beräknas sjunka. 
Priserna på exportleveranserna steg mycket snabbt fram till mitten av 
1974, men torde framöver komma att uppvisa en avgjort lugnare ut

veckling och sannolikt sjunka något under loppet av 1975. 
Jiimmal111sexportc11 steg kraftigt 1972-1973 i samband med den 

snabbt växande stålproduktionen i Vlisteuropa, där större delen av den 

svenska malmexporten avsätts. 1973-1974 har en ytterligare tillväxt i 
exporten förhindrats av främst transporttekniska sk~il. l\farknadsutsik
terna för 1975 bedöms fortfarande som tämligen goda för de svenska 

j1irnmalmsexportörcrna och en endast obetydlig nedgång i utförseln på
räknas 1974-1975. Priserna pfi den levererade malmen väntas 1974-
1975 stiga ännu mer än 1973-1974, eller med hela 50 %. 

Exporten av sågade och hyvlade triivaror går nästan uteslutande till 
marknaderna i Västeuropa. Den påverkas emellertid av trävamefterfrå

gan i Förenta staterna, då denna styr utvecklingen av Canadas träva
ruutbud till Europa. I samband med det mycket expansiva bostadsbyg
gan<let i såväl de västeuropeiska avnämarländerna som i Förenta sta
terna steg efterfrågan på svenska trävaror synnerligen kraftigt 1972-
1973 och prisnivån ökade likaledes snabbt. Under loppet av 1974 har 
trävarumarknadcn i Västcurop;i undergått en markant omsvängning: 

byggandet har sjunkit dramatiskt och trävaruförbrukningen har starkt 
gått tillbaka. Samma tendens kan konstateras i Förenta staterna, varför 
den kanadensiska konkurrensen på Sveriges utlandsmarknader hårdnat 

avscv~irt. Trävaruexporten som minskade med omkring 20 % 1973-
1974 bedöms komma att sjunka mcJ ytterligare ca 16 % 1974-1975, 

även om marknaden kan komma att stabiliseras framemot slutet av året. 
Mcdelpriserna för leveranserna under 1974 steg med inemot 60 % jfön

fört med 1973, som resultat av den starkt uppdrivna kontraktsprisnivån 
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Diagram 3: 2 Exportutvecklingen, totalt och för vissa varugrupper 1968-1975 
Milj. kr., 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Log. skala 
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i slutet av 1973 och början av 1974. För 1975 års leveranser väntas där

emot priserna sjunka påtagligt. 

Massaexporten steg synnerligen starkt 1972-1973 till följd av en 

snabb tillväxt i Västeuropas pappersproduktion. Den svenska exportens 

marknadsförutsättningar förbättrades ytterligare av att det nordameri

kanska exportutbudet till Europa hölls tillbaka. Under hela 1974, liksom 

1973, har efterfrågan varit hög och exporten begränsats på utbudssidan, 

vilket innebar en minskning, med ca 4,5 %, 1973-1974. Den rekord

höga utförseln 1973 skedde nämligen delvis från lager medan någon 

mer betydande lageravveckling inte kunde äga rum under 1974. Ännu i 

slukt av 1974 förefalier avsättningsläget för den svenska massan vara 

gott, men den avsaktning i pappersefterfrågans tillväxttakt utomlands 

som torde ha intriitt under loppet av 1974 bör under första delen av 

l 975 medföra att en period av mer balanserad massamarknad inleds i 

Vlisteuropa, i synnerhet som utbudet av nordamerikansk massa sanno

likt ökar. En viss efterfrågebetingad nedgång i exportvolymen väntas 

äga rum, uppskattningsvis 5 % 1974-1975. Det hittillsvarande starka 

marknadsläget har medfört en ytterst kraftig prisökning för 1974 års 

massaleveranser och även för 1975 bedöms att massaindustrin kommer 

att kunna få ut betydande prishiijningar. 

Pappersexporten har liksom massaexporten upplevt ett mycket starkt 

marknadsläge under 1973 och 1974; efterfrågan har överstigit det till

gängliga exportutbudet och priserna har som konsekvens härav stigit i 

snabbt tempo. Särskilt vad gäller tidningspapper iakttogs världsomfat

tande bristtendenser vid slutet av 1973 och under början av 1974. Efter 

hand har dock marknaden stabiliserats och sannolikt har lagren i Väst

europa av de flesta pappersslag - även tidningspapper - kunnat byg

gas upp mot slutet av 1974. Ett något försvagat efterfrågeklimat är 

d~lrför att vänta 1975 och någon ytterligare tillväxt i exportvolymen be

dl,nas inte äga rum 197.+-1975. Avsättningsmöjligheterna för tidnings

papper bedöms härvid något mer positivt än för annat papper. Export

priserna väntas även 1974-1975 stiga kraftigt, dock avgjort mindre än 

1973-1974. 
Den svenska exporten av järn och stål uppvisade under två år fram 

till årsskiftet 1973/1974 en mycket snabb tillväxt, speglande det stigande 

behovet av stål i större delen av världen: OECD-området, Östeuropa 

och många u-länder. Bristtendenser omvittnades, åtminstone vad gäller 

prompta leveranser av vissa kvaliteter handelsstål, medan specialståls

marknaden synes ha varit något mer välförsörjd. Under loppet av 1974 
har en försvagad exporttillväxt iakttagits som troligen står i samband 

med avmattningen i den internationella konjunkturen men som till en del 

också kan ha betingats av det höjda kapacitetsutnyttjandet i stålverken 

och att takten i hemmaleveranserna ökat. Uppgången i exportvolymen 

beräknas dock ha varit ca 8,5 % 1973-1974. Utsikterna för stålexpor-
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ten 1975 bedöms som förhållandevis goda. De tidigare bristtendenserna 

medförde en tämligen sen uppbyggnad av förbrukarnas staliager varför 

stålkonjunkturens avmattningsfas kan bli ganska kortvarig, i varje fall 

om den internationella konjunkturen, där stålefterfrågan ligger tidigt, 

börjar förstärkas under 1975. Exporttillväxten har därför beräknats bli 

nästan lika stor 1974-1975 som 1973-1974, eller ca 7 <;1. Exportpri

serna, särskilt för handeiss tål, har stigit snabbt alltsedan slutet av 1972; 

uppgången 1973-1974 beräknas genomsnittligt för hela stiHexporten ha 

uppgått till över 30 %. Prisuppgången 1974-1975 bedöms emellertid 

bli klart lägre, omkring 12,5 %. 
Verkstadsprodukter utgör omkring 40 % av totalexporten och väl 

över hälften av färdigvaruexporten. Vad som anförts i det inledande 

delavsnittet om exporten av färdigvaror har därför en mycket direkt till

lämpning på dt:!nna varugrupp. Tillväxttakten i exporten under OECD

ländernas senaste konjunkturuppgång synes ha börjat mattas någon 

gång kring årsskiftet 1972/1973. Under loppet av 1974 har den åter visat 

en accelererande tendens, nu främst som resultat av den synnerligen 

snabbt stigande efterfrågan från Östeuropa och u-ländcrna: OPEC-med

lcmmarna, men även andra u-länder. Exporttillväxten 1973-197-+ be

räknas ha varit inemot 13 % - nära nog lika stor som 1972-1973. 

Aven för 1974-1975 bedi..ims att efterfrågan fran ländt:rna utanfi.ir 

OECD-området blir en viktig expansiv faktor och exporten av verk

stadsprodukter beräknas kunna öka mt:!d 8 a 9 %, trots den Umlig.:-n 

svaga efterfrågetillväxt som väntas prägla flertalet OECD-länder. Ex

portprisindex synes 1973-1974 ha stigit ca 14 %, således ganska mått

ligt i förhållande till andra varugrupper; förklaringen kan vara det 

jiimfi.irelsevis ringa råvaru- och energiinnehållet i verkstadsprnJukter

nas pris. En sm:irre dämpning i prisökningstakten beriiknas iiga rum 

1974-1975. 
Exporten av övriga i11d11striprod11kter - den näst största delgruppen i 

färdigvaruexporten - består av kemiska produkter, textilvaror. snicke

rier, m. m. 1972-1973 noterades en mycket stark tillväxt i exportvo

lymen, närmare 23 % . Detta förklaras givetvis främst av den snabba eko

nomiska tillväxten på avsättningsmarknaderna men härtill kommer att 

en svag utveckling av varugruppens hemmaefterfrågan sannolikt stimu

lerade - eller tvingade - producenterna till omfattande försäljningsan

strängningar i utlandet. En avgjort vikande exporttillväxt kom emeller

tid att prägla 1974 och ökningen i utförseln beräknas 1973-J 97.:.J. till 

ca 7,5 % . Delvis kan detta ha betingats av en i viss mån förstärkt hem

maefterfrågan under en del av 1974. Viktigare har dock varit den för

svagade utvecklingen på huvudmarknaden, vilka för denna varugrupp 

utgörs av Norden, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tysk1anJ. 

Den expansiva bilden i Östeuropa och en del u-länder, som är Yiktig for 

att förklara v.::rkstadsprodukternas starka exporttillväxt, har d:ircmot en 
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ganska marginell betydelse för gruppen övriga industriprodukter. I kcm

sckvcns med detta blir också bedömningen av exporten under J 97 .~ 

mindre positiv än för vcrkstadsprodukterna; volymtillväxten 1974-

1975 beräknas stanna vid 5 %. Priserna på exporten beräknas ha stigit 

med gott och väl 30 % 1973-1974; prisernas innehåll av starkt sti

gande råvarukostnader (för kemikalier, plaster, trä, etc.) är här större än 

för vcrkstadsproduktcrna. Med reducerad press från råvarusidan vänta~ 

prisuppgångcn 1974-1975 bli mer måttlig, 11a12 %. 
Exportleveranserna av fartyg, som 1972-1973 steg kraftigt, synes 

1973-1974 ha uppvisat en något lägre ökning, ca 8,5 % i volym räknat. 

Exporten under 1975 har bedömts med hjälp av statistiska centralbyråns 

varvsenkiit och beräknas värdemässigt stiga ca 7,5 lJ·S, vilket med det 

pristantagande som gjorts skulle innebära en viss voiymmä~sig ncdg:in,?. 

Denna är h~införbar till exporten av begagnade fartyg. 

3.2 Importl'n 

Importvolymen visade leta.It sett en relativt kraftig uppgång under 

första halvåret 1973. Mellan halvåren 1973 stagnerade däremot impor

ten och volymökningen mellan helåren 1972 och 1973 kom därför att 

stanna vid 6 li2 %. Under första halvåret 197.+ synes en mycket kr:::fti,; 

expansion ha ägt rum. Fartygsimportcn svarade därvid för en betydanJ·~ 

del av uppgången; importtillväxten exkl. fartyg under första halvåret 

197-1- stannade vid ca 13 lf'i, i ttrstakt. Under andra halväret 1974 drogs 
tillväxttakten i importen upp ytterligare och importen beräknas prelimi

närt ha ökat med 13 1/2 % i volym 1973-1974. Denna bild av impor

tens utveckling under 197 3 och 1974 är baserad på korrigeraJe data för 

totala importvärdet som statistiska centralbyrån har publicerat för sf,v:il 

1973 som 1974.1 

Den betydande förstärkningen i importens till växttakt mellan 197.3 
och 1974 kan till stor del återföras på en snabb acceleration i impork:1 

av insatsvaror. Den fortgående produktionsuppdragningen inom indu-

l Dea ol~!tistiska registreringen av importen har under 1973 och 1974 p:iv.:rb;s 
;W or·g<:nis;\loriska för:indring~!r. Under andra kvartalet 1973 fördröjdes tuli
v.:rkcts bcliandling av ?tlskilliga imporlpo:;ter friin EG-liimkrna pil grund av 
all nya tullrutiner infördes I april 1973 efter det ;•tt Sveriges avtal med EG
fandcrna trätt i kraft. Vid ttrsskiftet 1973/1974 införJ::s en ny tullprocedur, 
vilket anses ha resulterat i en fördröjning av registreringen av imporkr:H.k 
varor med ca två veckor i förhiillande till tidigare förfarande. rör att erhitl'.a 
jiimfi.irbarhet mellan olika perioder har statistiska centralbyrån sökt upp
skatta effekterna av dessa faktor~r cch har publicerat korriger~;de m?111atlig;t 
importv~irden för totala importen för 1973 och 1974. N<°t2ra dylika korrig-.:
ring<tr för de olika varugrupperna har emellertid ej företagits. För att ut1·eck
!ingen för resp. v;trugrupp skall kunna anges har därför proronionel!a jusk
ringar företagits för de olika varugrupperna. Givet vis är detta enkla förfa
rande ej tillfredoställandc men da tills vidare inga andra beräkningar föreli g
ger har detta tillvägag;°mgssätt varit det enda som stiltt till buds. Den utved:
ling som relateras i avsnitten om de olika varugrupperna är s:lledes den som 
bygger på justerade importdata. 
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Tabell 3: 6 lmportutverkling för olika varugrupper 1973-1975 

Jmportvärdc. Milj. kr. Procentuell årlig förändring 

Volym' Pris 
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 

Jordbruks-, skogsbruks-
produkter och fisk 2 487 3 300 3 650 3,1 6.5 3,5 16,l 24,5 7 
Mineraliska produkter I 977 4 820 8 185 2,0 2 54,5 7,4 138,5 9,5 
därav: råolja l 260 3 665 6 840 -5,4 -05 67,5 9,6 192 11,5 
Industriprodukter exkl. 
fartyg 40 651 62 060 70 345 6,9 13 3,5 12,2 35 9,5 
därav: 

Iivsmedelsproduktcr 2 907 3 950 4 585 -2,5 6.5 8 19,4 27,S 7,5 
trävaror, massa samt 
papper och papp 286 460 485 16,4 4 -4,5 10,7 55 10 
p<:trolcumproduttcr 3 791 8 980 6 420 6,9 2 -25,5 37,2 132,5 -4 
järn och stål 3 029 4 875 6130 15,4 15 11 16,3 40 13 
ickejärnmetaller 1 587 2 540 2 425 2,4 14 2,5 15,2 40,5 -6,5 
vcrkstadsprodukter 
cxkl. fartyg 16 239 22 465 27 005 8,0 20.5 8 8 .,, 

,1 15' I 1 ,5' 
övriga industripro-
<lukter inkl. elektrisk 
ström 12 812 18 790 23 295 6,4 12 8 7,9 30,5 14,5 

l mport exkl. fartyg 45 115 70180 82180 6,5 12.0 7,2 12,1 38,9 9,2 
Fartyg I 221 2 630 1 365 10,2 87.5 -53 34,1 15 10 

Total import 46 336 72810 83 545 6,7 13.6 5,1 12,S 38,3 9,2 

' \'olynrntvecklingen för exporten och importen enligt utrikeshandclsstatistikcn kan avvika frän 
den som redovisas i nationalräkenskaperna främst genom att prisdeftatorerna för vcrkstadspro
duktcr är olika. 
' Prisförändringen för vcrkstadsprodukter kan endast till viss del hii.nföras till rena prisök
ningar. De prisförändringar som redovisas i tabellen är s. k. enhetsvärden dvs. implicita pris
förändingar som framkommer med ledning av utrikeshandelns varuvisa uppgifter om importerad 
kvantitet och motsvarande värdesumma och avspeglar således den genomsnittliga prisförändringen 
inom olika varupositioner. Därigenom registreras inte endast faktiska prisförändringar utan 
även kvalitetsföriindringar och förändringar i fördelningen av varor av olika kvalitet inom 
varugrupper. 
Anm. 1973 års importv~irden enligt utrikeshandelsstatistiken. Värdena för 1974 är faktiska irn
portutveeklingcn under årets tio första månader. Samtliga uppgifter för 1975 avser prognoser. 
Värdeuppgifterna för 1974 och 1975 är avrundade till närmaste 5- resp. 10-tal milj. kr. och de pro
centuella förändringarna avseende enskilda varugrupper till närmaste hela resp. halva tal. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

strin medförde ett stigande behov av dylika varor samtidigt som lager

investeringarna \'ad gäller insatsvaror och halvfabrikat ökade avsevärt 

1973-1974 inom sfaväl industrin som handeln. 

Importen av konsumtionsvaror kom emellertid att accelerera än mera 

påtagligt vilket var en följd av den privata konsumtionens expansion 

1974. Här kan också noteras att importandelen för konsumtionsvaror 

höjdes relativt kraftigt från 1973 till 1974 efter att dessförinnan ha stigit 

successivt under en följd av år. 

Från 1974 till 1975 beräknas ökningen av totala importvolymen 

stanna vid drygt 5 % . Detta innebär en klar dämpning i tillväxttakten 

från andra halvåret 1974 tiJI första halvåret 1975 och en viss tillbaka

gång i importvolymen mellan halvåren 1975. Försvagningen kan i hu

vudsak återföras på en förutsedd dämpning av produktionstillväxten 
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inom industrin samt en kraftig nedgång i lagerinvcsteringarna inom så

v~il industrins insatsvarulager som i.parti- och detaljhandelsleden. 

Importen av jordbruks-, skogsbruksprodukter och fisk utgörs huvud

sakligen av kaffe, frukter, köksväxter och tobak. Den snabbare tillväx

ten i den privata konsumtionen har medfört en uppdragning av öknings

takten i importen av dessa produkter. Från 1973 till l 974 torde import

ökningen ha uppgått till 6 a 7 •}O. Denna uppgång gäller huvudsakligen 

köksväxter; kaffeimporten minskade något mellan åren och tobaksim

porten uppvisade en kraftig nedgång. Omalcn spannmål som utgör en

dast en liten del av hela gruppen har emellertid ökat mycket kraftigt. 

Detta hänger samman med att den stora inhemska veteskörden J 974 till 

en del åtföljts av svagare skördeutfall för övriga grödor. Sålunda lur hö

skörden blivit utomordentligt dålig varför ersättningsbchov drivit upp 

importen. Främst på grund av en beräknad något långsammare tillväxt i 

den privata konsumtionen väntas importen öka förhållandevis svagt 

1974-1975, eller med ca 3 1/2 %. Bidragande till denna utveckling är 

en förutsedd mycket kraftig reducering av importen av skogsprodukter. 

Importökningen av mineraliska produkter beräknas ha uppgått till 

drygt 2 % 1973-1974, en obetydligt snabbare uppgång än året innan. 

Råoljeimporten, som utgör den helt dominerande importvaran inom 

denna grupp, minskade med 5 a 6 % såväl 1972 som 1973. För 1974 sy

nes importminskningen ha stannat vid ca en halv procentenhet. Denna 

relativa återhämtning förklaras av att råolja började inlcvereras redan 

mot slutet av 1974 för de betydande kapacitetstillskott inom raffinade

rierna som avses komma att tas i bruk under 1975. Denna höjning av 

raffineringskapaciteten får emellertid betydligt större effekter på impor

ten av råolja under 1975. Importökningen beräknas sålunda uppgå till 

67 1/2 % 1974-1975. Stenkolsimporten som minskade kraftigt tidigare 

under 1970-talet beräknas ha ökat med uppemot 35 % 1973-1974. 

Denna betydande uppgång för sättas i samband med det nya koksverk i 

Luleå som enligt planerna skall tas i bruk redan i början av 1975. 

Därmed beräknas importen 1974-1975 fortsätta att öka mycket kraf

tigt eller med närmare 60 %. Vad gäller importen av övriga mineraliska 

produkter noterades en relativt kraftig uppgång 1973-1974 vilken be

räknas dämpas påtagligt 1974-1975. För hela gruppen mineraliska pro

dukter förutses importökningen från 1974 till 1975 uppgå till närmare 

55 %. 

En effekt av den förstärkta privata konsumtionen har varit att impor

ten av livsmcdclsprodukter expanderat påtagligt och ökat med drygt 6 

1/2 % mellan 1973 och 1974. Trots en kraftig uppgång mellan halvåren 

1974 minskade importen för insatsvarudelen med ett par procent 

1973-1974. De färdiga konsumtionsvarorna svarar emellertid för större 

delen av gruppen och importökningen för denna delgrupp blev mycket 

kraftig. Mellan 1974 och l 975 torde importen för hela gruppen fortsätta 
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att öka och detta i något snabbare takt än tidigare. [nförseln av insatsva

ror berlikn::is nämligen stiga kraftigt då lagerhållningen inom branschen 

reducerats 01.:h man kan räkna med en lagerpåfyllnad under 1975. för 

konsumtiunsvarorna torde importökningen dämpas något från 1974 till 

1975 i anslutning till den något lugnare konsumtionsutvcckling som vän
tas inom landet. 

Importen av trävaror, massa samt papper och papp expanderade 

kraftigt såväl 1972 som 1973. Under 1974 synes pit påtaglig dämpning 

av uppgången ha iigt rum som ett resultat av ett bety<lande fall i massa

importen. P:ippersimporten ökade diircmut i snabb takt 1973-1974. För 

1975 förutses en omsvängning till en minskning i importen av dessa va

ror. Importen av trävaror beräknas sålunda minska kraftigt samtidigt 

som massaimporten beräknas stagnera på 1974 års nivå. Pappersimpor

ten förutses fortsätta sin tidigare uppgång men i betydligt lugnare takt. 

Importen av pctroleumprodukter uppvisade ett stort fall under första 

halvåret 1974, vilket får ses som en följd av den kraftiga nedgången i 
den inhcmsk::i förbrukningen av dessa produkter orsakad bl. a. av ranso

nering, sparkampanj och mycket mild v~iderlek. Den akuta bristsituation 

som uppstod i slutet av 1973 efter OAPEC-ländernas beslut om ned

skärning i r•'ioljctillförseln synes ha blivit mycket kortvarig 01.:h tycks ej i 

nrtgon högre grad ha ptl.vcrkat importutvecklingen efter årsskiftet 

1973/1974. )';cdgt'ingen synes med andra ord huvudsakligen ha varit ett 

resultat :l'• förbrukningsminskningen. M~llan halvåren 197-1- skedde där

emot en betydande uppgång i importen av framför allt tjocka eldnings

oljor. Uppgilngen var till en del en följd av en ökning i förbrukningen 

men synö även till stor del kunna återföras på en höjd lagerhållning 

som vidtagits för att fi.irbiittra beredskapssituationcn mot eventuella nya 

störningar i tillförseln. Den expansiva importuppgången för tjocka eld

ningsoljor \ar en följd av att kraftviirmeverken i högre grad fick svara 

för kraftförsi.irjningen då kraftproduktionen vid vatten- och kärnkraft

yerken utvecklades ogynnsamt under andra halvåret 1974. Importen av 

pctroleump:-odukter synes därmed ha ökat med knappt 2 C:o 1973-
1974. Härtill bidrog ävrn en betydande uppgång av koksimporten. Mel

lan 1974 och 1975 v:intas en betydande omsv:ingning i importen av 

dessa produkter äga rum. Den inhemska raffineringskapaciteten erhåller 

mycket betydande tillskott som kommer att tas i bruk redan under v~1ren 

1975. Diirmed ökar självförsi.irjningsgrnden kraftigt och importbehovet 

beräknas kunna reduceras med ca 1/4. Då har här r~iknats med en för

brukningsökning från 1974 års låga nivå för samiliga förhrukarkatego

rier med undantag av värmekraftverkcn. Vad gäller sistnämnda sektor 

beräknas förbrukningen av tjocka eldningsoljor minska kraftigt då man 

kan rälrn::i med en ökad elkraftproduktion vid vatten- och kärnkraftver

ken. 

Imporkn aY järn och stål fortsatte att öka i snabb takt 1:ivcn under 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 75 

loppet av 1974 och preliminärt beräknas ökningen 1973-1974 ha upp

gått till 15 %. För 1974-1975 kan man räkna med en dämpning av im

portens tillväxttakt då produktionstakten inom de stålkonsumerande 

branscherna beräknas avta samtidigt som lagerinvcstcringarnas tillväxt i 

förbrukar- od1 grossistled beräknas bli påtagligt svagare 1974-1975 ~in 

1973-1974. 
Under loppet av 1974 har en påtaglig expansion i importen av icke

jiimmctaller ägt rum. Preliminärt beräknas importökningen 1973-1974 

ha uppgått till ca 14 C:å. Den snabba produktionsutvccklingen inom 

verkstadsindustrin har tillsammans med en betydande lageruppbyggnad 

lett till denna utveckling. Den försvagning av den inhemska produktio

nen som tillsammans med en betydligt svagare lageruppbyggnad bcräk

n:i.s inträffa under loppi.:t av 1975 medför att importuppgången 1974-

1975 förutses stanna vid ca 2 1/2 %. 

Importen av verkstadsprodukter accelererade påtagligt under loppet 

av 1974 och beräknas preliminärt ha ökat med drygt 20 % från 1973 till 

1974. För en betydande del av denna uppgång svarade insatsvarorna. 

Den snabba höjningen av produktionstakten inom branschen ligger 

bakom denna utveckling men framför allt har den mycket kraftiga fager

uppbyggnaden av insatsvaror under året bidragit härtill efta de be

tydande lagerreduceringarna under såväl 1972 som 1973. 1974-1975 
beräknas lagerinvestcringarnas tillväxt bli betydligt mindre iin året innan 

samtidigt som produktionsuppgångcn inom verkstadsindustrin beräknas 

bli svagare, vilket väntas medföra en betydande avsaktning i importupp

gången av insatsvaror. Även importen av konsumtionsvaror genomgick 

en stark expansion under loppet av 1974. Den kraftiga förstärkning av 

konsumtionen som ägde rum mellan 1973 och 1974 synes framför allt 

ha g~illt varaktiga konsumtionsvaror och då främst personbilar. Person
bilsimpL1rtcn ökade s[1lunda osedvanligt kraftigt. Importen av konsum

tionsvaror berliknas visa en påtagligt lägre ökning 1975 än 1974; man 

kan sålunda rlikna med en rekyl vad gäller införseln av personbilar. 

Importen av investeringsvaror drogs likaså upp under loppet av 1974 i 
samband med den ökade invcsteringsaktivitcten. Även vad gliller dessa 

varnr beräknas en betydande avsaktning i tillväxten ske under loppet 

av 1975. Under 1974 noterades en uppgång pt1 närmare 50 % i impor

ten av flygplan och vapen. Detta berodde på inköp av engångsnatur och 

därför beräknas en nedgång av i stort samma storleksordning ske 1975. 

Sammantaget beräknas importen av hela gruppen verkstadsprodukter 

öka med 8 % 1974-1975. 

Importen av övriga i11d11striprodukter expanderade likaså påtagligt 

under loppet av 1974. Även här kan utvecklingen i hög grad återföras 

på en snabbt accelererande import av konsumtionsvaror som en följd av 

<len privata konsumtionens snabba tillväxt under loppet av 1974. !\.Iot 

bakgrund av den förväntade något långsammare konsumtionstillviixten 
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1975 beräknas importökningen för dessa varor i det närmaste halveras. 
En förstärkning i importen av insatsvaror ägde rum 1973-1974 som 
en följd av en betydande uppbyggnad av insatsvarulagren inom bran
schen. Under 1975 kan en avmattning i importen emotses då såväl 
produktionstillväxt som lageruppbyggnad torde dämpas. Härmed beräk
nas importökningen för hela gruppen övriga industriprodukter stanna 
vid drygt 8 % 1974-1975. 

Prisindcx för totala importen som ökade i snabb takt under loppet av 
1973, gav utslag för en mycket kraftig acceleration under första halvåret 
1974. Under senare hälften av 1974 kom prisstegringstakten därefter in i 
ett betydligt lugnare skede. Prisökningen för totala importen beräknas 
preliminärt ha uppgått till 38 112 % 1973-1974. Prisökningen 1973-
1974 bkv alltsä mer än tre gånger så snabb som 1972-1973 - och av
viker starkt från den måttliga prisutvecklingen under 1960-talct och 
även 1970-1972. 

Den internationella prisuppgången som dämpats under hösten 1973 i 
samband med den försvagning som flertalet ekonomier började känna 
av \'.id halvårsskiftet 1973 tog ny fart efter OAPEC-Iändernas beslut på 
senhösten 1973 om drastiska prishöjningar och leveransinskränkningar 
på råolja. För industriråvaror kulminerade prisuppgången sedan under 
andra kvartalet 1974 och därefter har priserna successivt fallit tillbaka 
fram till slutet av året. Denna utveckling har till stor del bestämts av 
marknadsläget för flertalet ickejärnmetaller. Den bibehållna styrkan i 
den industriella efterfrågan vad gäller stål och aluminium har däremot 
medgett fortgående prishöjningar för dessa produkter ännu mot slutet 
av 1974. Vad gäller baslivsmedel har prisutvecklingen likaledes varit i 
huvudsak fortsatt uppåtriktad under hela 1974, vilket främst förklaras 
av begränsade spannmålsskördar och låg lagerhållning globalt sett. 

Eftersläpningen för transaktions- jämfört med spotpriser gör att ge
nomslaget av den internationella prisutvecklingen i de svenska import
priserna sker med en viss fördröjning. Den svenska importens varu
struktur medför även att förändringar i den internationella prisutveck
lingen registreras i de svenska importpriserna med olika styrka. 

De drastiska prishöjningar på råolja som genomfördes i oktober 1973 

och som slog igenom i de svenska importpriserna under första kvartalet 

1974 var i hög grad en direkt orsak till den mycket kraftiga importpris
stegringcn som skedde under första halvåret 1974. Prisutvecklingen på 
råolja har emellertid under loppet av 1974 varit fortsatt uppåtriktad vil
ket är en följd dels av att producentländerna höjt den andel av råolje
produktionen som oljebolagen till jämförelsevis högre priser får återköpa 
från värdlandet dels på grund av att skattesatserna höjts för den råol
jeutvinning som oljebolagen alltjämt kunnat disponera över. Det svaga 
marknadsläget som rått under 1974 torde emellertid ha medfört att olje
bolagen ej kunnat kompensera sig fullt ut för dessa kostnadsstegringar. 
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Dessa faktorer gör att man kan räkna med en fortsatt - om än relativt 

långsamt - stigande prisnivå under loppet av 1975. 
Atgärderna under senhösten 1973 resulterade även i att en akut brist

situation på mineraloljor uppstod. Uppgången i noteringarna på den in
ternationella marknaden vad gäller dessa produkter blev därmed explo-· 

sionsartad under november-december 1973 och denna uppgång slog 

till en del igenom i de svenska importpriserna i början av 1974. Då le
veransinskränkningarna på råolja hävdes i början av 1974 vände utveck

lingen av noteringarna på mineraloljor snabbt nedåt. Inom flertalet in

dustrinationer medförde "oljekrisen" en förbrukningsminskning vilket 

orsakade ett fortgående nedåtriktat tryck på priserna och importprisin

dex för dessa produkter föll under senare hälften av 1974. För 1975 

kan rnan räkna med en fortsatt återhållsam förbrukning inom västvärl

den och priserna beräknas stabiliseras på nuvarande nivå. 

Importprisstegringcn på metaller blev också osedvanligt kraftig 

1973-1974 - ca 40 %. Vad gäller stål och aluminium accelererade 

importpriserna under loppet av 1974 medan importprisstegringarna på 

övriga metaller förbyttes i fallande priser mot slutet av året. Efterfrågan 

beräknas emellertid försvagas under 1975 i linje med den allmänt svaga 

efterfrågan inom OECD-ländcrna och även på stålprodukter väntas 

priskurvan vända nedåt under loppet av 1975. Importprisindex för öv

riga insatsvaror visade en dämpad stegringstakt mot slutet av året; en 
utveckling som torde fortgå under större delen av 1975. 

Aven för färdigvaruimporten noterades prisstegringar av osedvanlig 

styrka under första halvåret 1974, men under loppet av året inträdde en 
viss avsaktning. Den lugnare prisutvecklingen på insatsvaror torde utöva 

en dämpande effekt på prisstegringarna på färdigvaror 1975. A andra 
sidan har man att vänta betydande och accelererande lönekostnader i de 
flesta länder och detta torde åtminstone till en del slå igenom i form av 

alltjämt stigande exportpriser. Prisstegringen på färdigvaror beräknas i 
enlighet härmed fortgå i relativt snabb om än något dämpad takt även 

1975. 
Sammanfattningsvis beräknas importpriserna öka med drygt 9 % 

1974-1975. Denna prisökning implicerar en successiv försvagning av 
prisstegringstakten under loppet av 1975. 

3.3 Bytes- och betalningsbalanscn 

Bytesbalansen gav enligt preliminära beräkningar ett underskott för 

1974 på ca 2,7 miljarder kr. och undergick därmed en betydande för

svagning i jämförelse med 1973 som uppvisade ett överskott på ca 5,3 

miljarder kr. Omslaget blev sålunda ca 8 miljarder kr. och som framgår 

av tabell 3:7 svarar den starkt försämrade handelsbalansen för huvud

parten härav, medan ca 400 milj. kr. faller på tjänste- och transfererings-
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Tabell 3: 7 Brtes- och betalningsbalans 1971-1975 
Milj. kr., löpande priser 

19il 1972 19i3 1974 1975 
prcl. prognos 

Export av varor, fob 1 38 224 41 749 53 153 72 035 82 375 
Import av varor. cif! 36 192 38 618 46 336 72 810 83 545 

Handclsbalans 2 032 3 131 6 817 -775 -1170 
Korrigering av handels-
statistiken' 16 -49 -111 -170 --180 
Sjöfartsnetto 2 325 2 432 2 989 3 500 3 300 
Resevaluta -1 927 -2400 -2 275 -·2 250 --2 450 
övriga tjänster, netto -878 -925 -I 179 -I 500 -1 700 
Korrigcringspost 800 800 800 800 800 

Bytesbalans för varor och 
tjänster' 2 368 2 989 7 041 -395 -1 400 

Transfereringar, netto -1277 -I 720 -1 761 -2 350 -2 800 
Bytcshalans for varor, 
tjänsl<.:r och transfereringar' 1 091 1269 5 280 -2 745 -4200 

Kapitalbalans 570 1 438 415 525 
Tillddning av SDR 180 178 
Restpost --440 44 --56 -180 
Bl!nkernas utlan<lsstä!lning5 1 401 2929 5 639 -2400 

1 Enligt handds>talistiken. 
' Nettot av iiterutförscl och aterinförsel, korrigering av SAS' flygplansimport, 

i utlandet direkllandatl fisk, nettoimport av icke-monetärt guld samt rabatter 
och koncernbidrag i samband med oljeimport. 

3 Överensstämmer med saldot mellan import och export av varor och tjänster 
i nationalräkenskapernas försörjningsbalans bortsett från att korrigeringsposten 
endast med hal\'a beloppet ingär i försörjningsbalanscn. Resterande hälften av 
korrigering>posten räknas i NR till transfcrcringsnettot. 

• Överensstämmer med riksbanken;; bytesbalansbegrepp. 
• Valutareser\'ens förändring jämte föriindringar i affärsbankernas tidsposi

tion. 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

balansen. Kapitalbalansen resulterade i en kapitalimport på drygt 500 

milj. kr., som tillsammans med underskottet i bytesbalansen förklarar ett 

valutautflöde på ca 2 200 milj. kr. Emellertid uppgick, enligt riksbankens 
beräkningar, valutautflödet till ca 2 400 milj. kr. Det uppstod sålunda en 
relativt liten negativ restpost uppgående till ca 200 milj. kr. 

Enligt de prognoser sam föreligger för 1975 kommer handclsbalan

scn att försvagas med ca 400 milj. kr. och tjänste- och transfercrings

balansen med knappt 1 100 milj. kr. gentemot 1974. Sammanlagt viintas 

bytesbalansen sålunda visa ett knappt 1 500 milj. kr. större underskott 

för 1975. 

Ha11delsbala11sc11 
Det redan under 1972 stora överskottet i handclsbalansen mer än för

dubblades under 1973, till 6,8 miljarder kr. Detta var främst ett resultat 

av den kraftiga volymökningen för exporten som skedde parallellt med 

en relativt svag importtillväxt. Medan sålunda den reala externa balan

sen förbättrades högst avsevärt, försämrades bytcsförhållandet med ett 
par procent. 
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Som framgår a\' avsnitten 3.1 och 3.2 ovan, beräknas importpriserna 

1973-1974 ha stigit drygt 38 %, främst under inverkari av de synnerli

gen kraftiga prishöjningarna på råolja och pctrolcumproduktcr. Export

prisuppgångcn uppskattas samtidigt till drygt 28 %, varigenom försäm

ringen av bytcsförhållandct uppgick till 7 a 8 %. Sannolikt är denna 

förs:imring dock mindre betydande än för många andra industriländer 

till följd av den svenska exportens innehåll av vissa råvaror som uppvi

sade mycket betydande levcransprisuppgångar 1973-1974. Också i 
reala termer ägde en avsevärd försämring av handclsbalanscn rum: ex

portvolymen ber~iknas ha stigit med ca 5,5 % medan importvolymens 

tillväxt synes ha uppgått till hela 13,5 % . Resultatet blev att överskottet 

i handelsbalansen 1973 förbyttes i ett mindre underskott, 0,8 miljarder 

kr. Omsiaget beräknas således ha varit ca 7,6 miljarder kr. 

1974--1975 väntas en viss ytterligare försvagning av den reala balan

sen ske, då importen beräknas stiga ca 2 procentenheter mer än expor

ten. Emellertid väntas en viss förbättring i bytesförhållandet komma att 

~iga rum, vilket i första hand förklaras av att prisuppgången för en del 

exportråvaror blir betydande även 1974-1975 mt:dan importråvarornas 

prisökning väntas bli avsevärt dämpad. Förbättringen i bytesförhållan

det beräknas uppgå till 1 a 2 % . Handelsbalansen skulle därmed bli nå

got fi..irsvagad 1974-1975; underskottet beräknas till 1,2 miljarder kr. 

1975. 

Tjiinste- och transfereringsbalansen 

Den internationella fraktmarknaden fortsätter att uppvisa en mycket 

splittrad bild. Tankmarknaden har under en längre period präglats av 

betydande inaktivitet och den ökning i tonnageefterfrågan som säsong

mässigt inträder inför vintern har till synes hittills helt uteblivit. De 
fraktavslut som kommer till stånd sker till mycket låga fraktsatser som 

ger svag kostnadstäckning. På torrlastsidan däremot är aktiviteten f. n. 

väsentligt större och lönsamheten mera tillfredsställande. Även för linje

farten har marknaden varit gynnsam vilket under större delen av året 

medfört ett högt resursutnyttjande. Intäkterna från denna del av verk

samheten har därigenom ökat påtagligt och utgör en inte obetydlig del 

av rederiernas totala intäktsförbättring 1974. 
Bruttointäkterna för de tre första kvartalen 1974 blev enligt tillgänglig 

statistik mycket höga, ca 5,3 miljarder kr., vilket är ca 31,5 % mer än 

för samma period 1973. Även kostnaderna ökade emellertid kraftigt 

denna tid eller med närmare 28 %. De extrema höjningarna av bunker

priserna har starkt bidragit härtill. Effekterna härav har emellertid mild

rats väsentligt genom att man i efterhand lyckats kompensera sig i be

tydande grad. Preliminärt har sjöfartsnettot för 1974 beräknats till 3 500 
milj. kr., vilket är drygt 500 milj. kr. större än 1973 då ökningen jämfört 

med 1972 uppgick till ungefär samma belopp. 
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För 1975 har sjöfartsnettot satts till 3,3 miljarder kr., dvs. något lägre 
än 1974. Intäkts- och kostnadsutvecklingcn 1975 är vansklig att sia om. 
Enligt flera bedömare kommer kostnaderna alt öka även om bunkerpri
scrna skulle falla, bl. a. beroende på att reparations- och andra övcrsy
nesarbcten kommer att göras utomlands i allt .större omfattning. Det an
ses också föga troligt att intäkterna skulle komma att öka nämnvärt till 
följd av höjda fraktsatser eftersom tonnagcutbudet som är stort redan i 
nuläget - särskilt på tanksidan - kommer att växa ytterligare 1975 
och mer än viil motsvara efterfrågan. En intäktsökning skulle därför 
vara främst volymmässigt betingad. 

Nettoutflödet av resevalwa beräknas preliminärt för 1974 ha uppgått 
till ca 2 250 milj. kr., dvs. ungefär lika stort som 1973. Bruttoinflödet 
som under en lång följd av år uppvisade en mycket svag utveckling be
räknas 1973-1974 ha ökat med ca 25 % medan bruttoutflödet, som 
1972-1973 var oförändrat, samtidigt beräknas ha ökat ca 7 %. I reala 
termer innebär detta en ökning av inflödet med drygt 13 % och en 
minskning av utflödet med drygt 7 % . 

Att det varit en nedgång i det rena turistresandet och delar av gräns
handeln stöds av den statistik som föreligger för färjetrafiken och char
tcrflyget. Antalet resenärer med färjorna till Finland och Danmark 
minskade januari-september 1973-1974 med 11,5 % resp. 2 %, 
medan antalet resenärer med chartcrflyg gick ned med drygt 12,5 %. 

För 1975 har antagits ett nettoutflöde av rcsevaluta av storleksord
ningen 2 450 milj. kr. I fasta priser förutsätter detta att inflödet ökar 
med ca 10 % och att utflödet blir ungefär oförändrat gentemot 1974. 

Underskottet i posten övriga tjiinster växte under de tre första kvarta
len 1974 med ca 270 milj. kr. jämfört med samma period 1973 och kom 
att uppgå till ca 1100 milj. kr. Det preliminärt beräknade underskottet 
för helåret 1974, ca 1500 milj. kr., innebär en negativ tillväxt 1973-
1974 med drygt 300 milj. kr. För 1975 har underskottet antagits växa 
ytterligare med ca 200 milj. kr. 

Transf ereringsaktionerna 1974 resulterade preliminärt i ett kraftigt 
nettoutflöde på ca 2 350 milj. kr., vilket innebär en ökning med närmare 

600 milj. kr. från 1973. 300 milj. kr. härav kan återföras på ökat gåvobi
stånd. Detta har antagits öka 1975 med ytterligare 400 milj. kr. och sva
rar därigenom nästan ensamt för postens totala förändring detta år. 

Kapitalbalansen 

Kapitaltransaktionerna beräknas 1974 ha lett till ett nettokapitalin
flöde på drygt 500 milj. kr. eller ca 100 milj. kr. större än 1973. Hur 
dessa kapitalflöden fördelar sig framgår av nedanstående tablå. 

Posten statliga kapitaltransaktioner beräknas 1974 utmynna i ett net
tokapitalutflöde på ca 400 milj. kr., dvs. dubbelt så stort som 1973. Det 
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Kapitaltransaktioner, milj. kr. 

1973 1974 Förändring 
1973-1974 

Statliga kapitaltransaktioner -201 -·HO -209 
Värdepappers transaktioner 445 55 -390 

Emissioner och amorteringar 571 215 -356 
Övriga transaktioner - I 26 -160 -34 

Övriga privata långfristiga lån 393 780 387 
Direkta investeringar -924 -1 450 -526 
Kortfristig upplåning utomlands 
för finansiering av export och 
import -343 150 493 
övriga I 045 I 400 355 

Kapitalbalans 415 525 110 

ökade utflödet förklaras främst av ökat utnyttjande av dels beviljade ut
vecklingskrcditcr, dels IDA:s tillgångar i form av svenska skuldsedlar. 

Värdepappershandeln resulterade preliminärt 1974 i ett mindre net
toinflöde på ca 50 milj. kr., vilket var närmare 400 milj. kr. mindre än 
1973. Det låga nettoinflödet är i huvudsak att hänföra till minskade 
emissioner av svenska obligationslån i utlandet. 

Den övriga privata långfristiga nyupplåningen utomlands bar för 

1974 beräknats uppgå till 1 750 milj. kr., vilket är ungefär 500 milj. kr. 
mer än 1973. Den tilltagande upplåningen förklaras åtminstone delvis 
av att svenska direktinvesteringar i allt högre grad finansieras genom 
upplåning utomlands och därvid även registreras i kapitalbalansen utan 
att bortfalla genom nettobokföring. Även utländsk upplåning i Sverige 
ökade 1974 och beräknas ha uppgått till ca 180 milj. kr. Inkl. amorte
ringar i båda riktningarna beräknas nettokapitalinflödet under denna 
post till ca 780 milj. kr. 

Nettot av svenska och utländska direktim·csteringar beräknas 1974 ha 
resulterat i ett nettokapitalutflöde på närmare 1,5 miljarder kr. eller 
drygt 500 milj. kr. mer än 1973. De svenska nyinvesteringarna ut
omlands svarar för närmare 400 milj. kr. av denna uppgång. 

Den kortfristiga upplåningen utomlands för finansiering av export 
och import synes ha ökat under senare delen av 1974 och givit upphov 
till ett nettokapitalinflöde på ca 150 milj. kr. att jämföra med ett nettout
flöde 1973 på i runt tal 350 milj. kr. 

Under posten övriga kapitaltransaktioner beräknas ett nettokapitalin
flöde ha ägt rum på ca 1 400 milj. kr., vilket är ca 350 milj. kr. mer än 
1973. Som delposter ingår bl. a. varvens exportkrediter samt krediter i 
samband med import av fartyg och flygplan. Tillsammans resulterade 
dessa transaktioner i ett nettokapitalinflöde på i runt tal 1 450 milj. kr. 

Bankernas utlandsställning slutligen, som inkluderar valutabankernas 
tidsposition, beräknas vid slutet av 1974 ha minskat med ca 2 400 
milj. kr. jämfört med samma tidpunkt 1973. 

6-Riksdagcn 1975.1 sam/. Nr 1. Bil. 1. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 82 

4 Produktionen 

4.1 Sammanfattning av industriproduktionens utveckling 

Den nuvarande högkonjunkturen inom industrin synes ha passerat sin 
kulmen under senare delen av 1974. Orderingången ökade starkt un
der loppet av 1973, i inlcdningsskedet främst hänförligt till exportmark
naderna. ökningstakten avtog sedan under första halvåret 197 4, och 
mot slutet av året uppvisade orderingången en stagnerande tendens. 
Genom den starka ökningen av orderingången under 1973 och första 
delen av 1974 är orderstockarna dock alltjämt stora. 

I samband med den markanta efterfrågetillväxten accelererade indu
striproduktionens tillväxttakt snabbt under loppet av 1973. Produktio
nen ökade ytterligare under 1974 om än i avtagande takt mot slutet 
av året. Produktionsökningen 1973-1974 kom därmed att uppgå till 
drygt 7 % . Resursutnyttjandet, som enligt konjunkturbarometern ökade 
brant under 1973 och första halvtiret 1974, synes ha kulminerat under 
senare delen av 1974. 

Begränsningar i produktionsresurserna har dock på vissa håll hållit 
tillbaka produktionen under 1974. Framför allt gäller detta produktio
nen inom massa- och pappersindustrierna samt inom järn- och stålver
ken. Produktionsuppgången 1973-1974 inom verkstadsindustrin exkl. 
varv blev däremot hög. Inom övriga delar av industrin synes produk
tion och kapacitctsutnyttjandegrad ha höjts i mer begränsad omfatt
ning. 

För 1974-1975 förutses en avmattning i framför allt den inhemska 
efterfrågeökningen bl. a. sammanhängande med en uppbromsning av 
den under 1974 snabba lagerökningen. Under dessa förutsättningar be
räknas totala industriproduktionen öka med inemot 4,5 % 1974-1975. 

De starkaste produktionsökningarna väntas kunna ske inom verkstads
industrin, järn- och stålverken samt varven. Kraftiga produktionsin
skränkningar väntas ske inom sågverken under 1975 på grund av fal
lande efterfrågan medan produktionstillväxtcn inom övriga delar av 
skogsindustrin bromsas upp. 

4.2 Gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri 

Utvinningen av malm i järnmalmsgruvoma ökade 1972-1973 med 
drygt 5 %. Uppsvinget i den västeuropeiska stålproduktionen medförde 
att stålverkens efterfrågan på svensk malm steg kraftigt under loppet 
av 1973. Stålproducenternas lagerhållning av de svenska malmkvalitc-
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Tabell 4: 1 Industriproduktionens utveckling 1972-1975 

Procentuell volymförändring frän föregående år 

SNl 

2 Gruvor oclz minera/brott 
2301 Järnmalmsgruvor 
2302 Ickejärnmalmsgruvor 
210, 220, 290 Övriga gruvor och mineralbrott 

3 Til/1•erk11i11gsi11d11stri11 
33111 Sågverk1 

34111 Massaindustri 
34112, 34113 Pappers- och pappindustri m. m.2 

353, 354 Pctroleumraffinadcrier m. m. 3 

371 Järn- och stålverk• 
372 Ickcjärnmctallverk 
38 ./.3841 Verkstadsindustri exkl. varv 
38-H Varv• 
31 Livsmedelsindustri m. m.• 
3 resterande Övrig industrisektor 

2,3 Heia industrin 

1 Inkl. hyvlerier och träimpregneringsverk. 
•Inkl. träfiberplattindustri. 
3 Inkl. smörjmedels-, asfalt- och kolproduktindustri. 
• Inkl. ferrolegeringsverk. 
• Inkl. bfttbyggerier. 
• lnkl. dryckesvarn- och tobaksindustri. 

1972 
dcf. 

-0,7 
0,2 

-1,3 
-5,8 

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

-5,3 
0,2 
4,5 
0,6 

14,2 
1,3 
3,9 

2,4 

Källor: Statistiska centralbyran och konjunkturinstitutet. 

1973 
prcl. 

13,2 
5,2 

5J ,1 
4,4 

7,0 
6,7 

17,3 
13,7 

-0,4 
8,8 

10,0 
8,2 
9,6 
4,3 
4,1 

7,2 
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1974 
prel. 

10,9 
7,0 

22,0 
10,6 

7,1 
-0,8 

1,5 
6,7 

-10,2 
9,0 
4,0 

12,0 
10,0 
4,0 
3,0 

7,3 

tema är vanligtvis låg och efterfrågetillväxten slog snabbt igenom i 
form av ökad avhämtning av svensk järnmalm. Exportvolymen steg där
för kraftigt 1972-1973 - drygt 19 %. 

Den svenska malmen erfor en fortsatt god efterfrågan även under 
1974 och skeppningen av malm begränsades endast av otillräcklig han
teringskapacitct i Narvik. Exporten av järnmalm torde 1974 ha upp
gått till 33 milj. ton - en blygsam ökning jämfört med 1973. 
Genomsnittspriserna på malmleveranserna ökade ca 19,5 % 1973-

197 4, speglande den med ca 25 % förhöjda prisnivå man erhållit i 
leveranskontrakten för 1974. Hemmaleveranserna steg ca 19 % 1973-
1974 på grund av ökande malmbchov vid Norrbottens Järnverk. Pro
duktionsökningen 1973-1974 torde ha blivit förhållandevis hög 
ca 7 %. 

Tredje kvartalet 1974 befann sig malmlagrcn säsongrensat sett på 
sin lägsta nivå sedan tredje kvartalet 1971. Reduktionen av lagren 1974 

synes inte ha varit tillnärmelsevis lika stor som 1973 då de minskade 
med 2,6 milj. ton. 

En avmattning i stålefterfrågan förutses 1974-1975 och i konse
kvens därmed torde en viss försvagning av marknaden för svensk järn
malm vara att påräkna. Utbyggnadstakten inom stålsektorn har ett an-

1975 
prognos 

2,9 
1,0 
7,0 
4,9 

4,3 
-20,0 

0,0 
3,4 

51,9 
7,9 
3,0 
5,8 
9,0 
3,0 
2,9 

4,3 
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tal år underskridit stålefterfrågans långsiktiga tillväxttakt och detta ta
lar för att stålverkens malmbchov inte kommer att skäras ned alltför 
drastiskt av den emotsedda konjunkturella avmattningen i stålefter

frågan under 1975. Här har antagits att den troliga försvagningen inom 

stålsektorn endast förhållandevis milt kommer att återverka på den 
svenska malmexporten som i volym beräknas minska ca 1,5 % 1974-

1975. I leveranskontrakten för 1975 har malmpriserna justerats upp 

kraftigt och de genomsnittliga exportpriserna för svensk järnmalm torde 
1975 komma att ligga ca 50 % högre än 1974. 

För hemmaleveransernas del förutses en avsevärd volymökning även 

1974-1975. 

Brytningstakten i jämmalmsgruvorna torde 1974-1975 inte komma 

att drivas upp lika snabbt som 1973-1974 - ca 1 % produktionsök
ning 1974-l975 synes trolig och malmlagren beräknas minska även 

1975. 

I de svenska ickejiimmalmsgrul'oma bryts malm innehållande bl. a. 

koppar, bly, zink, mangan, silver och guld. Brytningen av bly och zink
malm täcker de inhemska behoven, medan övriga malmer även impor

teras i varierande grad. 
Brytningen ökade mycket kraftigt 1972-1973 - ca 50 % - be

roende på att kapaciteten i koppargruvan i Aitik utvidgades. Export
volymen ökade därmed starkt 1972-1973 - :22 %. Ett lageromslag i 
de inhemska ickejärnmetallverken 1972-1973 bidrog till att importen 
ökade kraftigt. 

Utvinningen av ickejärnmalmer steg måttligare 1973-1974 men pro
duktionsökningen kom dock att uppgå till ca 22 % . Avtagande efter
frågan på ickejärnmetaller, och därmed ickejärnmalmer, medförde en 

försvagning av exporttillväxten under andra halvåret 1974 och export
volymen beräknas ha ökat endast drygt 2 % 1973-1974. Även impor
ten av iekejärnmalmcr utvecklades svagt 1973-1974 - volymupp

gången skattas till knappt 1 % . 
En fortsatt uppbyggnad av ickejärnmetallverkens insatsvarulager tigdc 

rum 1974 och under andra halvåret 1974 kom även ett omslag i gru

vornas malmlager, som efter att ha minskat första halvåret nu ökade 
kraftigt på grund av de försämrade avsättningsmöjligheterna. 

En vikande efterfrågan på iekejärnmalmer emotses 1975, vilket torde 

medföra att produktionsökningen 1974-1975 blir avsevärt lägre än 

1973-1974. Exportvolymen förutses minska och importen torde öka 
mycket svagt 1974-1975. 

Efterfrågetillväxten på den internationella trävarumarknaden var re
dan vid ingången av 1973 utomordentligt stark som en följd av den 

samtidiga och starka ökningen av bostadsbyggandet i Europa, Nord

amerika och Japan. Utbudet kunde inte öka i motsvarande utsträckning 

särskilt som möjligheterna till lageravveckling i producentledet var be-
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Tabell 4: 2 Försörjningsbalans för sågade och hyvlade trä,·aror 1973-
1975 

(barr- och lövtrii) 

Produktion 
Import 

Summa tillgang 

Export 
Varuinsats 

industri 
byggnadsverksa m het 

Lagerförändring 
Saldopost 

Summa användning 

Kcil!a: Konjunkturinstitutet. 

1 000 kbm Förändring friin 
föregående år, % 
resp. I 000 kbm 

1973 1974 1975 
prel. prognos 

13 690 -0,8 -20,0 
180 -15,3 -33,3 

13 870 -1,0 -20,1 

9 410 -20,0 -16,2 
6 600 0,7 0,5 
4 280 3,0 1,2 
2 320 -3,2 -0,5 
--400 1 700 -1 580 

-1 740 0 0 

13 870 -1,0 -20,1 
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gränsade. Marknaden kom sålunda att präglas av ett växande efter
frågeöverskott med starkt stigande priser, vilket ytterligare synes ha 
stimulerat köparna att inte bara täcka sina kortsiktiga behov utan också 
tillgodose sina behov på ett års sikt och mer. De svenska exportförsälj
ningarna för leverans 1974 kom sålunda att starta redan under våren 
1973 - närmare ett halvår tidigare än normalt. Försäljningsaktiviteten 
var till en början mycket stark men mattades påtagligt under senhös
ten då bostadsbyggandet i flertalet för svensk trävaruexport betydelse
fulla länder i Västeuropa minskade kraftigt. Samtidigt k-unde Canada 
öka sitt utbud på europamarknaden då bostadsbyggandet i Förenta 
staterna och Japan började falla. Redan omkring årsskiftet 1973/1974 
uppstod härigenom ett klart utbudsöverskott. 

Byggkonjunkturen i Europa försvagades ytterligare under loppet av 
1974 men till följd av tidigare tecknade kontrakt översteg importen för
brukningen och lagerökningen i importörlcden kom särskilt under första 
halvåret att bli stark. De svenska marknadsandelarna på europamark
nadcn föll tillbaka och trots en ökning av den utomeuropeiska expor
ten blev minskningen totalt ca 20 % 1973-1974. Genomsnittspriserna 
för exportleveranserna steg dock inemot 60 % 1973-1974 då en mycket 
stor del av utförseln kontrakterats till den starkt uppdrivna prisnivån 
före årsskiftet 1973/1974. 

Den inhemska förbrukningen ökade endast svagt 1973-1974. Den 
ökade trävaruförbrukningen inom industrin motvägdes av en fortsatt 
minskning av konsumtionen inom byggnadsverksamheten. Leveranserna 
till hemmamarknaden torde dock ha ökat något starkare då lagercykeln 
i förbrukarleden kom in i en uppbyggnadsfas under 1974. 
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Produktionen inom sågverken var fortsatt expansiv under första kvar
talet och trots en neddragning under andra kvartalet blev produktionen 
första halvåret 1974 betydligt högre än andra halvåret 1973 och pro
ducentlagren steg väsentligt. Produktionsminskningen fortsatte och blev 
synnerligen markerad mot slutet av året då många sågverk genom
förde driftsstopp mellan jul och nyår. Produktionen för hela 1974 kom 
dock att med endast omkring 1 % understiga 1973 års produktion var
för producentlagren vid utgången av 1974 var mer än 1 milj. kbm högre 

än ett år tidigare. 
Den bild av byggnadsverksamheten i Västeuropa som i dag kan teck

nas pekar - utan insats av nytillkomna snabba och starka stimulansåt
gärder inom byggnadssektorn - mot en ytterligare minskning 1974-
1975 även om byggandet i några länder slutar falla eller stiger något 
under loppet av året. Det därigenom genererade importbehovet bediknas 
minska kraftigt dels på grund av lagerneddragningar, dels på grund av 
att den inhemska produktionen rimligen torde öka sina marknadsanddar 
på importens bekostnad. Utgångspunkten för exportprognosen för 1975 
har Yarit de importprognoser som framlades vid ECE Timber Com
mittee's möte under senhösten 1974. Där beräknades den samlade im
porten till de åtta största importländerna - svarande för omkring 90 % 

av den svenska utförseln - falla ca 20 % 1974-1975. Med ett anta
gande om oförändrade svenska andelar i resp. länders import 1975 jäm
fört med 1974 samt en ökning av exporten till utomeuropeiska länder 
slutar kalkylen på en minskning av utförseln på ca 16 % 1974-1975. 
Genomsnittspriserna för 1975 års leveranser beräknas sjunka påtagligt 
jämfört med 1974. 

Den inhemska byggnadsvcrksamheten förutses falla tillbaka ytterli
gare något 1974-1975 samtidigt som förbrukningsökningen inom in
dustrin dämpas. Totalt sett beräknas sålunda förbrukningen stiga en
dast svagt och då förbrukarlagren inte torde öka ytterligare förutses 
hemmaleveranserna minska 1974-1975. 

Mot bakgrund av den ovan skisserade efterfrågebilden och med hän
syn till de starkt ökade producentlagren kan man - särskilt för första 
halvåret - räkna med fortsatta kraftiga produktionsinskränkningar. föir 

har kalkylerats med en produktionsnedragning på 20 % vilket beräknas 
medföra en viss reducering av producenternas lagerhållning. 

Den snabba uppdragningen av Västeuropas pappersproduktion under 
loppet av 1973 genererade en stark ökning av massaefterfrågan. Då 
samtidigt utbudet av massa från Nordamerika begränsades till följd av 
det höga kapacitetsutnyttjandet inom pappersindustrin i Förenta sta
terna uppstod snart bristtendenser trots en relativt kraftig ökning av 
massaproduktionen i världen. Exportleveranserna från den svenska 
massaindustrin kunde under dessa omständigheter öka hela 28 c;:c 
1972-1973. Största delen av leveranserna absorberades av huvudmark-
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naderna i Västeuropa men samtidigt kunde en exceptionellt stark ök

ning ske av leveranserna till de utomeuropeiska marknaderna. Där, lik

som i Europa, ökade de svenska marknadsandelarna genom det begrän

sade utbudet från Nordamerika och Japan. Produktionen ökade kraf

tigt 1972-1973 - ca 17 % - men då kapacitetstaket nåddes redan 

under våren 1973 kom produktionstillväxten 1973-1974 att begränsas 

till ungefär 1,5 %. Den rekordhöga utförseln under 1973 medförde en 

stark avtappning av färdigvarulagren. Då möjligheterna till en ytterli

gare s;inkning av lagren var små under 1974, samtidigt som hemma

leveranserna fortsatte att öka, sjönk exporten 1973-1974 med drygt 

4 ~c. Utförseln under 1974 har i allt större utsträckning koncentrerats 

till Vlisteuropa medan den utomeuropeiska utförseln drastiskt minskat. 

Leveranspriserna som steg kraftigt slirskilt under andra halvåret 1973 
ökade markant under loppet av 1974 - uppgången 1973-1974 blev 

inemot 50 %. 
Massamarknaden i Västeuropa var stark ännu i slutet av 1974. Det 

torde dock av flera skäl vara rimligt att räkna med en temporär för

svagning under 1975. Västeuropas pappersförbrukning tm·de sålunda bli 

dämpad under 1975 även om en viss uppgång kan ske mot slutet av 

året. Atcrhållande på pappersefterfrågan torde vidare en upphörande la

geruppbyggnad i förbrukar- och handelsledet verka. Då utbudet av 
papper från Nordamerika ökar ytterligare på världsmarknaden kan man 

räkna med en svag utveckling av pappersproduktionen och därmed också 

av massaefterfrågan i Västeuropa. Med en viss uppdragande inverkan 

på massaleveranserna ännu in på 1975 synes dock ett behov kvarstå av 

ytterligare pftfyllnad av massalagren vid pappersbruken. En viss ökning 
av dessa lager torde emellertid redan ha skett i slutet av 1974. 

Vidare förefaller en ökning av utbudet på världsmarknaden ofrån
komlig inte bara av papper utan också av massa från den integrerade 

massa-pappersindustrin i Förenta staterna till följd av en svag inhemsk 

papper!'efterfrågan. Under dessa förutsättningar beräknas den svenska 
massaexporten minska omkring 5 % 1974-1975. 

Den genom kapacitetstillväxt möjliga produktionsökningcn av avsalu
massa inom den svenska massaindustrin är mycket måttlig 1974-1975. 
Efter en lång period av kontinuerligt utnyttjande av produktionsappara

tcn har underhålls- och reparationsarbcten blivit eftersatta och det 

finns därför ett klart uttalat behov av driftsstopp. Produktionen be
r~iknas därför bli i stort sett oförändrad 1975 jämfört med 1974. En 

s:'tdan produktionsutveckling i förening med den ovan skisserade export

prognosen och en fortsatt måttlig ökning av leveranserna på hemma

marknaden ger utrymme för en viss behövlig uppbyggnad av de vid 

slutet av 1974 utomordentligt små producentlagren. 

Tillväxten av pappersefterfrågan inom hela OECD-området var stark 

l 972-1973 och trots en kraftig ökning av västvärldens papperspro-



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 88 

duktion uppstod urn .. kr 1973 klart uttalade bristtendenser - i synner

het vad gliller ridnings- och journalpapper.. Den svenska pappersin

dustrins produktion och leveranser blev under dessa marknadsförhål

landen besfamd av produktionskapaciteten. Exportleveranserna steg 

13 C:·o i volym 1972-1973 innefattande en kraftig ökning också av 

exporten till de uk)meuropeiska marknaderna dit utbudet från Nord

amerika och Japan begränsades av bristande leveranskapacitet. Pris

uppgången blev stark under loppet av 1973 efter att under en lång följd 

av år visat en t:imligcn långsam utveckling; exportprisindex steg ca 

9 % 1972-1973. 
En klar förs\~irkning av hemmaefterfrågan kom också till stånd 

und•?r 1973 vilket. dit den privata konsumtionen ökade tämligen lång

samt, kan f1tcrfl.iras på en ökad pappersförbrukning inom industrin 

samt ökade förbrukarlagcr. 

Produktionstilhäxten blev stark 1972-1973 med en volymökning 

på nära 14 ~·~ och prouuktionskapacitcten utnyttjades fullt från slutet 

av 1972. Även under 197-1- har produktionen expanderat i takt med 

kapacitetsiillskottcn och resulterat i rn volymi.ikning på ca 7 % 

1973-1974. Levern!1sutvecklingen har varit fortsatt stark och i stort 

sett begränsats ::i\· le\ eranskapaciteten vilket resulterat i en exporttill

växt på drygt (j '.( samtidigt som hcmmarnarknadslcveranserna stigit 

med i stort sc.:tt samma ökningstal. Exportpriserna fortsatte att stiga i 

än mer markcr<1d takt un1kr loppet av 197-1- - mellan 1'trsgenomsnitten 

blev ökningen ca ..t6 '.c. Under hösten 197-1- skedde emellertid en klar 

för:indring av cft:;rfr[i&ebildcn för papper i Västeuropa. Den tidigare 

omtalade briqcn pJ. tiJningsp::ippcr hävdes samtidigt som tecken på en 

marknadsförsvagning i form av fallande orderingång till pappersbruken 

på kontinenten och i Storbritannien blev tydliga för andra pappersslag 

bl. a. kraftliner. k~~rtong och finpapper. Denna efterfrågeförsvagning 

kan till en del förklaras av en upphörande elkr avsaktande lagerupp

byggnad hos förbrukare och mellanhänder vilkas lager sannolikt drogs 

ned kraftigt i inledning~skedet av förbrukning~;expansionen. Det torde 

emellertid ocksi't \-Jra rimligt att anta att den slutliga cfterfdgan på 

papper klart d:;mputs i samband med nedgi'rngcn i den allm;inna eko

nomiska aktiviteten sedan slutet av 1973. I\Ied hänsyn till den bild som 

tecknas i kapitlet om de internationella utsikterna förutses en fortsatt 

dämpad utveckling av pappersförbrukningen i Västeuropa under första 

halvåret 1975 sannolikt också accentuerad av en upphörande ökning 

av förbrukarlagren. Samtidigt är det troligt att pappersutbudet från 

Nordamerika fortfar att öka på världsmarknad~n beroende på svag 

konsumtionstilhäxt i Förenta staterna. Mot denna bakgrund förutses 

en i stort sett oförändrad exportvolym av papper 1975 jämfört med 

1974. Inkluderas även exporten av träfiberplattor, vilken väntas ytter

ligare falla tillbaka, beräknas exportvolymen för hela gruppen minska 
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ca 1 % 1974-1975. Exportprisökningen, vilken som nämnts var stark 

under loppet av 1974, förutses i det emotsedda försvagade marknads

läget bli betydligt lägre under 1975 - en uppgång 1974-1975 på ca 

~O % har bedömts som trolig. 

De inhemska leveranserna beräknas stiga under 1975 om 1in i något 

svagare takt än under 1974 med hänsyn till en förutsedd lägre öknings

takt i den privata konsumtionen och industrins pappersförbrukning. 

D.:n ovan redovisade Icveransutvceklingen tillsammans med ett an

tagande om en uppgång av de vid ingtmgcn av året mycket små produ

ccntfagren beräknas medföra att produktionen ökar ca 3,5 % 1974-

1975. 
Produktionsutvecklingen inom petroleumraf f inaderier m. m. har \'arit 

vikande alltsedan 1971, huvudsakligen beroende på relativt kraftiga 

prnduktionsneddragningar inom de egentliga raffinaderierna. Mellan 

1972 och 1973 stannade produktionsmir.skningen vid 112 % för hela 

branschen, varvid en p~ttaglig produktionsökning skedde inom smörj

medels-, asfalt- och kolproduktindustrin. Under loppet av 1974 föll 

produktionen inom denna del av branschen mycket kraftigt, framför 

allt under första halvåret; mellan halvåren dämpades takten i produk

tionsneddragningen påtagligt. Jnom de egentliga raffinaderierna skedde 

en viss produktionsuppdragning under första halvåret 1974; mellan ha!v

l1rcn vände emellertid produktionskurvan nedåt relativt kraftigt. I7ör 

branschen som helhet resulterade detta i en successiv försvagning av 

produktionen under loppet av 1974 och preliminärt beräknas produk

tionsneddragningen ha blivit ca 10 % 1973-1974. 

OAPEC-ländernas beslut på senhösten 1973 om begriinsningar av 

doljeiillförscln resulterade i li\g införsel av råolja kring årsskiftet 

1973/ 1974. Detta synes emellertid ej ha medfört några mer omfattande 

störningar i produktionen inom de svenska raffinaderierna då en r.c1a

tivt omfattande lageruppbyggnad av råolja ägt rum under 1973. 
Den inhemska förbrukningen av petrnlcumproduktcr beräknas ha 

minskat kraftigt 1974 med tyngdpunkten förlagd huvudsakligen till 

första halvftret. Bakom denna utveckling låg ett flertal faktorer; ran

sonering, sparkampanj, kraftiga prishöjningar och en gynnsam v~idcr

kk. Framför allt minskade förbrukningen av tunna eldningsoljor, vilka 

huvudsakligen anviinds för uppvärmningsiindamål, mycket kraftigt. För

brukningen av tjocka eldningsoljor uppvisade däremot en stark ökning. 

Detta var en följd av att elkraftproduktionen vid kraftviirmeverkcn 

fick svara för en betydande del av kraftförsörjningcn då den på vatt·~n

och kärnkraft baserade elproduktionen utvecklades svagt under 197 4. 

Den låga inhemska förbrukningen orsakade även att importen av fler

talet petroleumprodukter minskade. En kraftig importökning av tjocka 

eldningsoljor medförde emellc1:tid att importen 1973-1974 ökade något 

för hela gruppen pctroleumprodukter. 
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Tabell 4: 3 Försörjningsbalans för järn och stål 1973-1975 

Milj. kr., 1968 års producentpriser 

Milj. kr. 

1973 

Produktion' 4 930 
Import 1 805 

Summa tillg<ing 6735 

Export 2 965 
Lagerförändring i industrin -175 
Lagerförändring i handeln 0 
Varuinsats 3 945 

industri 3205 
byggnads verksamhet 740 

Summa användning 6 735 

Förändring fr[m 
föregående år, '}~ 
resp. milj. kr. 

1974 1975 
prel. prognos 

10,9 9,0 
15,0 11,2 
12,0 9,6 

8,3 7,0 
205 300 

30 -20 
8,3 5,1 

10,9 6,2 
-3,2 -0,5 

12,0 9,6 

' Produktionen framkommer som saldopost i balansen och avviker 
frän statistiska centrnlbyråns arsberäkningar över produktions
utveeklingen. Försörjningsbalansens produktionsökning för prognos
perioden korrigeras därför i enlighet med mönstret för tidigare 
konstaterade avvikelser. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Den totala förbrukningen av petroleumprodukter beräknas 1975 bli 

i stort sett oförändrad jämfört med 1974. Detta är främst en följd av 
en beräknad kraftig nedgång i förbrukningen av tjocka eldningsoljor 
vid kraftvärmeverken då elkraftproduktioncn vid vatten- och kärn
kraftverken förutses visa en uppgång mellan 1974 och 1975. För reste

rande förbrukarkategorier beräknas konsumtionen öka från den låga 

nivån 1974. 
Produktionen inom de egentliga raffinaderierna väntas uppvisa en 

mycket kraftig produktionsökning 1974-1975 då betydande kapaci
tetstillskott kommer att tas i bruk under förvåren 1975. Produktionen 

inom resterande ddar av branschen beräknas även uppvisa en kraftig 

uppdragning varför produktionsökningcn för branschen som helhet be

räknas uppgå till ca 50 ~·c 1974-1975. Detta betydande produktions

tillskott beräknas leda till en reducering av importen med ca 1/4 

samtidigt som exporten väntas uppvisa en relativt kraftig uppgång. 

Orderingången till jäm· och srålverken, som vände uppåt under 

1972 fortsatte att öka i mycket snabb takt under loppet av 1973 och 
orucrstockarna ökade i tidigare ej uppnådd omfattning. Under 1974 

har orderingången mattats vilket åtminstone vad gäller första halv

året 1974 kan ha berott på att orderhemtagningarna hållits tillbaka 

av de mycket stora orderstockarna. Produktionstaktcn, som drogs upp 

redan under 1972, accelererade påtagligt under loppet av 1973, då 
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kapacitetsutnyttjandet snabbt gick i höjden. Sedan våren 1974 har ka

pacitetsutnyttjandet ej kunnat höjas ytterligare inom stålverken, vilket 

sannolikt till stor del förklaras av den allt mer uttalade bristen på 

arbetskraft. Produktionstillväxtcn har härigenom hållits tillbaka och 

beräknas preliminärt ha stannat vid 9 % 1973-1974. 
Leveransutvecklingen har under såväl 1973 som större delen av 1974 

varit snabbare än produktionsutvccklingen; färdigvarulagren i produ

centledet reducerades nämligen kraftigt under dessa båda år. I initial

skedet av uppgångsfasen var det den internationella efterfrågan som 

expanderade. Leveranserna till exportmarknaderna vände härigenom 

starkt uppåt redan i början av 1972 och tillväxten fortgick i mycket 

snabb takt under 1973. Under 1974 har den volymmässiga tillv;ixten 

av exporten dämpats påtagligt beroende på att färdigvarulagren tömts 

och produktionstakten endast kunnat höjas svagt inom branschen. Ex

portvolymens uppgång 1973-1974 synes därmed ha kunnat uppgå till 

knappt 8 112 % . Framför allt noterades en mycket expansiv utveckling 

till öststatsländerna, råvaruländerna och Nordamerika under hela 1974, 

medan en dämpning i leveransutvecklingen till Västeuropa gjorde sig 

gällande under 1974. Till följd av den mycket kraftiga efterfrågeupp

gången på järn och stål har prisuppgången accelererat kraftigt under 

loppet av 1974 och prisökningen på exporterade stålprodukter 1973-
1974 beräknas ha uppgått till 311/2 %. 

Järn- och stålverkens leveranser till hemmamarknaden utvecklades i 
det första skedet av uppgr1ngsfasen betydligt svagare än till cxport

marknaderna. En betydande förstärkning noterades emellertid under 

loppet av 197 3 då den inhemska förbrukningen steg påtagligt framför 

allt som en följd av den produktionsuppdragning som samtidigt skedde 

inom verkstadsindustrin. Denna positiva utveckling fortgick under 1974 
med accelererande produktionstakt inom de stålkonsumerandc branscher

na, dessutom förstärkt av ett positivt lageromslag i förbrukar- och 

grossistleden. Som ett resultat dlirav har också importen av järn och 

stål fortsatt att öka i snabb takt eller med ca 15 % 1973-1974. 
Till grund för bedömningen av järn- och stålverkens leveranser under 

1975 ligger den exportenkät till järn- och stålverken som statistiska 

centralbyrån insamlade i början av november 1974. Företagen räknade 

enligt denna enkät med att kunna öka sin export med ca 24 % i värde 

1974-1975; således en mycket kraftig uppjustering jämfört med de 

planer som redovisades i augusti samma år. Erfarenhetsmässigt över

skattar branschen marknadspotentialen kraftigt vid bedömningar av

lämnade under perioder med mycket expansiv utveckling. Enkätens 

prognos har därför justerats ned till en värdemässig ökning 1974-
1975 på 20 1/2 % . Den genomsnittliga prisnivån 1975 beräknas ligga 

ca 12 1/2 % högre än under 1974, varför den volymmässiga tillväxten 

av exporten beräknas till ca 7 % 1974-1975. 
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Leveranserna till hemmamarknaden beräknas öka påtagligt långsam

mare 1974-1975 än 1973-1974 då förbrukningen av stål ökar i lägre 

takt i samband med en beräknad försvagning av produktionstillväx

ten inom framför allt verkstadsindustrin, men även som ett resultat av 

att lagerinvesteringarnas tillväxt i förbrukarleden beräknas bli av be

tydligt mindre omfattning 1974-1975 än 1973-1974. 
Denna utveckling av den inhemska stålefterfrågan väntas också leda 

till en svagare ökning i importen av järn och stål. Den totala lagerhåll

ningen av stftl inom landet väntas emellertid stiga kraftigare 1975 än 

1974 i samband med att lagerneddragningen på färdigvarusidan i pro

ducentledet vänder i en - om iin förhållandevis mf1ttlig - lagerupp

byggnad. Produktionen inom stålverken beräknas därmed öka med niir

rnare 8 ~-;_ 197-t-1975. 

Ickejiirnmctallrcrke11s produktion ökade 10 % 1972-1973 under 

inflytande av <len förstärkta efterfrågan på metaller orsakad av den 

starkt expanderande industriproduktionen både inom Sverige od1 i 

Västeuropa i övrigt. Kapacitetsutnyttjandet inom sektorn drogs snabbt 

upp och torde ha varit i det närmaste maximalt under andra halvåret 

1973. Produktionsuppdragningcn synes väl ha täckt det ökade inhemska 

behovet - importvolymens ökning begränsades till drygt 2 % 1972-

1973. Den öbdc avsättningen på hemmamarknaden gick ut över ex

porten som ökade endast 5,5 % 1972-1973 - en förhållandevis liten 

ökning med tanke på de goda avsättningsmöjlighcter som rådde 1973. 
Parallellt med elen avtagande expansionstakten inom verkstadsin

dustrin under fj~ir<le kvartalet 1974 i sriväl Sverige som i utlandet fick 

ickejiirnmetaliverken vidkännas en avtagande efterfrågan. Den interna

tionella cftcrfr;'.igcförsvagningcn accentuerades troligen av utförsäljning

ar från spckulationsmässigt uppbyggda lager. Prishaussen pf1 den inter

nationella marknaden kulminerade andra kvartalet 1974 och noterings

priserna för gruppen ickejärnmctaller hade i december 1974 i stort 

sett halverats jämfört med toppnoteringarna i maj. Den internatio

ndla mari;nadcn för ickejärnmetallcr var vid årsskiftet 1974/1975 
utomordentligt svag och utsikterna för en cfterfrågcförsfärkning under 

loppet av 1915 är små. Producenternas lager är nu stora och en ytter

ligare ofrivillig lageruppbyggnad förväntas under första delen av 1975 

vilket gör ;:-,tt de internationella transaktionspriscrna under större de

len av 1975 sannolikt kommer att kvarligga vid den låga nivå som var 

rådande vid ingången av året. 

Den under loppet av 1974 snabbt avklingande efterfrågan innebar för 

de svenska icl:ejärnmetallverkens del minskande leveranser till såväl 

hemma- som cxportmarknadcrna och i konsekvens med de vikande 

:cvsättning~möjlighetcrna skars produktionstillväxten inom sektorn ner 

1974. Produktionsökningen mellan helåren 1973 och 1974 beräknas ti!I 
ca 4 %. 
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Tahell 4: 4 Försörjningsbalans för verkstadsprodukter, exkl. fartyg, 
1973-1975 

Milj. kr., 1968 års producentpriser 

Milj.kr. 

1973 

Produktion' 26 510 
Import 12 380 

Summa tillgång 38 890 

Offentlig konsumtion 2 100 
Privat konsumtion 3 990 
Investeringar 9 320 
Export 16 160 
Lagerförändring i industrin -140 
Lagerförändring i handeln -10 
Varuinsats 7 470 

industri 2 690 
byggnads verksamhet 3 480 
övrigt I 300 

Summa användning 38 890 

Förändring fri'm 
föregående år, % 
resp. milj. kr. 

1974 1975 
prel. prognos 

6,6 4,8 
20,3 8,0 
11,0 5,9 

-6,4 5,0 
11,7 3,5 

3,2 2,9 
12,9 8,4 

l 200 420 
260 -130 

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

-3,2 -0,5 
3,8 3,3 

11,0 5,9 

' Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker från 
statistiska centralbyråns årsberäkningar över produktionsutveck
lingen. Försörjningsbalansens produktionsökning för prognosperio
den korrigeras därför i enlighet med mönstret för tidigare 
konstaterade avvikelser. 

Kiifla: Konjunkturinstitutet. 
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En ytterligare försvagning av både den inhemska och utländska 

efterfrågan på iekejärnmetaller torde vara att vänta 1975. Den svenska 
industrins efterfrågan för löpande förbrukning som varit starkt sti
gande 1972-1973 kan förutses bli matt 1975. Fortsatta köp för lager
uppbyggnad inom industrin samt en förväntad fortsatt uppbyggnad av 
ickejärnmetallverkens egna färdigvarulager torde dock begränsa det 
inhemska efterfrågebortfallet. De svaga efterfrågeutsikterna för 1975 
torde innebära att produktionstillväxtcn inom sektorn begränsas till ca 
3 i;-;,, 1974-1975. 

Verkstadsindustrin cxkl. varv befann sig i slutet av 1974 på toppen av 

en konjunkturuppgång, som inleddes i slutet av 1972. Orderstockarna 
har under denna period byggts upp mycket kraftigt genom den - i syn

nerhet från exportmarknaden - starkt ökande orderingången. Under 

senare delen av 1974 uppvisade orderingången en avsaktande tendens 
hänförlig till en nedgång i exportorderna. Orderingången från hemma
mar!;:nadcn var dock alltjämt stigande. 

Exportleveranserna började åter växa under andra halvåret 1972. 
Under första halvåret 1973 steg exporten mycket starkt, medan öknings
takten avtog under senare delen av året. Exportvolymökningen kom 
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dock ändå att uppgå till hela 14 %. Under första halvåret 1974 avtog 
tillväxttakten ytterligare, medan exporten under senare delen av 1974 
uppvisade en brant accelererande tillväxt. Utvecklingen under andra 
halvåret 1973 och första halvåret 1974 kan till stor del förklaras av en 
successiv avmattning av efterfrågan i västvärlden under loppet av 1973 
och första halvåret 1974. Ytterligare en bidragande orsak torde vara 
oljekrisens negativa effekt på efterfrågan av personbilar. Vidare kan en 
förskjutning i exportleveranserna från första till andra halvåret ha ägt 
rum på grund av den svenska hamnstrejken i maj. Exporten till Östeuro
pa och till vissa u-länder, däribland OPEC-länderna, ökade kraftigt un
der 1973 och första halvåret 1974. Under andra halvåret accentuerades 
tillväxten mycket påtagligt. Till den starka exportökningen av verkstads
produkter under andra halvåret bidrog även en brant uppgång av bil
exporten. Exportvolymökningen 1973-1974 kom enligt preliminära be
räkningar att uppgå till ca 13 % - i det närmaste lika mycket som 1972 
-1973. Prisutvecklingen var mycket snabb under året och den genom

snittliga prisnivån beräknas ha stigit med 14 % 1973-1974. 
Den inhemska efterfrågan på verkstadsprodukter beräknas ha stigit 

i väsentligt snabbare takt 1973-1974 än 1972-1973 framför allt be
roende på den starka konsumtionsökningen av verkstadsprodukter 1973 
-1974 - särskilt personbilar. Ytterligare bidragande har insatsvaru
lagrens utveckling varit; dessa drogs ned under 1973, men ökade sedan 
under framför allt senare delen av 1974. Lagren av varor i arbete bör
jade öka under andra halvåret 1973 och växte sedan snabbt under loppet 
av 1974. Färdigvarulagren, som minskade under 1973, byggdes successivt 
upp under loppet av 1974. 

Den ökade inhemska efterfrågan tillgodosågs till mycket stor del av 
en kraftigt höjd import. Importvolymen ökade enligt preliminära beräk
ningar med hela 20 % 1973-1974. De starkaste importökningarna här
rörde från insatsvarorna och från konsumtionsvarorna. 

Produktionen ökade enligt preliminära beräkningar med ca 12 % 

1973-1974, med en lägre tillväxttakt mot slutet av året. 
Till grund för bedömningen av verkstadsexportens utveckling under 

1975 ligger en exportenkät till verkstadsindustrin, insamlad i början av 
november av statistiska centralbyrån. Företagen räknar enligt denna 
enkät med att kunna öka sin export med drygt 22 % i löpande priser 
1974-1975. Liksom under 1974 är det från Östeuropa och Kina samt 
från vissa u-länder som den starkaste efterfrågan bedöms komma. Erfa
renheter från tidigare enkäter visar att företagen har en tendens att 
överskatta exportutvecklingen, då denna bromsas upp efter en snabb 
uppgångsperiod. Med bän<;;yn ti.\l detta och ti\l de internationella utsik
terna för 1975 har enkätens värdemässiga ökning för 1974-1975 juste

rats ned till ca 21 % . Prisutvecklingen bedöms bli något lugnare än 
under 1974, men den genomsnittliga prisnivån beräknas ändå stiga med 
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11,5 % 1974-1975. Därmed skulle exportvolymen komma att öka med 

8,5 % 1974-1975. 
Leveranserna till hemmamarknaden beräknas öka i väsentligt lägre 

takt 1974-1975 än 1973-1974 (se tabell 4: 4). Framför allt är det den 
privata konsumtionen av verkstadsprodukter, som bedöms öka i betyd
ligt lägre takt än under 1974, men även för maskininvesteringarna 

prognoseras en något lägre tillväxt 1974-1975 än 1973-1974. För
brukningen av verkstadsprodukter som insatsvaror beräknas däremot öka 
något snabbare 1974-1975 än 1973-1974, beroende på att nedgången 

i byggnadsinvesteringarna bedöms bli väsentligt mindre 1974-1975 än 
l'.173-1974. Insatsvarulagren beräknas fortsätta byggas upp under 
1975, så att lagerökningen 1975 blir större än lagerökningen 1974. En 
likartad utveckling förutses för färdigvamlagren. Däremot beräknas la
gerökningen av varor i arbete, efter den snabba uppbyggnaden under 
1974. bli lägre 1975 än 1974. Därmed skulle den sammanlagda lager
ökningen av verkstadsprodukter bli något högre 1975 än 1974. 

Ovanstående lager- och efterfrågeprognoser indikerar att importen 
L0mmer att stiga med ca 8 % och produktionen med knappt 6 (,:;; 1974 

-1975. 
V arrens orderstockar byggdes upp mycket kraftigt under senar~ delen 

av 1972 och under 1973. Stora leveranser i förening med en vikande 
orderingång drog ned orderstockarna under 1974. De är dock alltjämt 
så stora att sysselsättningen vid storvarven kan beräknas vara tryggad 
fram till 1978. 

Totala exporten av fartyg uppgick 1974 enligt preliminära beräkning
ar till 4,2 miljarder kr. - en värdemässig ökning på 32 % jämfört med 
1973. Exporten av nybyggda fartyg ökade härvid med 29 % och expor
ten av begagnade fartyg med 59 % . Leveranserna skedde till väsentligt 
högre priser än under 1973. 

Exporten av nybyggda fartyg under 1975 har beräknats med hjälp av 
den i oktober av statistiska centralbyrån insamlade varvsenkäten. Expor
ten av nybyggen beräknas till 3,8 miljarder kr. - en ökning på 31 % 

jämfört med 1974. Efter den exceptionellt höga utförseln av begagnade 
fartyg under 1973 och 1974 kan man för 1975 vänta en stark minskning 
av denna export. Den totala fartygsexporten beräknas därmed öka med 
ca 9 % i värde 1974-1975. 

Varven har under 1972 och 1973 genom nyrekrytering av arbetskraft 
kunnat genomföra stora höjningar av produktionsvolymen. Även under 
1974 kunde varven utöka personalstyrkan ,och produktionsökningen 
1973-1974 uppgick enligt preliminära kalkyler till ca 10 %. Produk
tionsökningen 1974-1975 har beräknats till ca 9 %. Denna prognos 
baseras på de leveranser på export och till svenska rederier som förutses 
i den ovan nämnda exportprognosen och i investeringsprognosen (se kap. 
7, avsnittet om handelsflottan). 
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Produktionen inom livsmedelsindustrin inkl. dryckesvarn- nclz tobaks

industri ökade knappt 4,5 % 1972-1973 efter att ha utvecklats svagt 

under de td. föregående åren i samband med den matta utvecklingen av 

livsmedelskonsumtionen 1970-1972. Den helt övervägande delen av 

livsmedelsindustrins produkter finner avsättning inom landet och de går 

då framför allt till privat konsumtion. 

Livsmcdelskonsumtioncn ökade emellertid endast måttligt även 1972 

-1973 samtidigt som livsmedelslagren synes ha reducerats kraftigt. 

Även importen och exporten av livsmedel reducerades. Salderas effek

terna av denna efterfrågeutveckling får man fram en förhållandevis 

måttfull produktionsuppdragning vilket avviker från den markerade åter

hämtning som registrerats i statistiska centralbyråns produktionsberäk

ningar för 1973. 
Bedömningen av den reella produktionsutveeklingen inom livsmedels

industrin under 1974 präglas likaledes av osäkerhet vad beträffar tillför

litligheten i tillgängliga produktionsberäkningar. Sålunda registreras en 

något lägre produktion under de tre första kvartalen 1974 jämfört med 

samma period 1973. Mot bakgrund av en förhållandevis stark uppgång 

i livsmedelskonsumtionen 1973-1974 och därmed ökade avsättnings

möjligheter på hemmamarknaden synes det mer sannolikt att produk

tionsexpansioncn inom livsmedelsindustrin fortgått även under 1974. 
Detta gäller även under beaktande av att exporten visade en volymmäs

sig minskning på drygt 4 % 1973-1974 medan importen av livsmedels

produkter synes ha ökat förhållandevis starkt 1973-1974 - ca 6,5 %. 
Sammantaget med kraftiga positiva omslag i både handelns och indu

strins livsmedelslager implicerar denna efterfrågeutveckling en produk

tionsvolymökning inom livsmedelsindustrin på uppskuttningsvis 4 % 

1973-197-1-. 
En förväntad fortsatt väl hävdad konsumtionsefterfrågan under 1975 

innebär att en bibehållet god tillviixttakt inom livsmedelsindustrin kan 

emotses. En fortsatt minskning av exportvolymen synes dock trolig 

1974-1975 medan importvolymen fortsätter att stiga. 

Produktionslillväxtcn inom övrigsektom1 var 1972-1973 ungefär lika 

stor som 1971-1972, dvs. ca 4 %. Under perioden 1960-1970 expan

derade produktionen inom övrigsektorn förhållandevis jämnt med en 

genomsnittiig årlig produktionsökning på ca 5 % . Denna jämförelsevis 

starka ökningstakt bröts emellertid 1970-1971 då produktionen mins-

I Sektorn omfattar textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (SNI 
32), triihus- och byggnadssnickeriindustri, möbelindustri samt övrig trävaru
industri utom sågverk (SNI 33 exkl. 33111), pappers- och pappförpacknings
industri (SNI 3412), övrig pappers- och pappvaruindustri (SNI 3419), grafisk 
industri (SNI 342), kemisk industri, gummivaru-, plast- och plastvaruindustri 
(SNI 351, 352, 355, 356), jord- och stenvaruindustri (SNI 36) samt annan 
tillverkningsindustri (SNI 39). 
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Tabell 4: 5 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1973-1975 

Milj. kr.. 1968 ars producentpriser 

Milj.kr. 

1973 

Produktion' 20 630 
Import 10 330 

Summa tillgång 30960 

Offentlig konsumtion 2 290 
Privat konsumtion 9080 
Investeringar 600 
Export 6 060 
Lagerföriindring i industrin 170 
Lagerförändring i handeln -10 
Varuinsats 12 770 

industri 4400 
byggnadsverksamhet 4 760 
övriga sektorer 3 610 

Summa användning 30960 

Förändring från 
föregående år, % 
resp. milj. kr. 

1974 1975 
prel. prognos 

4,9 0,6 
12,2 8,6 
7,3 3,4 

2,8 3,5 
9,0 4,7 
3,2 2,9 
7,6 5,0 

250 30 
210 -90 

3,4 2,3 
8,9 4,7 

-3,2 -0,5 
5,6 2,7 

7,3 3,4 

1 Produktionen framkommer som saldo i balansen och avviker från 
statistiska centralbyråns årsberäkningar över produklionsutveck
lingen. Försörjningsbalansens produktionsförändring för prognos
perioden korrigeras därför i enlighet med mönstret för tidigare 
konstaterade avvikelser. 

Kii/la: Konjunkturinstitutet. 
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kade med ca 2,5 % till följd av en minskad efterfrågan för privat kon
sumtion och byggnadsverksamhet. 

Den Ö\'en·ägande delen av sektorns produktion går till privat konsum

tion och export samt i form av insatsvaruleveranser till byggnadsverk
samheten och verkstadsindustrin. 

En återhämtning i produktionen inträffade 1971-1972 vilket berodde 
dels pii en blygsamt förstärkt efterfrågan för privat konsumtion men 
framför allt på en kraftigt ökad avsättning på exportmarknadcma. Indu
strins ökade köp av insatsvaror utgjorde, liksom ökade leveranser till 
byggnads\·crksamheten, en ytterligare stimulansfaktor. 

En uppdragning av produktionsökningstakten inom övrigsektorn 
1972-1973 möjliggjordes av mycket snabbt ökande exportleveranser 

och en ökande efterfrågan för privat konsumtion. Exportefterfrågan på 

övrigvaror som under loppet av 1972 börjat stiga kraftigt accelererade 
under loppet av 1973 och resulterade i en exportvolymökning på drygt 
22 % 1972-1973 medan importökningen stannade vid drygt 6 %. 

Minskade len:ranser till byggnadssektorn uppvägdes mer än väl av in
dustrins ökade köp av insatsvaror. 

Under 197-1 var det i huvudsak den kraftigt förstärkta inhemska efter

frågan pf1 önigvaror för privat konsumtion som bidrog till att bibehålla 

1-Riksdugm 1975. 1 sam/. Nr 1. Bil. I. 
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en jämförelsevis god produktionsökning inom övrigsektorn med tanke på 

den försvagning av exportkonjunkturen som inträdde under loppet av 

1974. Uppbromsningen av den ekonomiska tillväxten i Västeuropa re

sulterade i en mattare exportefterfrågan vilket även visade sig i form av 

drastiskt minskande ordertillströmning från utlandet under loppet av 

[iret. Exporten av övrigvaror beräknas sålunda ha ökat endast drygt 7 % 

i volymtermer 1973-1974. 
Den markanta accelerationen i efterfrågan för privat konsumtion kom

penserade dock tillfullo den mattare utvecklingen i utlandsefterfrågan 

1973-1974. Industrins köp av insatsvaror, både för löpande förbruk

ning och lageruppbyggnad, synes ha ökat mycket kraftigt 1973-1974 
medan efterfrågan från byggnadssektorn fortsatt att minska. Ett kraftigt 

omslag i handelns lager av övrigvaror och en uppbyggnad av lagren in

om övrigsektorn har också verkat höjande på efterfrågan och produktion 

inom övrigsektorn 1973-1974. Den livaktiga konsumtionscfterfrågan 

har genererat en kraftig importvolymökning på ca 12 % 1973-1974 och 

de snabbt stigande importpriserna beräknas ha drivit upp den värde

mässiga importökningen till drygt 46 % 1973-1974. Sammantaget 

torde efterfrågeutvecklingen 1974 ha givit utrymme för en produktions

ökning på åtminstone 3 % 1973-1974. 
Konjunktursituationen för övrigsektorn torde försämras 1975 trots 

en föruts(:du relativt god efterfrågan för privat konsumtion. Export

leveranserna beräknas öka måttfullt 1974-1975 - ca 5 % i volym -

med hänsyn till den förväntade låga tillväxttakten i Viisteuropa. Den 

beräknade svagare ökningstakten i den privata konsumtionen innebär att 

en mattare ökning kan förutses även för importens del - uppskattnings

Yis ca 8,5 ~:c, i volymtillväxt 1974-1975. 
Leveranserna till byggsektorn kommer sannolikt att fortsätta att 

minska även 1974-1975 och industrin i övrigt torde inte ha ett lika 

expansivt behov av insatsvarulcveranser som 1974. Detta gäller fram

för allt verkstadsindustrin som 1973-1974 kraftigt ökade sina köp av 

insatsvaror - leveranserna till dessa företag torde öka betydligt mått

ligare 1974-1975 med tanke på den prognoserade mattare produktions

i.ikningen. Lagerutvecklingen torde inte heller i någon högre grad verka 

stimulerande på efterfrågan 1974-1975 efter den massiva lagerupp

byggnad som synbarligen ägt rum 1974. 
Efterfrågan för privat konsumtion synes därför bli den huvudsakliga 

stödjande och expansiva faktorn i efterfrågeutvecklingcn för övrigsek

torns produkter 1975 och en avsaktning av sektorns produktionsökning. 

torde därför vara att räkna med 1974-1975. 

4.3 Skogsbmket 
Skogsavverkningarna beräknas totalt sett ha ökat omkring 4 % 1973 

-1974 med en märkbar dämpning mot slutet av året. Trots en kraftig 
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Tabell 4: 6 Försörjningsbalans för rundvirke 1973-1975 

Fast matt utan bark (barr- och lövträ) 

Produktion 
siigtimmer 
massa- och boardved 
övrigt rundvirkc 

lmport 
Summa tillg{mg 

Export 
Lagerförändring 
Förbrukning 

sf1gtimmcr 
massa- och boardvcd 
övrigt rundvirke 

Summa användning 

Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

l 000 kbm Förändring från 
föregående år, % 
resp. I 000 
kbm 

1973 1974 1975 
prel. prognos 

63 150 4,4 -3,l 
29 520 -0,2 -20,6 
29 750 9,4 12,4 
3 880 0,0 0,0 

640 107,5 -39,8 
63790 5,4 -3,8 

2 990 -26,5 17,3 
-5 540 3 540 2600 
66 340 1,0 -8,3 
28 870 -0,8 -20,0 
33 670 2,7 0,5 

3 800 0,0 0,0 

63 790 5,4 -3,8 
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ökning av massavedsavverkningarna har den fortsatta förbrukningstill
växten inom massa- och pappersindustrierna medfört en ytterligare ned

dragning av massavedslagrcn både vid industrierna och i skogen. 
Detta trots att exporten hållits tillbaka medan importen av massaved 
tredubblats. Avverkningarna av sågtimmer förblev i stort sett oföränd

rade 1973-1974, vilket till följd av den icke förutsedda kraftiga minsk
ningen av produktionen inom sågverken resulterade i ökad lagerhållning 
av sågtimmer. 

Produktionstillväxten inom massa- och pappersindustrierna väntas bli 
svag 1974-1975. Det torde dock finnas ett starkt behov av en påfyll
nad av de långt neddragna massavedslagren, vilket tillsammans med ett 
antagande om ökad export av massaved beräknas resultera i en relativt 
kraftig ökning av massavcdsavverkningarna 1974-1975. Sågtimmer
produktionen förutses däremot minska betydligt. Sannolikt skulle detta 
komma att medföra en minskning av avverkningarna totalt med ca 3 % 
1974-1975. 

4.4 Öl'figa uäringsgrenar och den totala produktionen 
I kalkylerna över den totala produktionsutvecklingen har utgångs

punkten varit de beräkningar som utförts av konjunkturinstitutet. I 
den sammanfattande bedömningen i kapitel 1 som utformas inom fi

nansdepartementet har emellertid en något avvikande uppfattning rö-
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rande lagerutvecklingen under 1974 och 1975 redovisats. Lagerinveste
ringarna beräknas sålunda komma att öka något mera än konjunktur

institutet förutsatt under 1975 - om än i en klart avsaktande takt. Vi
dare har en gynnsammare utveckling för näringslivets investeringar 

kunnat förutses för 1975 med utgångspunkt bl. a. i den bedömning som 
gjorts beträffande utnyttjandet av medel från olika investeringsfonder. 

I konsekvens med den annorlunda bedömningen av den totala efter
frågan har en uppjustering av konjunkturinstitutets beräkningar över 
produktionsutvecklingen 1975 därför skett. I första hand har en något 
högre produktion förutsatts komma till stånd inom industrin och bygg
nadssektorn. I nedanstående tablå ges en sammanställning av de pre

liminära förändringstalen för de olika näringsgrenarnas produktions
volym 1973-1974 samt prognoser för utvecklingen 1974-1975. 

Förändring i produk- Bidrag till ökningen 
tionsvolym, % i den totala produk-
1973 - 1974- tioncn, % 
1974 1975 1974-1975 

Jordbruk 14 -8 -8 
Skogsbruk ') -5 -3 
Industri 7,5 4,5 50 
Elkraftproduktion m. rn. -2,5 7 5 
liyggnadsvcrksamhet --3 0 0 
Summa varu- och krafrproduktion 5,5 2,5 44 
Offentliga tjänster 3 2,5 18 
Privata tjänster 5 3 38 
Summa tjänstesektorer 4,5 3 56 
Total produktion 4,5 3 100 

Jordbrukets produktionsvolym beräknas av statens jordbruksnämnd 
ha ökat med inte mindre än 14 % 1973-1974. Till följd av det osed
vanligt goda skördeutfallet, framför allt för brödsäd och foderspann

mål, ökade vcgetabilieproduktionen med drygt 25 % . För animalie
produktionen kunde en produktionsökning på ca 4 % noteras. Undt:r 
förutsättning om normalskörd 1975 väntas vegetabilieproduktionen 
minska med drygt 18 % från 1974. Animalieproduktionen beräknas bli i 

stort sett oförändrad 1974-1975. Sammantaget innebär detta att jord

brukets Iörädlingsvärde skulle minska med ca 8 % från 1974 till 1975. 

Skvgsbmkets förädlingsvärde beräknas enligt konjunkturinstitutet ha 

ökat med 9 00 1973-1974. Från 1974 till 1975 väntas produktionsvoly

men minska med 5 % . 

Som framgår av avsnitt I i detta kapitel ökade i11d11striprod11ktio11e11 

med inemot 7,5 % 1973-1974. För 1975 förutses enligt konjunktur

institutets prognos en uppgång i produktionsvolymen med drygt 4 % . 

Den annorlunda bedömning som redovisats ovan rörande lager- och 
investeringsutvecklingen har bedömts höja tillväxttakten till ca 4,5 t:;C 

1974-1975. 
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Centrala driftledningens beräkning av elkraftproduktione11 för 1974 
angav en volymminskning på drygt 2,5 %. Vattenkraftproduktioncn 
minskade med 5 %, medan produktionen av värmekraft ökade med 
knappt 5 ~'o 1973-1974. Volymminskningen i den totala elkraftpro
duktioncn kan till stor del återföras på händelserna under oljekrisen. 
Bl. a. på grund av den sparkampanj som startades i slutet av november 
1973 och de restriktioner som senare infördes uppnåddes betydande 
spareffekt. Med hänsyn tagen till att det milda vädret medförde en lägre 

förbrukning kan elsparandet under januari-februari 1974 uppskattas 

till 15-:!0 % . Den totala förbrukningen beräknas under helåret 1974 

bli så gott som oförändrad jämfört med 1973. Förbrukningen inom in
dustrin och samfärdseln beräknas därvid ha ökat med knappt 3 % , me
dan övrig förbrukning minskade med ca 3 %. 

Från 1974 till 1975 väntas den totala elkraftproduktionen öka med 
7 ~:;;. ökningen väntas framför allt falla på värmekraftproduktionen. 
Vid bedömningen av denna produktionsutveckling har förutsatts att den 
pågående sparkampanjcn kommer att få avsedd effekt. 

I kapitel 7 beskrivs utvecklingen inom bygg11ads- och anläggnings

verksamheten. Bruttoinvesteringama i byggnader och anläggningar be

räknas ha minskat med närmare 4 % i volym 1973-1974. För 1975 
väntas nedgången enligt konjunkturinstitutet stanna vid ca 2,5 %. In
kluderas reparationer och underhåll beräknas volymminskningen i 
byggnadsvcrksamheten ha varit 3 % 1973-1974 och uppgå till 1 % 

1974-1975. Med hänsyn till den i sammanfattningen antagna något 
snabbare ökningen i näringslivets investeringar torde minskningen i 
byggnadssektorns produktion från 1974 till 1975 bli obetydlig. 

Med ovan redovisade förändringstal kan ökningen i varu- och kraft
produktionen uppskattas till ca 5,5 % 1973-1974 och 2,5 % 1974-
1975. 

Den offentliga tjänsteproduktionen beräknas ha ökat med ca 3 % 

1973-1974. Det är framför allt en ökning i den kommunala verksam
heten som bidragit till uppgången. Den kommunala tjänsteproduktionen 
ökade med inemot 4 % mot en tillväxt på 1 % för den statliga. Från 
1974 till 1975 väntas tjänsteproduktionen hos både stat och kommun 
öka med drygt 2,5 % . 

Från 1972 till 1973 ökade förädlingsvärdet i den privata tjiinste

scktorn med knappt 2,5 % . Statistiska centralbyråns produktionsindex
beräkningar tyder på att produktionen mellan de tre första kvartalen 
1973 och motsvarande period 1974 ökade betydligt snabbare. En myc
ket stark ökning i produktionen har redovisats inom varuhandcln, och 
även inom samfärdseln noterades en högre produktionstillväxt än för 
sektorn som helhet. Mellan helåren 1973 och 1974 har här räknats 
med att ökningen uppgår till ca 5 % i den privata tjänstesektorns pro
duktion. 
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För 1975 har produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn an
tagits bli lägre än 1974. Antagandet baseras bl. a. på den prognos för 
den privata konsumtionen som redovisas i kapitel 6. Tillväxten i den pri
vata tjänsteproduktionen väntas från 1974 till 1975 bli 3 % . 

Den totala tjänsteproduktionen ökade enligt ovanstående beräkningar 
med ca 4,5 % 1973-1974 och väntas öka med ca 3 % 1974-1975. 

Bruttonationalproduktens volymtillväxt, mätt från produktionssidan, 
skulle sålunda med ovan angivna antaganden uppgå till ca 4,5 % 1973-
1974. Mellan 1974 och 1975 indikerar beräkningarna från produktions
sidan en tillväxt på ca 3 %. Därvid bidrar framför allt industriproduk
tionen och den privata tjänsteproduktionen till tillväxten. 

Av kapitel 1 framgår att ökningen av bruttonationalprodukten mätt 
från användningssidan kan uppskattas till drygt 3 112 % 1973-1974 
och ca 2,5 % 1974--1975. Detta skulle innebära att bruttonational
produktens tillväxttakt från produktionssidan 1975 inte i samma ut
sträckning som för 1974 överstiger ökningstaktcn så som den framgår 
av kalkylerna från användningssidan. 
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5 Arbetsmarknaden 

5.1 Läget på arbetsmarknaden under 1974 

Samman/ attlling 
Arbetsmarknadsläget under 1974 utmärktes av ett i förhållande till 

1973 kraftigt ökat arbetskraftsutbud och en klart stegrad arbetskraftsef

terfrågan. Sysselsättningen kom därigenom under 1974 att ligga på en 
påtagligt högre nivå än under 1973. Den kraftigt ökade sysselsättningen 
ledde till en klart lägre arbetslöshetsnivå. Denna allmänna karakteristik 

gäller jämförelsen mellan genomsnittslägena 1973 och 1974. Utveck
lingen under loppet av de båda åren uppvisar ett något annat mönster. 
Sålunda präglades förändringarna under loppet av 1973 och första delen 
av 1974 av successiva förbättringar av arbetsmarknadsläget vilka dock 
under senare delen av 1974 planade ut till ett till synes stabilt läge. 

Arbetskraftsefterfrågan mätt som det säsongrensade antalet nyan
mälda lediga platser, genomgick en allt långsammare ökning under de 
första fem månaderna 1974, varefter en relativt kraftig minskning 
skedde. Kring denna lägre nivå varierade därefter antalet nyanmälda 
platser fram t. o. ro. november 1974. I serien över den icke tillgodo
sedda arbetskraftsefterfrågan, dvs. antalet obesatta platser, synes ovan 
beskrivna utveckling av totala arbetskraftsefterfrågan omkring halvårs
skiftct 1974 ha reflekterats genom en viss nivåsänkning. Tolkningen av 
denna förändring försvåras dock av en omläggning i denna serie just 
vid halvårsskiftet. 

Den bild av konjunkturutveeklingen som förmedlas genom arbets
marknadsstatistiken är inte helt entydig. De tendenser till dämpning av 
arbetskraftsefterfrågan som framgår ur serierna över nyanmälda och 
obesatta platser kan sålunda svårligen avläsas ur sysselsättningsstatisti
kcn. Möjligen kan siffrorna för perioden juni-november 1974 anses 
peka i riktning mot en stabilisering av sysselsättningen på hög nivå. Un
der samma period visade dock de säsongrensade siffrorna över antalet 
arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningarna en viss fortsatt nedgång. 
Arbetskraftsefterfrågan synes således, trots en viss dämpning omkring 
halvårsskiftet 197 4, fortfarande ha varit så kraftig att nettotillskottet till 
arbetskraftsutbudet kunnat sugas upp innan något utslag i form av ökad 
arbetslöshet hunnit ske. 

Befolkningsutveckling och arbetskraf tsutbud 

Utvecklingen av arbetskraftsutbudet beror förutom av inhemska be
folkningsförändringar även av nettomigrationen och förändringar av 
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förvärvsfrekvensen. Förvärvsfrekvensen uttrycks i relativa arbetskrafts

tal, som anger hur stor andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som 

står till arbetsmarknadens förfogande. 

Befolkningsutvecklingen i Sverige under 1972 och 1973 präglades av 

ett mindre födelseöverskott än under flertalet år under efterkrigstiden 

och av en relativt betydande nettoutvandring. Folkmängden kom där

igenom att öka förhållandevis långsamt; ökningstalen för 1972 och 1973 

var i själva verket bland de minsta som noterats hittills under 1900-talet. 

ökningen av medelfolkmängden från 1971 till 1972 och från 1972 till 

1973 uppgick till 24 000 eller 0,3 % resp. 14 000 eller 0,2 %. För den 

s. k. aktiva befolkningen, varmed här avses åldersgruppen 16-74 år, 

noterades ökningstal som var 0,1 procentenhet lägre än för totalbefolk

ningen såväl 19i1-1972 som 1972-1973. 

Befolkningsökningen under 1974 förefaller ha blivit något kraftigare 

än under 1972 och 1973. Under de första tre kvartalen 1974 ökade så

lunda befolkningen betydligt kraftigare än under hela året 1973. Till 

denna kraftigare ökning under 1974 bidrog en klar dämpning av ut

vandringen i kombination med en viss ökning av invandringen. Under 

de första tre kvartalen 1974 noterades sålunda en nettoinvandring på 

ungefär 1 300 mot ett utvandringsöverskott under samma period 1973 

på 10 700. Med beaktande av den nettoinvandring som skedde under 

den hittills statistikbelysta delen av fjärde kvartalet 1974 - nämligen 

månaderna oktober och november - har för helåret 1974 nettoinvand

ringen antagits uppgå till omkring 9 000. Under 1973 noterades en 

nettoutvandring från Sverige på 11 900, varför omslaget i nettot av 

migrationsströmmarna blev ca 21 000 från 1973 till 1974. 

Med ovan redovisade antagande om nettoinvandringen till Sverige 

skulle medelfolkmängden ha ökat med omkring 24 000 eller 0,3 % från 

1973 till 1974. Under bl. a. förutsättningen att åldersstrukturen bland 

in- och utvandrare följer tidigare mönster väntas ökningen av antalet 

personer i åldern 16-74 år ha uppgått till omkring 10 000 eller mellan 

0,1 och 0,2 t;c. Denna beräkning av den s. k. aktiva befolkningens ut

veckling ligger till grund för de kalkyler över arbetskraftsutbudets ut

veckling som redovisas i det följande. För dessa kalkyler, som i övrigt 

baseras på resultat av arbetskraftsundersökningarna, har vidare an

tagits att förändringarna under de elva första månaderna 1974 jämfört 

med samma period 1973 är representativa för förändringarna mellan 

helåren. Med en sådan förutsättning skulle antalet personer i arbets

kraften ha ökat med omkring 55 000 eller mellan 1,3 och 1,4 % mel

lan dessa år. 1 Denna ökning förklaras nästan helt av en uppgång i kvin-

1 Värdena för 1974 har korrigerats för att jämförbarhet med 1973 års värden 
i;kall uppnås. Korrigeringen, som avser antalet personer i arbetskraften och 
antalet sysselsatta, iir föranledd av olikheter mellan åren i fråga om mätpe
riodens placering vid juniundersökningen. Mätperioden föll sålunda en vecka 
senare i juni 1974 än i juni 1973, vilket medförde att avsevärt fler ungdomar 
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nornas relativa arbctskraftstal. Detta tal bedöms ha stigit med 1,6 pro

centenheter - till 56,8 % - vilket är den kraftigaste uppgång som 

någonsin noterats i serien av arbetskraftsundersökningar från 1963. 
ökningen av förvärvsfrekvensen var särskilt kraftig bland kvinnor med 

minderåriga barn. För denna grupp uppskattas ökningen av det relativa 

arhetskraftstalet till drygt 3 procentenheter. Utvecklingen av männens 

relativa arbetskraftstal beräknas ha lett till ett visst bidrag till den totala 

ökningen av arbetskraften 1973-1974. Detta innebär en omsvängning 

i förhållande till den utveckling som noterats i detta avseende alltsedan 

1963. 

För beräkningar av arbetskraftsutbudet uttryckt i timmar kan man 

använda arbetskraftsundersökningarnas uppgifter om olika gruppers 

faktiska och/eller önskade veckoarbetstid. Detta material visar förutom 

antalet faktiskt utförda arbetstimmar även det antal timmar som de ar

betslösa önskat arbeta samt skillnaden mellan de undersysselsattas1 öns

kade och faktiska arbetstid. Om de frånvarande förutsätts ha önskat ar

beta lika många timmar/vecka som personerna i arbete kan genom en 

summering av alla de här uppräknade posterna en uppskattning av de 

samlade arbetskraftsresurserna erhållas. En sådan beräkning baserad på 

material för de första elva månaderna 1973 och 1974 visar en ökning av 

arbetskraftsutbudet mätt i timmar på 1,2 %. Den procentuella ökningen 

av arbetskraftsutbudet mätt i timmar skulle således ha varit nrlgot 

mindre än detta utbud mätt i personer. Detta sammanhänger med den 

ökade andelen kvinnor i arbetskraften med en genomsnittlig kortare 

medelarbetstid än männen. Den betydande ökningen av arbctskraftsut

budet 1973-1974 mätt såväl i personer som timmar torde till en del ha 

initierats av den kraftiga efterfrågeökningen mellan dessa år. 

Efterfrågan på arbetskraft 

För att belysa utvecklingen av arbetskraftsefterfrågan kan serien över 

antalet vid arbetsförmedlingarna nyanmälda lediga platser användas. 

Denna serie visar flödet av nyanmälda platser under loppet av varje må
nad. 

Från 1972 till 1973 skedde en ökning av antalet nyanmälda platser på 

3,5 %. Hela denna ökning inträffade under andra halvåret 1973. Sä

songrensade data visar att en stegvis förstärkning av arbetskraftseftcr

frågan skedde från andra till fjärde kvartalet 1973. Utvecklingen inom 

hunnit ta eller börja söka feriearbete vid undersökningstillfället i juni 1974 
än vid det i juni 1973. Den nedjustering av 1974 års junisiffror, som därför 
blivit nödvändig, reducerar genomsnittsvärdena för helåret 1974 med 9 000 
vad gäller antalet personer i arbetskraften och 8 000 vad gäller antalet syssel
satta. Beträffande beräkningen av dessa korrigeringsposter se Statistiska ta
beller (SCB) nr 1974: 41 sid. 7-9. 
1 Med undersysselsatta förstås personer som arbetat färre timmar ~in de kun
nat och velat. 
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tillverkningsindustrin och byggnadsverksamheten uppvisade ett likartat 

mönster och ökningen från andra till fjärde kvartalet var ungefär lika 

kraftig - 13-14 % - i dessa sektorer, som i samtliga näringsgrenar 

tillsammantagna. Totala antalet nyanmälda lediga platser fortsatte att 

öka i snabb takt från fjärde kvartalet 1973 till första kvartalet 1974 men 

stagnerade därefter på relativt hög nivå under perioden april-maj 

197-L I juni inträffade en relativt kraftig nedgång och de nyanmälda 

platserna låg kvar på en lägre nivå under perioden. fram t. o. m. no

vember 1974 (den senaste månaden för vilken statistik föreligger). Det 

sä~ongrensade antalet nyanmälda lediga platser var sålunda under som

maren och hösten i genomsnitt 12,5 % lägre än under årets första fem 

mimader. För tillverkningsindustrin noterades mellan dessa perioder en 

minskning av ungefär samma styrka som för totala antalet nyanmälda 

platser, medan inom byggnadsverksamheten nedgången var procentuellt 

sett mer än dubbelt så kraftig som inom samtliga näringsgrenar till

sammantagna. 

Vid arbetsförmedlingarna registreras förutom antalet nyanmälda plat

ser även antalet vid en viss tidpunkt obesatta platser. Medan serien över 

antalet nyanmälda platser kan antas spegla utvecklingen av totala ar

betskraftsefterfrågan, visar serien över antalet obcsatta platser snarare 

förindringar i den icke tillgodosedda efterfrågan på arbetskraft. Serien 

över antalet obesatta platser avsåg tidigare läget vid mitten av varje må

nad men visar fr. o. m. juli 197.+ förhållandet vid månadsskiftena. På 

grund av denna omläggning i statistiken blir jämförelser bakåt tills vi

dare tämligen osäkra. Även de säsongrensade tal för andra halvåret 

1974, som redovisas i det följande i texten och i diagram 5: 1, måste 

omges med vissa reservationer. Medan beräkningarna av säsongkorrige

ringsfaktorerna för perioden fram t. o. m. juni 1974 har baserats på en 

historisk serie över det faktiskt uppmätta antalet obcsatta platser varje 

månad, har motsvarande beräkningar för perioden fr. o. m. juli 1974 

byggts på teoretiska värden. Dessa värden har framräknats ur ovan

nämnda historiska serie. För varje månadsskifte under perioden 1963-

1973 har ett teoretiskt värde beräknats som genomsnittet av resultaten 

fran de på ömse sidor liggande mittmånadsräkningarna. 

Antalet obesatta platser har från juli 1973 varje månad varit större än 

antalet under motsvarande månad ett år tidigare. Det genomsnittliga an

talet obesatta platser var sålunda under första halvåret 1974 i genom

snitt .+8 % större än under första halvåret 1973. För perioden juli-no

vember 1974 noterades i genomsnitt 31 % högre tal än för motsvarande 

paiod 1973. 

I diagram 5: 1 redovisas för några näringsgrenar säsongrensade kur

vor över antalet obesatta platser fr. o. m. januari 1970 t. o. m. månads

skiftd november/december 197.+. På grund av ovan beskrivna omlägg

ning av statistiken kan någon sammanhängande serie inte erhållas för 
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Diagram 5: 1 Antal obesatta platser 1970-nov./dec. 1974 
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Kiillor: Arbetsmarknadsstyrelsen och konjunkturinstitutet. 

hela elen här aktuella perioden. Materialet torde dock medge vissa jäm
förelser även mellan månader före och efter statistikomläggningen vid 
hal vftrsskiftet 197 4. 

Som framgår av diagram 5: 1 ökade det säsongrensade antalet obe
satta platser relativt kraftigt under loppet av första halvåret 1974. Upp
gången från januari till juni 1974 uppgick till drygt 42 %. ökningen var, 
procentuellt sett, väsentligt kraftigare inom privata tjänsterl och tillverk
ningsindustri än inom byggnadsindustri och gruppen offentlig förvalt
ning och andra tjänster. Inom de två förstnämnda näringarna uppgick 

1 \'aruhandel, samfärdsel, post och telekommunikationer, bank- och försäk
ringsverksamhet samt hotell- och restaurangrörelse. 
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ökningen av de obesatta platserna från januari till juni 1974 till 77 resp. 
55 %, medan uppgången inom de två sistnämnda stannade vid 36 resp. 

20 % . ökningen av antalet obesatta platser inom byggnadsverksamheten 
under första halvåret 1974 kontrasterar mot den samtidigt relativt kraf
tiga nedgången i antalet nyanmälda platser inom denna näringsgren. 
Som utvecklas vidare i det följande synes denna olikartade utveckling 
sammanhänga med den förhållandevis kraftiga avgången ur byggnads
arbctaäåren, vilket kan ha medfört svårigheter att besätta vissa lediga 

platser. 
Som diagram 5: 1 visar stagnerade ökningen av det totala antalet obe

satta platser mot slutet av första halvåret 1974, varefter en viss nedgång 
synes ha skett från andra till tredje kvartalet 1974. Denna tendens till 

vändning kom inom gruppen offentlig förvaltning och andra tjänster till 

uttryck redan under andra kvartalet 1974. 
Aven inom vissa industribranscher kom ett sådant omslag till synes 

redan före halvårsskiftet 1974. Inom bl. a. trävaruindustrin noterades 
sålunda en klar minskning under loppet av andra kvartalet 1974. Beträf

fande utvecklingen av antalet obesatta platser under perioden mellan 
månadsskiftena juli/augusti och november/december synes inom flertalet 
näringsgrenar en stabilisering ha skett på något lägre nivå än vid slutet 

av första halvåret 1974. 
Utvecklingen av den icke tillgodosedda arbctskraftscfterfrågan fram

går även av konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometerundersökningar 

för industri och byggnadsverksamheten. Enligt dessa undersökningar 
rådde i september 1974 brist på yrkesarbetare i 62 % av industriföreta
gen. Detta innebar en stabilisering av bristtalen på ungefär samma nivå 
som i juni 1974 efter en stegvis uppgång alltifrån undersökningstillfället 
i december 1971. Beträffande bristen på andra arbetare än yrkesarbetare 
noterades klara ökningar under 1973 och 1974. Vid mättidpunkten i 
september 1974 uppgav sålunda 34 % av industriföretagen brist på 
andra arbetare än yrkesarbetare mot endast 9 % i mars 1973. 

De tecken på dämpning av arbetskraftsefterfrågan inom trävaruin
dustrin, som den kan avläsas ur diagram 5: 1, bekräftas av konjunktur

barometerdata. Andelen företag inom trävaruindustrin - framför allt 

inom sågverksbranschen - som rapporterade brist på yrkesarbetare och 

andra arbetare än yrkesarbetare sjönk sålunda påtagligt från juni resp. 

mars 1974 till september 1974. Denna dämpning av arbetskraftsefterfrå

gan hänger samman med den avsevärt försvagade orderingången inom 
denna sektor under loppet av de första tre kvartalen 1974. 

Beträffande arbetskraftseftcrfrågan inom byggnads- och anläggnings
verksamheten skedde en ökning av bristen på vissa kategorier av arbets

kraft under 1974. Andelen företag som i september 1974 uppgav brist 
på träarbetare uppgick till 58 %, vilket var det högsta tal som noterats 
för denna kategori sedan juni 1970. Dessa bristtal liksom den positiva 
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utvecklingen av det säsongrensade antalet obesatta platser inom bygg

nadssektorn under första halvåret 1974 torde till en del f~rklaras av det 

minskade antalet byggnadsarbetare. Totala antalet medlemmar i bygg

nadsarbetarnas erkända arbetslöshetskassa sjönk nämligen med närmare 

28 000 eller drygt 18 % från början av 1970 till augusti 1974. Bristen 

på tr~iarbetare torde också ha ett samband med den ändrade samman

s~ittningen i bostadsbyggandet. Det ökade småhusbyggandet och den 

ökade reparationsverksamheten torde ha inneburit att efterfrågan på 

byggnadsarbetare förändrats betydligt till sin struktur. 

Sysselsiitt n ingm 

Såsom framgatt av det föregående låg arbetskraftscfterfrågan under 

1974 på en betydligt högre nivå än under 1973. Som ett resultat av 

denna efterfrågeökning skedde också en påtaglig uppgång i sysselsätt

ningen. Antalet sysselsatta personer var sålunda i genomsnitt 73 000 1 el

ler l,9 ~'I: högre under perioden januari-november 1974 än under mot

svarande period 1973. Uppgången var därmed av ungefär samma stor

lek som sysselsättningsökningen från 1969 till 1970. I likhet med utveck

lingen 1969-1970 föll omkring 4/5 av ökningen på kvinnorna. Vid 

båda tillfällena hänförde sig sysselsättningsökningen bland kvinnorna 

främst till den kommunala sektorn. Sålunda förklarades denna ökning 

från perioden januari-november 1973 till samma period 1974 enligt ar

bctskraftsundersökningarna till 2/3 av en ökad sysselsättning inom kom

munerna. 

Medan ökningen av totala antalet sysselsatta personer således uppgick 

till i genomsnitt 1 ,9 % mellan de första elva månaderna 1973 och sam

ma period 197 4 visar beräkningar baserade på arbetskraftsundersökning

arna en ökning av antalet utförda arbetstimmar på 1,5 %. Dessa värden 

bygger helt p~t arbetskraftsundersökningarnas uppgifter om bl. a. semes

terfråman), sjukfrånvaro och s. k. övrig frånvaro. 2 Enligt dessa uppgif

ter skulle den genomsnittliga andelen frånvarande för semester ha sjun

kit något från 1973 till 1974 medan summan av övriga typer av frånvaro 

skulle ha stigit med i genomsnitt 0,6 procentenheter från perioden janu

ari-november 1973 till samma period 1974. Skillnaden i den uppmätta 

andelen frånnrande för semester torde emellertid i huvudsak bero på 

vissa olikheter i frågan om mätperiodernas förläggning under juli 1973 

resp. juli 191 ~. Då det knappast finns stöd för något antagande om av

görande förändringar av semesterfrånvaron (varken ökningar eller 

minskningar) bar här förutsatts att denna typ av frånvaro förblivit oför

ändrad mellan de båda perioderna 1973 och 1974. Om man vidare antar 

att övriga typer av frånvaro blivit korrekt uppskattad i arbetskraftsun-

1 Korrigerinr,: enligt fotnot 1 sid. 104. 
~ Do.:k efter J.:orrigering av antalet sysselsatta personer i enlighet med fotnot 
1 sid. 10..J. 
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dcrsökningarna skulle en kalkyl över totala antalet utförda arbetstimmar 
\·isa på en ökning med 1,0 % från perioden januari-november 1973 till 
samma period 1974. Skillnaden i utvecklingstakt mellan antal personer i 

<ffbete, 1,9 %, och antal utförda arbetstimmar, 1,0 %, förklaras huvud

sakligen av en ökad sjukfrånvaro. 
Nationalräkenskapernas beräkningar av sysselsättningsutvccklingen 

inom olika näringsgrenar bygger delvis på arbetskraftsundersökning
arna, delvis på annat material. Även om nationalräkenskapernas resultat 
på totalnivå avstäms mot arbetskraftsundersökningamas uppgifter bru
kar ändå vissa olikheter kvarstå mellan de båda serierna. Dessa olikhe

ter beror på skillnader mellan serierna i fråga om bl. a. åldersavgräns
ningen. Dessutom tas i nationalräkenskaperna, men ej i arbetskraftsun

dcrsökningarna, hänsyn till variationer mellan f1ren i antalet arbetsda
gar. Bl. a. dessa faktorer förklarar skillnaden mellan arbetskraftsunder
sökn ingarna och nationalräkenskaperna vad g:iller förändringstakten 
från de första tre kvartalen 1973 till samma period 1974. 

Av tabell 5: 1 framgår utvecklingen av antalet sysselsatta personer 
och antalet utförda arbetstimmar enligt nationalräkenskaperna. Tabellen 
\·isar att sysselsättningen i flertalet n(iringsgrenar utvecklades klart 

gynnsammare från de första tre kvartalen 1973 till samma period 197-t 

än fr1tn 1972 till 1973. Beträffande antalet sysselsatta personer noterades 
sålunda för de flesta näringsgrenarna antingen tilltagande ökningstakt 
eller avtagande minskningslakt mellan ovan nämnda perioder. Inom två 

näringsgrenar, skogsbruket och privata tjänster, skedde ett omslag från 
minskningstal till ökningstal. I motsats till utvecklingen inom övriga nä
ringsgrenar uppvisade byggnadsverksamheten en snabbare minskning 
och den statliga sektorn en långsammare ökning av antalet sysselsatta 

Tabell 5:1 Sysselsättningen inom olika näringsgrenar 1972-1974 

Antal Procentuell förändring Procentuell förändring av 
sysscl- av antalet syssclsalta antalt:t utförda arbetstimmar 
satta 
I 000-tal 1972- 1-3 kv. 1973- 1972- 1-3 kv. 1973-
1972 1973 1-3 kv. 1974 1973 1-3 kv. 1974 

Jordbruk och fiske 229 -3,7 -2,4 -3,l -1,9 
Skog,;bruk 66 -3,9 2,4 -4,l 1,8 
Gruvor och tillverknings-
industri 1 010 1,2 3,2 -0,5 2,6 
El-, gas- och vattenverk 28 2,1 11,9 2,0 6,2 
Byggnads verksamhet 343 -1,3 -2,3 -3,3 -3.1 
Privata tjänster 1 325 -1,l 0,7 -1,1 0,2 
Staten 261 2,5 1,8 1,4 0,9 

Staten exkl. värnplikt 2/.1 4,1 0,4 2,6 -0,4 
Kommunerna 643 4.1 6,4 1,7 3,4 
Summa 3 906 0,4 2,1 -0,7 1,0 
Korrigeringspost -- 0,2 0,2 -0,l 
Totalt 0,4 1,9 -0,5 0,9 

Kiilfa: Statistiska centralbyrån. 
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från perioden januari-september 1973 till samma period 1974 jämfört 

med förändringen 1972-1973. 
Inom näringslivet, här definierat som totala ekonomin exkl. den of

fentliga sektorn, ökade antalet sysselsatta med 1,1 % och antalet utförda 
arbetstimmar med 0,6 % från de tre första kvartalen 1973 till samma 
period 1974. Inom offentliga sektorn (statliga och kommunala myndig
heter exkl. affärsverken) anges i nationalräkenskaperna antalet syssel
satta ha ökat med 5,1 % och antalet utförda arbetstimmar med 2,6 % 

mellan ovannämnda perioder. Genom denna snabbare syssclsättningsök
ning inom offentliga sektorn (inkl. värnpliktiga) än inom näringslivet 

kom offentliga sektorns andel av totala sysselsättningen att stiga med 
ungefär 0,7 procentenheter till i genomsnitt 24,5 % under de första tre 
kvartalen 1974. Som jämförelse kan nämnas att motsrnrande andel för 
åren 1960 och 1970 uppgick till 12,8 resp. 20,6 % . 

Arbetslöshet m. m. 
I samband med konjunkturuppgången under 1973 noterades en steg

vis ökning av sysselsättningen och en nedgång i arbetslösheten. Antalet 
arbetslösa sjönk sålunda enligt arbetskraftsundersökningarna från i ge
nomsnitt 107 000 1972 till 98 000 1973. Arbetskraftsefterfrågan fort
satte att öka kraftigt under första halvt1ret 1974 men synes därefter ha 
dämpats något. Antalet obesatta platser låg dock under hela elevamåna
dersperioden fram t. o. m. november 1974 på en klart högre nivå än 
under motsvarande period 1973. Arbetslösheten kom därigenom att 
sjunka betydligt mellan dessa perioder - från i genomsnitt 99 000 pe
rioden januari-november 1973 till 82 000 samma period 1974. Ut
tryckt i relativa arbetslöshetstal, dvs. andelen arbetslösa av totala ar
betskraften, innebar detta en nedgång från 2,5 till 2,0 % . 

Kvartalsvisa jämförelser av säsongrensade värden över antalet arbets
lösa enligt arbetskraftsundersökningarna visar en kontinuerlig minsk
ning alltsedan tredje kvartalet 1972. Den säsongrensade arbetslösheten 
uppgick under tredje kvartalet 1974 till 2,0 % och under månaderna 
oktober och november 1974 till i genomsnitt 1,8 % av arbetskraften och 
nådde därmed sin lägsta nivå sedan fjärde kvartalet 1970. 

Utvecklingen av det säsongrensade antalet arbetslösa kassamedlem
mar överensstämmer relativt väl med ovan beskrivna utveckling av ar
betslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna särskilt vad gäller pe
rioden fram till halvårsskiftet 1974. Minskningen av antalet arbetslösa 
från tredje kvartalet 1972 till andra kvartalet 1974 uppgick sålunda 
enligt båda serierna till 24 % . Beträffande utvecklingen under andra 
halvåret 1974 kan dock en viss skillnad mellan de båda serierna no
teras. Enligt arbetskraftsundersökningarna synes nämligen en klart kraf
tigare nedgång i arbetslösheten ha skett mellan juli och november än 
vad som framgår av serien över arbetslösa kassamedlemmar. På grund 
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av omläggningar i statistiken är dock möjligheterna att använda sist
nämnda serie för jämförelser mellan halvåren 1974 begränsade. För
utom en förskjutning av mättidpunkten - i likhet med omläggningen 
av statistiken över obesatta platser - påverkas denna serie även av 

ändrade anmälningsregler för de arbetslösa kassamedlemmarna. De ar

betslösa kassamedlemmarna - liksom personer som uppbär kontant 
arbetsmarknadsstöd - är numera skyldiga att besöka arbetsförmed

lingen var fjärde vecka medan dessa grupper tidigare var ålagda att ta 

kontakt med arbetsförmedlingen varje vecka. På grund av denna för

ändring av kontaktrutinerna torde nu en viss risk för överskattning av 
antalet arbetslösa föreligga. Trots osäkerheten i statistiken över arbets
lösa kassamedlemmar kan vissa jämförelser bakåt i tiden ändå göras. 
Sålunda kan konstateras att andelen arbetslösa av samtliga kassamed
lemmar under de första elva månaderna 1974 var klart lägre än under 
motsvarande period 1973. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens statistik 
skedde mellan dessa perioder en nedgång i andelen arbetslösa från i 
genomsnitt 1,9 till 1,5 % . Därmed skulle genomsnittliga arbetslöshets

procenten under perioden januari-november 1974 ha legat på samma 
nivå som under samma period 1970. Mellan dessa elvamånadersperio
der 1970 och 1974 sjönk arbetslöshetsprocenten för byggnadskassorna 
med 0,4 procentenheter till 4,2 %, medan en ökning med 0,3 procent

enheter skedde för industri- och tjänstemannakassorna till 1,6 resp. 

0,7 %. 
Tabell 5: ::. visar utvecklingen av arbetslösheten i hela riket och i 

skilda grupper av län enligt arbetskraftsundersökningarna. Av tabellen 
framgår att nedgången i arbetslösheten från perioden januari-novem
ber 1973 till samma period 1974 var relativt jämnt fördelad mellan 
länsgrupperna. På grund av att ökningen av arbctskraftsutbudet mellan 
dessa perioder var påtagligt svagare i skogsläncn än i övriga riket kom 
dock det relativa arbetslöshetstalet att minska något kraftigare i denna 
Iänsgrupp än i riket som helhet. Det genomsnittliga relativa arbetslös
hetsstalet för ovannämnda elvamånadersperiod 1974 uppgick sålunda för 

skogslänen till 3,1 % , vilket var 0,8 procentenheter fägre än motsva
rande tal för samma period 1973. Nedgången för riket som helhet upp

gick till 05 procentenheter - från 2,5 till 2,0 % . 

I samband med den kraftiga ökningen av arbetskraftscfterfrågan från 

1973 till 197 4 kunde sysselsättningen i beredskapsarbeten skäras ned re

lativt kraftigt. Det genomsnittliga antalet personer i beredskapsarbete 

sjönk sålunda med i genomsnitt ungefär 29 % från perioden januari

november 1973 till samma period 1974. Minskningen av antalet syssel

satta i allmänna beredskapsarbeten uppgick mellan dessa perioder till 

40 % medan minskningen inom de särskilda beredskapsarbetena, vilka 

främst avser s\·årplacerad arbetskraft, uppgick till 21 % . 
Förbättringen av konjunkturläget under 1973 avspeglade sig bl. a. i 
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Tabell 5:2 Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna 1973 och 1974 

I kv. 2 kv. 3 kv. Oktober- Genom-
november snitt 

perioden 
jan-nov 

Antal arbetslösa 1974 
Hela riket 101300 72900 78 300 71900 81900 
Storstadslän 32 500 22 200 22000 23 400 25 200 
Skogslän 31 700 24 500 24 600 18 700 25 400 
Övriga län 37 000 26 200 31 600 29 700 31 300 

Ftlrä11dri11g från 1973 
Hela riket -17 500 -13 900 -16 000 -23 100 -17 200 
Storstadslän - 4 800 - 4600 6 500 6000 5 400 
Skogslän 7 000 5 900 4000 8 200 6100 
Övriga län - 5 800 - 3 400 - 5 600 - 9000 - 5 600 

Relatil'a arbetslös-
hetsta/, ~~ 
Hela riket 1974 2,5 1,8 1,9 1,8 2,0 

1973 3,0 2,2 2,3 2,4 2,5 

Storstadslän 1974 2,2 1,5 1,4 1,5 1,7 
1973 2,5 1,8 1,9 2,0 2,0 

Skogslän 1974 3,9 3,0 3,0 2,3 3,1 
1973 4,8 3,8 3,5 3,3 3,9 

Övriga län 1974 2,2 1,6 1,8 1,8 1,9 
1973 2,6 1,8 2,2 2,3 2,2 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

antalet varsel om personalinskränkningar. Antalet berörda av sådana 
varsel sjönk sålunda med 36 % från 1972 till 1973. Beträffande totalan
talet varselberörda kunde en fortsatt minskning - omkring 6 % - no
teras från perioden januari-november 1973 till samma period 1974. 
Inom enskilda branscher såsom bl. a. kemisk, gummivaru- och plastva
ruindustri, byggnadsverksamhet och gruppen varuhandel m. m. skedde 
däremot en ökning av varselfrekvensen. ökningen inom sistnämnda sek
tor hänförde sig emellertid huvudsakligen till januari 1974 och torde 
främst ha berott på tillfälliga störningar inom bilbranschen under olje
krisen. 

5.2 Arbetsmarknaden under 1975 

I detta avsnitt redovisas bedömningar för 1975 beträffande utveck
lingen av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Utifrån en jämförelse 
mellan resultaten av utbuds- och efterfrågeberäkningarna diskuteras 
därefter det fortsatta förloppet vad gäller sysselsättning och arbetslös
het under 1975. 

Kalkylen över arbetskraftsutbudet utgår ifrån en inom statistiska 

centralbyrån utarbetad befolkningsprognos. Denna prognos innefattar 
bl. a. ett antagande om lika stor invandring som utvandring under 1975. 

8-Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bil. 1. 
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Detta antagande i kombination med vissa förutsättningar beträffande 
fruktsamhet och dödlighet medför att befolkningen kan väntas öka 
med 0,3 % från 1974 till 1975. ökningen av befolkningen i åldern 16-
74 år väntas bli något lägre, eller 0,1 % . Inom denna åldersgrupp förut
slHts en fortsatt förskjutning ske mot de högre åldersklasserna. Antalet 
personer i åldern 16-54 år väntas sålunda minska med 0,2 %, me
dan antalet personer i åldern 55-74 år förutses öka med 1 % från 
1974 till 1975. 

Av betydelse vid bedömningen av arbetskraftsutbudet är förutom 
befolkningsprognosen även beräkningarna av de relativa arbetskrafts
talens utveckling. För 1974-1975 har här antagits att dessa tal för de 
olika åldersgrupperna kommer att förändras i samma takt som genom
snittligt under de senaste fem åren. Detta innebär för männen en ned
gång i det relativa arbetskraftstalet på 0,5 procentenheter och för kvin
norna en uppgång på 1 procentenhet. Dessa antaganden kombinerade 
med prognosen över befolkningsutvecklingen ger en ökning av arbets
kraftsutbudet på sammanlagt 20 000 eller 0,5 %. Utbudet av kvinnlig 
arbetskraft förväntas öka med 31 000 medan den manliga beräknas 
minska med 11 000. 

Arbctskraftsutbudct mätt i timmar brukar vanligen utvecklas något 
svagare än utbudet mätt i personer. Detta sammanhänger vanligen 
med dels den ökande andelen kvinnor i arbetskraften med en traditio
nellt något kortare arbetstid än männen, dels en fortgående ökning av 
andelen deltidsarbetande. Under 1974 synes emellertid någon sådan ök
ning av deltidsandelen inte ha skett, vilket sannolikt sammanhänger 
med det allmänt höga efterfrågeläget. För 1975 förutsätts en återgång 
ske till tidigare tendens vad beträffar andelen deltidsarbetande. Denna 
ökning av deltidsarbetandct samt nettoförändringar av övertidsarbete 
och korttidsfrånvaro väntas reducera arbctskraftsutbudct mätt i timmar 
med 0,5 procentenheter. Den ökade andelen kvinnlig arbetskraft be
räknas medföra en minskning av arbetskraftsutbudet med ytterligare 
0,2 procentenheter. Vidare antas arbetskraftsutbudet komma att redu
ceras med 0,1 procentenhet till följd av en förkortning av veckoarbets
tiden för viss personal inom industrin och den statliga sektorn. Denna 
arbetstidsförkortning, som avser personal i underjordsarbete och kon
tinuerligt skiftarbete, utgör en del av den sänkning till 36 timmar som 
skall vara genomförd för dessa grupper fram till 1977. 

Sammantaget beräknas dessa faktorer reducera arbctskraftsutbudct 
mätt i timmar med 0,8 procentenheter. Medan ökningen av antalet 
personer i arbetskraften väntas bli 0,5 % beräknas således utbudet ut
tryckt i timmar komma att minska med 0,3 % 1974-1975. 

Kalkylen över arbetskraftsefterfrågan under 1975 bygger på de 
prognoser över produktionsutvecklingen som redovisas i kapitel 4. Med 
utgångspunkt i dessa prognoser och med vissa antaganden om produk-
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tivitetsutvecklingen har arbetskraftsbehovet inom de olika näringsgre
narna beräknats. Följande tablå visar den prognostiserade produktions
oeh produktivitetsutvecklingen 1974-1975 samt förändringen av ar
betskraftsbehovet mätt i timmar. Siffrorna har avrundats till hela resp. 
halva procentenheter. 

Produk- Produk- Sysscl- Andel av samtliga 
tion tivitct sättning utförda arbets-

i timmar timmar 1-3 kv. 
1974 

Jordbruk och fiske -8 -2,5 -6 5 
Skogsbruk -5 7 -Il 2 
Gruvor och till-
verkningsindustri 
samt el-, gas-, 
viirrne- och vatten-
verk 4,5 4,5 0 29 
Byggnads verksamhet 0 2 -2 9 
Privata tjänster 3 3,5 -0,5 34 
Offentliga tjänster 2,5 0 2,5 21 
Totalt 3 3 -0,5 100 

Arbetskraftsbehovet i de varuproducerande näringsgrenarna väntas 
enligt de gjorda kalkylerna komma att minska under 1975. Minskningen 
inom dessa näringsgrenar tillsammantagna beräknas komma att uppgå 
till 1,4 % mätt i timmar och 0,7 % mätt i personer. Totalt väntas ar
betskraftsbehovet inom de varuproducerande sektorerna komma att 
minska med drygt 10 000 personer. Minskningar förutses för jordbruk, 
skogsbruk och byggnadsverksamhet, medan en viss ökning väntas inom 
industrin. Inom de tjänsteproducerande näringsgrenarna beräknas ar
betskraftsbehovet komma att öka med 0,5 % mätt i timmar och 1,4 % 
mätt i personer. Detta innebär en ökning av arbetskraftsbehovet på 
drygt 30 000 personer. Hela denna ökning väntas falla inom den offent
liga sektorn. 

Sammantaget visar de näringsgrensvisa kalkylerna att arbetskrafts
cfterfrågan uttryckt i timmar synes komma att minska med 0,3 % från 
1974 till 1975. Jämfört med utbudskalkylens resultat - likaledes en 
minskning på 0,3 % mätt i timmar - indikerar detta ett oförändrat 
arbctslöshetsläge mellan genomsnitten för 1974 och 1975. 

Beträffande sysselsättningen uttryckt i personer tyder kalkylen på en 
fortsatt ökning även under 1975. Denna ökning beräknas komma att 
uppgå till omkring 20 000. 

De redovisade beräkningarna är naturligtvis behäftade med stor 
osäkerhet. Vad exempelvis gäller produktivitetsutvecklingen skulle ett 
antagande om en 0,2-0,3 procentenheter långsammare stegring än den 
ovan redovisade ha medfört ett tillskott till den beräknade efterfråge
ökningen på omkring 10 000. En lika stor uppjustering av produktivi-
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tetstalet skulle givetvis i beräkningarna medföra motsvarande minskning 
av arbetskraftsbehovet. Beträffande arbetskraftsutbudct föreligger osä
kerhet om bl. a. frånvarons utveckling. I den redovisade utbudska1kylen 
har frånvaron över en vecka antagits förbli oförändrad från 1974 till 
1975. Om denna frånvaro emellertid skulle öka endast hälften så kraf
tigt 1974-1975 som 1973-1974 sku1le arbetskraftsutbudct mätt i tim
mar reduceras med omkring 0,4 procentenheter utöver ovan angivna 
förändringstal. Detta skulle snarast innebära en något minskad arbetslös
het 1974-1975 vid given arbetskraftsefterfrågan. 

ökningen av arbetskraftsutbudet under 1975 väntas hänföra sig helt 
tiU kvinnorna, medan efterfrågeökningen förutses bli koncentrerad hu
vudsakligen tiU tjänstesektorerna. Aven om kvinnorna traditionellt sökt 
sig huvudsakligen till tjänstesektorerna kan risken för en ökad obalans 
mellan utbud och efterfrågan inte uteslutas. En sådan ökad obalans kan 
bl. a. orsakas av olikheter i yrkesmässig och regional fördelning av ut
bud och efterfrågan på arbetskraft. Genom anpassningsrörelser både på 
utbuds- och efterfrågesidan kan dock en sådan eventuell obalans kom
ma att lindras. På grund av den tid som en sådan anpassningsprocess 
tar kan dock på enskilda delarbetsmarknader en viss brist på arbetskraft 
komma att bestå under 1975 para1lellt med tendensen till ökad arbets
löshet på andra områden, även om balansen mellan utbud och efterfrå
gan totalt sett synes komma att bli relativt god. 

Den dämpning av sysselsättningens ökningstakt som förutses för 
1975 torde komma att göra sig gällande främst under senare delen av 
året. Början av 1975 kan däremot komma att präglas av en fortsatt god 
sysselsättningsutveck1ing. Därmed skulle arbetslösheten under första 
halvåret 1975 komma att ligga kvar på ungefär samma nivå, säsong
rensat sett, som under andra halvåret 1974. 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

Hushållens disponibla inkomster ökade relativt kraftigt, 11 % i lö
pande priser och 4,2 % i fasta priser, från 1972 till 1973. Det gynn
samma utfallet för de reala disponibla inkomsterna var till stor del en 

följd av en uppbromsning i skatteinbetalningarnas ökningstakt. Den pri
vata konsumtionen beräknas emellertid inte ha ökat med mer än 8,5 % i 
löpande priser och 1,9 % i volym. Detta ledde till en uppgång i sparkvo
ten på 2 procentenheter. Prisstegringen för samma period uppgick till 

61/2 %. 
Mellan 1973 och 1974 beräknas hushållens finansiella ställning ha 

förstärkts ytterligare. I löpande priser uppskattas de disponibla inkoms

terna ha ökat inte mindre än 17 % . Bidragande till denna starka upp

gång var en fortsatt kraftig minskning i hushållens nettoinbetalningar till 
det offentliga. Denna reducering är ett resultat av de olika ekonomisk
politiska åtgärder som vidtagits för 1974. Dessutom beräknas lönerna, 
liksom faktorinkomsterna i övrigt, ha ökat väsentligt mer än 1972-
1973. 

Aret 1974 kännetecknades inte blott av stora inkomstökningar utan 
även av stora prisökningar. Konsumentprisernas uppgång under loppet 
av 1974 beräknas sålunda till 12,2 %. Härav förklaras mer än hälften av 
de internationellt bestämda prisernas beräknade, direkta bidrag till 

prisstegringen. Trots den absolut sett betydande uppgången har konsu
mentprisstegringen varit lägre i Sverige än i de flesta andra industrilän
der. Delvis bar detta sin grund i livsmedelsprisernas olikartade utveck

ling. 
Mellan genomsnittslägena 1973 och 1974 kalkyleras konsumentprisin

dex ha ökat med 9,9 %. Implicitprisindex för den privata konsumtionen 
beräknas ha stigit något mindre, 9,5 % . Därmed skulle hushållens reala 
disponibla inkomster ha ökat med 7 % , den största ökning som regi
strerats under efterkrigstiden. Denna avsevärda förstärkning av hushål
lens köpkraft har givit utslag i den privata konsumtionens utveckling. 
Mellan de tre första kvartalen 1973 och 1974 ökade konsumtionen med 
5 % i volym. Härvid synes också effekten av den tillfälliga momssänk
ningen under andra och tredje kvartalen 1974 ha varit betydande. En 
påtaglig avmattning i konsumtionsbenägenheten har därför förutsatts 

ske från tredje till fjärde kvartalet. Uppgången för helåret 1974 beräk
nas därigenom stann.a vid 4,5 % . Trots att konsumtionen ökat avsevärt 
efter fyra år med svag tillväxt implicerar kalkylerna en fortsatt spar
kvotsökning på 2 procentenheter. 

De inkomstprognoser som framläggs för 1975 bygger på två tänkbara 
avtalsutfall, 7 % resp. 9 % . Båda alternativen ger, tillsammans med de 
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antaganden som gjorts om löneglidning och sysselsättningsförändring, 
till resultat en fortsatt hög tillväxt av lönesumman. Även för de sam
manlagda faktorinkomsterna förutses fortsättningsvis en hög öknings

takt. Med hänsyn till skattereformen för 1975, som bl. a. innebär ett 
borttagande av sjukförsäkringsavgiften för löntagare och en sänkning av 
marginalskatten totalt sett, beräknas ökningen i de preliminära A-skatte
inbetalningarna bli procentuellt mindre än för Iönesumman. ökningen 
av hushållens disponibla inkomster i löpande priser beräknas i de båda 
lönealtcrnativen till 12,2 % resp. 13,1 % . 

Uppgången i implicitprisindcx 1974-1975 har beräknats till 10,6 % 

vid det lägre lönealternativet och 10,9 % vid det högre. Hushållens reala 

disponibla inkomster skulle därmed öka med 1,4 % alternativt 2,0 t;h. 

Med denna utgångspunkt väntas konsumtionen i de båda alternativen 
öka med 3,5 % från 1974 till 1975. Detta förutsätter en nedgång i spar
kvoten i båda inkomstalternativen. Med den för båda alternativen ge
mensamma konsumtionsprognosen skulle nedgången i sparkvoten bli 1,8 
alternativt 1,2 procentenheter. 

6.1 De disponibla inkomsterna 

Löner 
Den totala Iönesummans ökning från 1972 till 1973 beräknas till 8 %. 
För industriarbetarnas del uppgick timförtjänstökningcn mellan 1972 

och 1973 till 8,2 % varav den avtalsmässiga löneökningen och löneglid
ningen beräknas ha svarat för hälften var. Som en följd av ökade sociala 
avgifter steg timkostnaden med inemot 3,5 procentenheter utöver timlö

neökningen. 
Från 1973 till 1974 beräknas lönesumman för samtliga anställda ha 

ökat med 12,5 % , vilket är 0,2 procentenheter mer än vad som angavs i 
konjunkturinstitutets höstrapport. Upprevideringcn ligger helt på syssel
sättningskomponentcn som nu beräknas ge ett positivt bidrag till Iöne
summeutvecklingen på 1,2 procentenheter mot 0,8 vid förra beräknings
tillfället. Den avtalsmässiga löneökningen och löneglidningen har samti

digt nedjusterats något till 7,4 resp. 3,7 %. 

Industriarbetarnas timförtjänster steg enligt statistiska centralbyråns 

månadsvisa statistik, korrigerad för retroaktiva löner, med 11,3 % mel
lan de tre första kvartalen 1973 och motsvarande period 1974. Därav 

beräknas avtalen ha svarat för 5 procentenheter och löneglidningen för 

6,3. Även mellan helåren 1973 och 1974 kalkylerades den avtalsmässiga 
löneökningen till 5 %. Avtalen innehöll därutöver bestämmelser om in

förandet av en trygghetsförsäkring vid yrkesskada. Andra nytillkomna 
sociala avgifter 1974 var den socialförsäkringsavgift som infördes i sam

band med slopandet av folkpensionsavgiften och avgiften för arbetslös

hetsförsäkringen. Dessutom ökade från 1973 till 1974 kostnaderna för 
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Tabell 6:1 De enskilda konsumenternas inkomster och utgifter 1973-19751 

Löpande priser 

Milj. kr. Procentuell förändring 

1973 1974 1973 1974 1975 
prognos 

alt. 1 alt. 2 

Faktorinkomst • 140 728 159 808 7,7 13,6 10,4 12,0 
Egentliga löner• 116 294 131314 8, 1 12,9 10,2 12, 1 
Enskilda företagare.~ inkomster <J 485 11 313 7,6 19,3 7,2 7,2 
Kapitalinkomster (netto)• l 624 1 930 22,8 18,8 19,0 19,0 
Övriga faktorinkomster 13 325 15 251 3,4 14,5 12,9 13,3 

2 Inkomstöverföringar till hushåll 31 847 42 211 12,3 32,5 14,7 15,2 
3 Direkta skatter, avgifter m. m. 48 555 56 870 2,8 17,l 9,1 11,6 

därav: Prel. A-skatt 42 180 48 830 4,2 15,8 6,3 9,2 
4 Hushållens nettoinbetalningar 

till det offentliga (3-2) 16 708 14 659 -11,6 -12,3 - 7,1 1,3 

5 Disponibla inkomster' 123 904 145139 11,0 17,1 12,2 13,1 

6 Privat konsumtion 114 936 131 647 8,5 14,5 14,3 14,7 
7 Sparande (5-6)• 8 968 13 492 56,5 50,4 -8,9 -1,6 
8 Sparkvot (7: 5) 7,2 9,3 2,1' 2,1' -1,87 -l,27 

• Hushållsscktorn inkluderar, förutom hushållen, de s. k. ideella organisationerna som betjänar hus
hållen, och som inte helt eller huvudsakligen finansieras och kontrolleras av offentliga sektorn. Hit 
räknas fackföreningarna, folkbildningsverksamheten, nykterhetsrörelsen, idrottsorganisationerna, tjänste
mannaorganisationerna, Röda korset m. m. samt ej statsbidragsberättigade privata sjukhem, barnhem, 
barnkolonier, semesterhem. Utöver löntagarhushåll ingår hushåll som äger personliga företag, dvs. som 
erhåller sin huvudsakliga inkomst från rörelse. 

• Arbetsgivaravgifter till socialförsäkring, tillräknade pensionsavgifter för statliga och kommunala 
myndigheter, för kommunala affärsverk samt för ickefinansiella företag är ej medtagna som löneför
rnåner i denna post. 

• Inkl. direkt utbetalda pensioner från statliga affärsverk samt från industri och handel. 
• Inkl. räntor på privata försäkringsfonder (exkl. skadeförsäkring). Se vidare not 1 sid. 120. 
• Inkl. skadeförsäkringsnetto: - 116 milj. kr. 1973, - l 0 milj. kr. 1974 och 95 milj. kr. 1975. 
• Inkl. privat försäkringssparande. Detta uppgick 1973 till 3 113 milj. kr. Det beräknas 1974 ha uppgått 

till 4 270 milj. kr. och beräknas 1975 uppgå till 4 500 milj. kr. 
' Förändring mätt i procentenheter. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

sjukförsäkringen och den särskilda tilläggspensionen inom LO-området. 

De ökade sociala avgifterna medförde att arbetsgivarnas lönekostnader 

steg med drygt 5,5 procentenheter utöver kontantlöneökningen från 

1973 till 1974. Förutsatt en löneglidning fjärde kvartalet 1974 av samma 

storlek som för månaderna augusti och september kan därmed ökningen 

i de totala timkostnaderna för industriarbetare uppskattas till ca 17 ,5 S'o 

mellan 1973 och 1974. 

Lönesummeberäkningarna för 1975 har baserats på två alternativa 

avtalsutfall, 7 % resp. 9 % • Löneglidningcn har i de båda inkomstalter

nativen satts till 3,8 %. Sysselsättningskomponenten skulle enligt kalky

len ha en neddragande effekt med 0,5 procentenheter på lönesummans 

utveckling. Lönesumman skulle därmed i de båda presenterade alterna

tiven öka med 10,2 % resp. 12,2 % mellan 1974 och 1975. Arbetskrafts

kostnaderna ökar därutöver genom höjningen av avgifterna till sjukför-
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säkringen, folkpensioneringen och ATP med ca 3,5 % per timme. Dess
utom beräknas för grupperna inom LO- och PTK-områdena och det 
kommunala området ytterligare ökade timkostnader på grund av av
giftshöjningen för avtalsgruppssjukförsäkringen och trygghetsförsäk
ringcn. 

övriga inkomster 
Flireliggande beräkningar av hushållens disponibla inkomster 1973 

skiljer sig inte väsentligt från beräkningarna i konjunkturinstitutets höst
rapport. De disponibla inkomsterna ökade sålunda med 11 % 1972-
1973 (se tabell 6:1). Prisnivån för den privata konsumtionen steg 1973 
med 6,5 % . I fast pris blev därmed uppgången för hushållens disponibla 
inkomster 4,2 % , vilket var det högsta ökningstalet sedan 1964. 

1974 beräknas hushållens totala faktorinkomster ha ökat med 
13,6 %. Lönerna beräknas ha ökat med 12,9 % och enskilda företagares 
inkomster kalkyleras ha stigit med ca 19 %, till stor del beroende på 
det goda skördeutfallet och på höjda virkespriser. För kapitalinkomster
na nctto1 beräknas en uppgång på omkring 19 % ha ägt rum. De två 
diskontohöjningarna 1974 förklarar en stor del av ökningen i kapitalin
komsterna. Uppgången för övriga faktorinkomster beräknas till 14,5 %. 

För de totala inkomstöverföringarna till hushållen beräknas en ovan
ligt stor uppgång ha ägt rum 1974, drygt 32 %. Främst sammanhänger 
uppgången med den omläggning av socialförsäkringssystemet som 
trädde i kraft vid årsskiftet 1973/1974 och som innebar skatteplikt för 
bl. a. sjukförsäkringsförmåner och härutöver en nivåhöjning av dessa. 
Vidare blev det från samma tidpunkt möjligt för låginkomsttagare utan 
barn att erhålla bostadstillägg. De statskommunala bostadstilläggen höj
des liksom barnbidraget och studiebidraget. Tandvårdsförsäkringen in
fördes. Till uppgången av inkomstöverföringarna bidrog även det extra 
barnbidraget april 1974 och de extra tillägg till folkpensionen som dela
des ut i januari och april 1974 samt det förhållandet att bostadstilläggen 
ökade betydligt till följd av ökade bränslekostnader. 

Som ovan nämnts medförde de socialpolitiska reformer som trädde i 
kraft 1 januari 1974 en utvidgning av skatteplikten till att gälla sjukför
säkringsförmåner m. m. Samtidigt genomfördes en skattereform som ver
kade sänkande på skatteuttaget genom att folkpensionsavgifterna avlyf
tes från hushållssektorn. Från 1973 till 1974 stannade uppgången i hus
hållens inbetalningar av direkta skatter, avgifter m. m. vid 17 % , varav 
6 procentenheter förklaras av skattebeläggningen av de tidigare berörda 
förmånerna. Hushållens nettoinbetalningar till det offentliga minskade 
kraftigt eller med ca 12 %. 

1 På kapitalinkomstnettots inkomstsida återfinns framför allt ränteinkomster, 
huvudsakligen från bankinlåning och livförsäkringsfonder, samt aktieutdel
ningar. Utgiftssidan består främst av ränteutgifter, där den tyngsta delen är 
räntekostnader för lån till egna hem. 
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Tabell 6:2 Inkomstöverföringar till hushåll 1973-1975 

Milj. kr., löpande priser 

1973 

Egentliga inkomstöverföringar 11121 
därav: barnbidrag 2 361 

bostadsbidrag till barnfamiljer' I 144 
studiebidrag 483 
arbetsmarknadsutbildning 487 
pensioner från stat och kommun 1961 
övrigt 4 685 

Socialförsäkringsutfall 20 726 
därav: folkpensioner• Il 380 

ATP 2 943 
utbetalningar från sjukkassor' 5 577 
utbetalningar från arbetslöshetskassor 561 
övrigt 265 

Inkomstöverföringar till hushåll 31847 

1974 

13159 
3 044 
I 504 

516 
542 

2 150 
5 403 

29052 
13 850 
3 873 
9 988 

995 
346 

42211 

1 Fr. o. m. 1974 även till låginkomsttagare utan barn. 
•Inkl. kommunala bostadstillägg till pensionärer. 
• Inkl. apotekarrabatter. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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1975 

alt. I alt. 2 

14 617 14617 
2 694 2 694 
l 726 1 726 

559 559 
619 619 

2 289 2 289 
6 730 6 730 

33812 34018 
15 924 15 976 
5 104 5 123 

11 098 11 233 
l 300 1 300 

386 386 

48429 48635 

De disponibla inkomsterna för hushållen ökade med ca 17 % från 
] 973 till 1974. Prisnivån för den privata konsumtionen beräknas sam
tidigt ha stigit med 9,5 %. Hushållens realinkomster steg alltså med ca 
7 'Il .. 

För 1975 framläggs två alternativ för löneutvecklingcn, ca 10 resp. ca 
12 %. Enskilda företagares inkomster beräknas öka med omkring 7 %. 

Kapitalinkomster netto beräknas stiga med 19 % och övriga faktorin
komstcr med omkring 13 %. Detta skulle leda till en ökning av faktorin
komsterna totalt med drygt 10 resp. 12 % vid de olika alternativen. 

ökningen av de totala inkomstöverföringarna till hushållen 1974-
1975 beräknas till omkring 15 %. För de egentliga inkomstöverföring
arna beräknas uppgången bli ungefär 11 %, medan utbetalningarna 
från socialförsäkringssektorn väntas öka snabbare, eller med omkring 
17 % . ATP-utbetalningarna är den del av socialförsäkrings utfallet som 
väntas öka mest 1975, eller med 30-35 %, dvs. ungefär samma ök
ningstakt som de närmast tidigare åren. Även för utbetalningarna från 
arbctslöshetskassorna förutses en betydande ökning, beroende bl. a. på 
ökade ersättningsbclopp. 

Hushållens inbetalningar av direkta skatter, avgifter m. m. beräknas 
öka med 9,1 % vid det lägre lönealternativet och 11,6 % vid det 
högre alternativet. Inbetalningarna av preliminär A-skatt under 1975 
skulle, om skattesystemet från 1974 hade behållits, ha ökat med 7 700 
milj. kr. i det lägre och 9 200 milj. kr. i det högre inkomstalterna
tivet. Härvid har räknats med en genomsnittlig marginalskattekvot på 
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Tabell 6:3 Hushållens direkta skatter och avgifter 1971-1975 
Milj. kr., löpande priser 

1971 1972 1973 1974 1975 

alt. I alt. 2 

1 Prel. A-ska tt 34 954 40480 42 180 48 830 51 909 53 339 
därav: reformeffekt 
19741 2 850 

2 Prel. B-skatt 3 644 3 939 3 973 4 325 4 700 4 700 
3 Fyllnads.skatt' 1 334 1 325 1 369 1 735 2 350 2 350 
4 Kvarskatt•. > 2 023 2222 I 401 I 562 I 680 1 680 
5 överskjutande 

skatt• -2836 -4265 -4410 -4270 -3580 -3 580 
6 Sluts.kattereglcring !J +4+ 5) 521 -718 -1640 -973 450 450 
7 vriga skatter och 

avgifter 3 028 3 554 4042 4 688 4 993 4 993 

8 Summa 
(1 +2+6+7) 4214i 47255 48555 56870 62 052 63 482 

därav: socialför-
säkrings-
premier 5 400 6067 6434 4007 1 346 1 346 

1 Reform av sjukförsäkring och arbetslöshctsunderstöd m. m. 
' Hushållens andel. 
• Influtna delen. 
• Inkl. ränta. 

Anm. Kvarskatten avser inkomsten två år tidigare, medan fyllnadsskatten och 
överskjutande skatten avser inkomsten ett är tidigare. 

Källor: Konjunkturinstitutet, riksrevisionsverkct och statistiska centralbyrån. 

ca 55 %. Den skattereform som trädde i kraft vid årsskiftet 197411975 

innebar främst att sjukförsäkringsavgiften för löntagare slopades och 
att marginalskatten sänktes i mellaninkomsttagarskikten. Sedan hänsyn 
tagits till effekterna av den höjda kommunala utdebiteringen innebär 
skattereformen att uttaget av preliminär A-skatt 1975 sänks med ca 
4 500 milj. kr. Totalt väntas därmed de preliminära A-skatterna öka 
med 3 100 milj. kr. alternativt 4 500 milj. kr. Som framgår av tabell 
6:3 beräknas vidare hushållens inbetalningar av fyllnadsskatt bli 600 
milj. kr. högre än 1974 och utbetalningarna till hushållen av överskju

tande skatt bli 700 milj. kr. lägre. Hushållens kvarskatteinbetalningar 

beräknas bli något större än 1974 och deras inbetalningar av preliminär 

B-skatt beräknas öka med 400 milj. kr. Totala ökningen av direkta 

skatter, avgifter m. m. beräknas uppgå till 5 200 milj. kr. vid det lägre 

lönealternativet och 6 600 milj. kr. vid det högre. 

För hushållens totala disponibla inkomster innebär de ovan redovi

sade beräkningarna en ökning på 12,2 % resp. 13,1 % vid de olika av
talsalternativen. Med en prisnivå 10,6 resp. 10,9 % högre än 1974 skulle 

detta innebära en realinkomstökning på 1,4 % vid det lägre och 2,0 % 

vid det högre avtalsalternativet. 
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Tabell 6:4 Hushållens nettobehållning av de inkomstö,·erföringar som reformerades 
1974 

Milj. kr., löpande priser 

Sjukpenning 
Moderskapspenning' 
Arbetslöshetsersättning 

och arbetsmark-
nadsutbildning 

Utbetalningar till 
hushållen 

1972 1973 1974 

2 800 2 980 6 125} 
465 500 910 

1 040 l 050 1 535 

' lnkl. ökade egenavgifter. 
2 Fr. o. m. 1974 föräldrapenning. 

Preliminär 
skatt 
1974 

2 550' 

300 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

6.2 Konsumentpriserna 

Hushållens 
nettobehållning 
1974 

4485 

1 235 

Från december 1973 till oktober 1974 steg konsumentpriserna 10,4 % 

(se tabell 6: 5). Detta var betydligt mer än under motsvarande period 
1973 (6 % ). Vid en internationell jämförelse kan det dock konstateras 
att höjningen av konsumentprisnivån fortfarande varit lägre i Sverige än 
i de flesta andra industriländer, delvis beroende på de svenska livsme
delsprisernas måttliga ökningstakt. De kraftiga prisstegringar på textilrå
varor, som inträffade under loppet av 1973, har - vad gäller kläder -
först under hösten fått ett tydligt genomslag i indexen. Det är dock fort
farande, liksom under 1973, varugruppen bränsle och drivmedel som 

Tabell 6:5 Konsumentprisindex december 1973-oktobcr 1974 

Vägnings- Procentuell Inverkan Procentuell 
tal förändring på total- andel av 

dec. 1973- index totala ök-
okt. 1974 ningen 

Totalt 1000,0 10,4 10,4 100,0 

Samtliga varor 676,0 10,7 7,3 69,7 
Livsmedel 234,0 7,4 1,7 16,6 
Alkoholhaltiga drycker 
och tobak 88,0 6,8 0,6 5,8 
Bränsle och drivmedel' 61,5 20,3 1,3 12,0 
Kläder och skor 71,5 
Övriga icke varaktiga 

9,5 0,7 6,5 

varor 70,0 14,0 1,0 9,4 
Varaktiga varor 151,0 13,4 2,0 19,4 

Samtliga tjänster 324,0 9,7 3,1 30,3 
Bostad 174,0 11,2 1,9 18,7 
Övriga privata tjänster 79,0 9,6 0,8 7,3 
Offentliga tjänster 71,0 6,3 0,4 4,3 

1 Exkl. kokgas och elström, vilka ingår i offentliga tjänster. 
/\.ä!for: Konjunkturii1stitutet och statistiska centralbyrån. 
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uppvisar den starkaste indexökningen, ca 20 % under de tio första må
naderna 1974. Näst efter bränsle och drivmedel noteras den kraftigaste 
uppgången för gruppen övriga icke varaktiga varor. Priserna på tjänster 
steg nästan lika mycket som varupriserna, till skillnad från 1973. Tjäns
tepriserna steg i genomsnitt med 9,7 % 1974 mot 2,7 % 1973. Starkt bi
dragande till skillnaden i ökningstakt under de båda åren är utveck
lingen av egnahemsposten, som 1974 enligt nuvarande beräkningsprinci
per förutsätts påverkas av diskontohöjningarna i april och augusti. 
Dessutom torde fler hyreshöjningar än normalt ha inträffat i början av 
1974. Detta är en följd av att hyresavtalen för 1973 något förlängdes, 
vilket medförde en framflyttning av vissa bostadsprisstcgringar. 

Från oktober 1973 till oktober 1974 steg konsumentprisindex totalt 
12,1 %. För varor var uppgången 12,5 % och för tjänster 11,2 %. 
Prisprognosen grundas på de beräkningar som redovisas i tabell 6: 6. 
Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt från olika prisstegrings
komponenter. Under oktober-december 1974 väntas den totala prisök
ningen bli 1,6 % . Detta leder till en uppgång från december 1973 till de
cember 1974 med 12,2 % - samma tal som i konjunkturinstitutets 
höstrapport. Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 1973 och 1974 
uppskattas höjningen av konsumentprisindex till 9,9 %. Implicitprisin
dex för den privata konsumtionen beräknas ha ökat något mindre, eller 
med 9,5 %. 

Prisutsikter för 1975 

Bedömningen av prisutsikterna för 1975 har utgått från tillgängliga 
prognoser och antaganden angående arbetskraftskostnader och import
priser m. m. Med utgångspunkt från lönckalkylcn har arbetsgivarnas ge
nomsnittliga kostnader per timme för samtliga anställda antagits öka 
med 14,5 % i det lägre prognosalternativet och med 16,6 % i det högre 
alternativet. Lönekostnadernas genomslag inom de från internationell 
konkurrens skyddade områdena antas få ett normalt värde. Härutöver 
har emellertid restfaktorn justerats upp något i priskalkylen med hänsyn 
till troliga eftersläpande effekter av tidigare års importpris- och/eller lö
nekostnadsstegringar. Restfaktorns inverkan på konsumentprisupp
gången väntas bli 3,6 alternativt 4,2 procentenheter varav 0,3 procent
enheter antas falla på ändring av diverse taxor. 

Vad beträffar de internationellt bestämda priserna, har de senaste 
årens kraftiga höjningar i mycket stor utsträckning haft sitt ursprung i 
stora prisstegringar på råvaror. Från omkring mitten av 1974 har emel
lertid en nedgång i noteringspriserna på de flesta råvaror blivit tydlig, 
en nedgång som antas fortsätta in på 1975. En dämpning av de effektiva 
råvaruprisernas utveckling utgör därmed den väsentliga förklaringen till 
den avmattning i de internationellt bestämda prisernas stegringstakt som 
beräknas för 1975. Effekten på konsumentprisindex av fortsatt uppgång 
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Tabell 6:6 Konsumentprisförändringen 1973-1975 uppdelad på komponenter 

Prognoser för långtidsindex 

dec. 1973- dec. 1974--
dec. 1974 dec. 1975 

alt. l alt. 2 

Konsumentprisnivåns pro.::entuella uppgång, totalt 12,2 7,S 8,3 
därav hänförs till: 

ändring av indirekta skatter 0,3 
automatiskaeffekter av indirekta värdeskatter l, l 0,6 0,7 
ändring av internationellt bestämda priser 6,5 1,4 l,4 
ändring av jordbrukspriser -0,6 0,7 0,8 
ändring av bostadsprissättning 2,3 1,1 1,1 
ändring av diverse taxor 0,2 0,3 0,3 
trendavvikelser i priserna på färskvaror 0,2 0,1 0,1 
restfaktor 2,2 3,3 3,9 

i de internationellt bestämda priserna bar under sådana omständigheter 
satts till 1,4 procentenheter. 

Jordbruksprisemas utveckling har under 1974 hållits tillbaka genom 
upprepade insatser av utökade subventioner. Bedömningen för 1975 ut
går från antagandet att subventioneringen inte skall ökas ytterligare efter 
utgången av 1974. Inverkan på totalindex av höjda jordbrukspriscr har 
därför tentativt satts till 0,7 alternativt 0,8 procentenheter. 

Bostadspriserna beräknas bidra till fortsatt uppgång i konsumentpris
nivån med 1,1 procentenhet. I kalkylen har oförändrat diskonto förut
satts. 

Totalprognosen ger en konsumentprisstegring under loppet av 1975 
på 7,5 % alternativt 8,3 % (se tabell 6: 6). Mellan genomsnittslägcna för 
kalenderåren 1974 och 1975 uppskattas förändringen till 10,8 % alter
nativt 11, 1 % . Den genomsnittliga prisökningen skulle således bli betyd
ligt större än prisökningen under årets lopp. För 1974 gäller motsatsen. 
En av förklaringarna till detta är den tillfälliga sänkningen av mervär
deskatten under den mellersta delen av 1974. Jmplicitprisindex för den 
privata konsumtionen bar i de häda alternativen beräknats öka med 
10,6 % resp. 10,9 % . 

6.3 Den privata konsumtionen 

Trots att hushållens reala disponibla inkomster steg kraftigt mellan 
1972 och 1973 beräknas den privata konsumtionens volymtillväxt under 
samma tidsperiod ha varit fortsatt svag, 1,9 % . Som framgår av tabell 
6: 7 har bl. a. turistncttot och bilkonsumtionen visat en minskning. 

1974 beräknas de reala disponibla inkomsterna ha ökat ännu snabbare 
än 1973. Den volymmässiga ökningen av hushållens konsumtion under 
de tre första kvartalen var i jämförelse med samma period 1973 5 %. 

Härvid har uppenbarligen en köprush inför momsböjningen bidragit un-
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Tabell 6:7 Hushållens kon~umtionsutveckling 1963-1974 
1968 års priser 

Milj. Procentuell förändring 
kr 
1973 1963- 1968- 1972- 1972 1973 

19681 19731 1973 kv. 1-3- kv. 1-3-
1973 1974 
kv. 1-3 kv. 1-3 

Varaktiga varor 8 746 5,1 3,2 3,0 4,6 20,2 
1.1. Bilar 2 863 2,4 1,4 -2,6 1,3 21,2 
1.2. Övriga 5 883 6,8 4,2 6,0 6,4 19,6 

2 Delvis varaktiga 
varor 12 790 3,7 1,5 5,0 3,9 11,7 

3 Icke varaktiga 
varor 36109 3,9 1,4 l,3 0,8 1,1 
3.1. Livsmedel 22 906 2,8 0,6 0,5 0,5 3,7 
3.2. Övriga 13 203 6,0 2,7 2,6 1,4 -3,4 

4 Tjänster 27 654 2,6 .,., 2,1 1,9 4,3 -,-
4.1. Bostäder 15 338 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 
4.2. Övriga 12 316 2,5 1,6 1,2 0,8 6,2 

5 Summa inhemsk 
konsumtion 85299 3,6 1,8 2,2 2,0 5,6 

6 Turistnetto 1 970 13,l 8,3 -12,2 -11,0 -16,0 

7 Hushållens totala 
konsumtion 87 269 3,7 2,0 1,9 1,6 5,0 

8 Hushållens 
disponibla 
inkomster 94080 3,0 2,9 4,2 4,6 9,0 

1 Årstakt. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

der tredje kvartalet. Bilkonsumtionen, som säsongrensat föll markant 
under loppet av 1973 och första kvartalet 1974, steg därefter utomor
dentligt kraftigt under andra och tredje kvartalet. Nivån under sist
nämnda kvartal låg 64 % högre än samma kvartal 1973. Den successiva 
tillväxten i konsumtionen av övriga varaktiga och delvis varaktiga va
ror, som började redan under hösten 1973, fortsatte också under tredje 
kvartalet 1974. Konsumtionen av icke varaktiga varor visar en osedvan
ligt snabb uppgång mellan första och andra kvartalet. Denna uppgång 

synes dock i högre grad än vad beträffar de varaktiga varorna kunna 
återföras på en låg konsumtion under första kvartalet i avvaktan på 
den förestående momssänkningen. Denna skulle sålunda delvis ha re
sulterat i en omfördelning av hushållskonsumtionen mellan de två första 
kvartalen. Vidare noteras att konsumtionsnivån för varaktiga varor låg 
20 % högre under de tre första kvartalen än under motsvarande period 
1973. För icke varaktiga varor exkl. livsmedel låg den däremot 3,5 % 

lägre. Detta talar för att momssänkningen även kan ha hait en omförde
lande effekt från icke varaktiga varor till varaktiga varor. 
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Diagram 6: 1 Hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter 
1960-1975 
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Miljarder kr., 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata. För konsumtion 
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Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Som framgår av tabell 6: 7 har den inhemska tjänstekonsumtionen 
ökat snabbare de tre första kvartalen 1974 än under de närmast före
gående åren. Nedgången i turislnettot bar däremot fortsatt. 

Konsumtionsutvecklingen under fjärde kvartalet 1974 är - bl. a. som 
en följd av momsböjningen i september - mer än vanligt svårbedömd. 
Man kan emellertid utgå ifrån att en tidigareläggning av främst kapital
varuinköp förekommit och att denna till en del inneburit en omfördel
ning av inköp från fjärde tiU tredje kvartalet. Tillgängliga informationer 
om fjärde kvartalet ger visst stöd åt detta antagande. Tidigare erfaren
heter av momsrusher tyder dock på att konsumtionsbortfallet kvartalet 
efter en momsböjning i allmänhet inte är av samma storlek som tillskot
tet kvartalet före. Här har räknats med en ökning av den totala konsum
tionsvolymen mellan fjärde kvartalen 1973 och 1974 på 3,1 %. Upp

gången mellan helåren beräknas därigenom till 4,5 % . Räknat i löpande 
priser beräknas konsumtionsökningen ha varit 14,S %. Sparkvoten 
skulle således ha stigit ytterligare eller med ca 2 procentenheter till 
drygt 9 % 1974. 

Konwmtionsprognosen för 1975 får ses mot bakgrund av hushållens 

realinkomst- och konsumtionsutvcckling de närmast föregående åren. 
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Diagram 6: 2 Privat konsumtion fördelad på varugrupper. Hu!ihållssparande. 
1963-l:a halvåret 1974 
Milj. kr., 1968 års priser. Säsongrensade ha\vårsdata 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyr!'m. 
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Jnkomsttillskotten har sålunda varit betydande både 1972-1973 och 
1973-1974 utan att åtföljas av en motsvarande tillväxt i den pri
vata konsumtionen, varför sparandet steg kraftigt såväl 1973 som 1974. 
Det finns anledning förvänta sig att hushållens anpassning av sin lcv
nadsstandard till de kraftiga tillskotten av real köpkraft, som de erhöll 

1973 och 1974, fortsätter in på 1975. Med hänsyn härtill synes det be
fogat räkna med en icke obetydlig tillväxt av den privata konsumtionen 
1975, trots den relativt svaga ökningen av hushållens reala köpkraft. 
Det synes därför rimligt räkna med en tillväxt av den privata konsum

tionen på 3,5 % 1974-1975. 

9-Riksdagen 1975. l sam[. Nr 1. Bil. I. 
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7 Investeringarna 

7.1 Sammanfattning av investeringsprognosen för 1975 

De beräkningar som nu framläggs i tabellerna 7: 1 och 7: 2 skiljer 
sig från de som redovisades i konjunkturinstitutets höstrapport. Den 
omräkning av byggnadsprisindexarna som statistiska centralbyrån ge
nomförde hösten 1974 har fr. o. m. denna rapport inarbetats i kalky
lerna. Allmänt sett innebär dessa omlagda beräkningar att volymut
vecklingen höjts för byggnadsinvesteringarna med ca 1 procentenhet 
i genomsnitt för de senaste åren. Konsekvenserna av omläggningen för 
olika byggnadssektorer är beroende på inslaget av byggnads- resp. an
läggningsinvesteringar. 

Det är således en något förändrad bild för de totala byggnadsinves
teringarna som redovisas i tabell 7: 1. Minskningen av byggandet, som 
för 1972-1973 i de tidigare beräkningarna uppgick till 5 %, är nu 
reducerad till 3,5 %. Inkl. de totala maskininvesteringarna, som ökade 
med 5,5 %, skulle minskningen i de totala investeringarna stannat vid 
0,5 % från 1972 till 1973. 

Även de preliminära kalkyler som nu föreligger för 1974 anger en 
viss upprevidering av byggnadsinvesteringarna jämfört med kalkylerna 
hösten 1974 - den totala minskningen beräknas nu till 4 %. Till en 
del är detta en teknisk konsekvens av den omnämnda prisomräkningen 
men även en viss uppjustering av de bakomliggande nominella kalky
lerna har ägt rum. Såväl på den privata som den kommunala sidan 
har beloppen räknats upp något. För den egentliga industrin beräknas 
nu byggnadsinvesteringarna ha stigit med inte mindre än 16,5 % i vo
lym från 1973 till 1974 efter en stagnerande utveckling sedan 1969. 
Kommunernas byggnadsinvesteringar beräknas ha minskat med 4,5 % , 

vilket är en dämpning av nedgångstakten från föregående år. Bostads
invcsteringarna minskar enligt kalkylerna med 11 % främst till följd 
av den låga igångsättningen av flerfamiljshus. Här har räknats med en 
total igångsättning på 69 000 lägenheter under 1974 varav 23 000 lä

genheter faller på flerfamiljshus. Detta innebär en betydande minsk
ning av andelen lägenheter i flerfamiljshus. Av den totala igångsätt
ningen uppgick denna 1974 till ca 1/3 jämfört med 2/3 ännu så sent 
som 1971. 

De totala maskininvesteringarna beräknas ha ökat med 4,5 % från 
1973 till 1974. Som närmare berörs i avsnittet om den egentliga indu
strin finns det dock anledning förmoda att kalkylerna är något under
skattade på grund av vissa eftersläpningsfenomen i företagens rappor
tering vilket har sin grund i den snabba prisökningen på investerings
varor. Totalt beräknas de privata maskininvesteringarna ha ökat med 
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Tabell 7: 1 Bruttoinvesteringarnas utveckling 1970-1974 samt prognos för 1975 

1968 års priser 

1974 i Procentuell förändring från föregående år 
milj. kr. 
löpande 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
priser 

Byggnader och anläggningar 
Permanenta bostäder 10 941 -3,5 0,5 3,5 -1,5 -11,0 -7,0 
Privat jordbruk, skogsbruk och 

fiske 527 -5,5 7,0 -1,5 0,5 2,5 8,0 
Egentlig industri 3 199 1,5 -1,0 -0,5 0,0 16,5 8,0 
Handel m. m.1 I 806 8,0 -9,5 16,5 0,5 -11,0 -14,5 
Statliga affärsverk 1 890 -9,5 -0,5 29,5 1,0 3,0 13,5 
Statliga myndigheter inkl. 

militära' 2 342 3,5 -2,0 18,5 0,5 3,0 -14,0 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder o. industri 8 871 10,5 -7,0 4,5 -11,0 -4,5 -2,5 
Övriga investeringar 2 263 7,5 8,0 2,0 8,5 11,0 13,0 

Summa 31 839 2,0 -2,5 6,0 -3,5 -4,0 -2,5 

Afaskiner m. m. 
Privat jordbruk, skogsbruk och 

fiske 1 524 -6,0 13,0 3,0 -2,5 5,5 9,0 
Egentlig industri 8 929 5,0 2,5 5,0 13,5 2,5 80 
Handel m. m. 1 871 4,5 -6,5 20,5 -3,5 0,0 0,0 
Statliga affärsverk 1 987 23,0 1,5 -7,5 -3,5 0,0 -8,0 
Statliga myndigheter 500 0,5 -4,0 -8,0 4,0 11,5 5,5 
Kommunala investeringar exkl. 

industri 1 485 28,0 -13,5 3,0 -0,5 8,0 4,0 
Övriga investeringar 5 311 2,0 4,0 18,0 4,5 10,5 -11,0 
därav: handelsflottan l 961 -36,5 131,5 96,5 0,0 23,0 -22,5 

Summa 21607 7,0 1,0 7,0 5,5 4,5 1,0 

Summa exkl. handelsflottan 19 646 8,0 -1,5 3,5 5,5 3,0 3,0 
Totalt 
Permanenta bostäder 10 941 -3,5 0,5 3,5 -1,5 -11,0 -7,0 
Privat jordbruk, skogsbruk och 

fiske' 2 039 -7,0 17,5 7,5 -4,5 3,5 9,5 
Egentlig industri 12 128 4,0 1,5 3,5 9,5 6,0 8,0 
Handel m. m.' 3 677 6,5 -8,0 18,5 -1,5 -5,5 -7,0 
Statliga affärsverk 3 877 7,0 1,0 7,0 -1,5 1,5 2,5 
Statliga myndigheter inkl. 

militära' 2 842 3,0 -2,5 13,5 1,0 4,0 -10,5 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder o. industri 10 356 12,0 -8,0 4,0 -9,5 -3,0 -1,5 
Övriga investeringar 7 574 3,0 6,0. 12,5 5,5 11,0 -3,5 

Summa• 53434 3,S -1,0 6,5 -0,S -1,0 -1,0 

Summa exkl. handelsflottan• 51473 4,0 -2,0 5,5. -0,5 -1,5 -0,5 

'Häri innefattas bl. a. flertalet fristående kontorsbyggnader. 
•Inkl. statliga väginvesteringar; 
3 Häri innefattas investeringar i avelsdjur m. m. Summan av byggnads- och maskininvesleringar 
överensstämmer därför ej med totala investeringar. 
Anm. Procenttalen är avrundade till hela och halva procenttai. I övriga investeringar ingår 
förutom privata även vissa offentliga investeringar, nämligen investeringar i statliga kraftaktie-
bolag och statliga delen av SAS. 
Nedan redovisas byggnadsunderhållets procentuella förändring i 1968 års priser 
1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 
3,5 -1,5 1,5 4,0 o,p 3,5 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 7: 2 Bruttoinvesteringarnas utveckling 1970-1974 samt prognos för 15175 för privat, statlig 
och kommunal sektor 

1968 års priser 

1974 i Procentuell förändring från föregående år 
milj. kr. 
löpande 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
priser 

Bygg11ader och a11-
läggningar 
Privata 

inkl. bostäder 15 513 -2,5 -2,0 6,0 6,0 -1,5 -2,5 
exkl. bostäder 7 275 4,0 -2,0 3,0 3,5 4,5 3,0 

Statliga 
inkl. bostäder 4 747 -1,0 0,5 24,0 -1,0 6,0 0,5 
exkl. bostäder 4 747 -1,0 1,0 24,5 -1,0 6,0 0,5 

Kommunala 
inkl. bostäder 11 579 8,0 -3,5 1,0 -13,5 -10,0 -3,5 
exkl. bostäder 8 876 10,5 -7,0 4,5 -11,0 -4,5 -2,5 

Summa 
inkl. bostäder 31 839 2,0 -2,5 6.0 -3,5 -4,0 -2,5 
exkl. bostäder 20 898 6,0 -4,0 7,5 -4,5 0,5 0,0 

Maskiner m. m. 
Privata 16 651 2,5 1,0 9,5 7,5 4,0 1,5 
Statliga 3 464 18,0 7,0 -1,5 -2,5 5,0 -4,0 
Kommunala l 492 28,0 -13,5 3,0 -0,5 8,0 4,0 
Summa 21607 7,0 1,0 7,0 5,5 4,5 1,0 

Totalt 
Privata1 

inkl. bostäder 32 152 -0,5 0,0 8,0 6,5 1,0 -0,5 
exkl. bostäder 23 914 3,0 0,5 8,0 6,0 4,0 2,0 

Statliga 
inkl. bostäder 8 211 6,5 3,5 12.0 -2,0 5,5 -1,0 
exkl. bostäder 8 211 7,0 3,5 12~5 -2,0 5,5 -1,0 

Kommunala 
inkl. bostäder 13 071 10,0 -4,5 1,5 -12,5 -8,5 -2,5 
exkl. bostäder 10 368 12,0 -8,0 4,0 -9,5 -3,0 -1,5 

Summa1 

inkl. bostäder 53434 3,5 -1,0 6,5 -0,5 -1,0 -1,0 
exkl. bostäder 42 493 6,5 -1,5 7,5 0,0 2,5 0,5 

1 Häri innefattas investeringar i avelsdjur m. m. Summan av byggnads- och maskininvesteringar 
överensstämmer därför ej med totala investeringar. 

Källor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

4 % medan på den offentliga sidan de kommunala synes ha stigit med 
8 % och de statliga med 5 % . För de totala investeringarna har beräk
ningarna resulterat i en minskning med 1 % i volym 1973-1974. 

Till grund för investeringsprognoserna för 1975 ligger bl. a. ett an
tagande om att bostadsföretagen mot slutet av 1975 kommer att dra 
upp igångsättningen av flerfamiljshuslägenheter. Verksamt bidragande 
härtill skulle vara att stocken av outhyrda lägenheter förutsätts kom
ma att minska redan i början av 1975 som en följd av det mycket låga 
färdigställandet. Här har räknats med en total igångsättning på 72 000 
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lägenheter. Denna ökade igångsättning hinner dock inte vända den 
nedåtgående trenden i de totala bostadsinvestcringarna utan dessa för
utsätts minska med 7 % i volym - huvuddelen av minskningen dock 
fortfarande hänförlig till flerfamiljshusbyggandet. 

Utgångspunkterna för bedömningen av näringslivets investeringar 
har i huvudsak varit de enkätundersökningar som genomfördes av sta
tistiska centralbyrån under november 1974. På basis av dessa enkäter 
har det beräknats att de totala privata investeringarna ökar med 2 % 

i volym från 1974 till 1975, med en ökning på 3 % för byggnadsinves

tcringarna resp. 1,5 % för maskininvesteringarna. I beräkningarna har 
förutsatts att näringslivets. kreditförsörjning i huvudsak kommer att 
tryggas och endast ge måttligt återhållande effekter om den rådande 
kreditåtstramningen bibehålls under hela 1975. 

Beträffande industrins investeringsplaner kan sägas att de enligt före
liggande enkätmaterial är optimistiska för 1975. Det goda vinstläget 
inom industrin tillsammans med det relativt sett höga kapacitetsutnytt
jandet inom stora delar av industrin torde utgöra några av de viktigaste 
förklaringarna härför. Prognosen för 1975 innebär en ökning med 8 % 

på såväl byggnads- som maskinsidan. Härvid bar förutsatts att de för
väntningar om likviditet och kreditmarknadsläge som företagen base
rat sina enkätsvar på i stora drag kommer att förverkligas. 

Ptt den offentliga sidan prognoseras de statliga investeringarna mins
ka med 1 % medan de kommunala väntas minska med 1,5 % från 
1974 till 1975. 

Vid bedömningen av de statliga investeringarna måste det hållas i 
minnet att den underliggande informationen i viss mån ger uttryck för 
de enskilda verkens och myndigheternas anslagsframställningar. De 
statliga byggnadsinvesteringarna beräknas bli i stort sett oförändrade. 
Affärsverkens byggnadsinvesteringar beräknas öka med 13,5 % medan 
myndigheternas förutses minska med 14 %. Till stor del förklaras den
na nedgång av ett minskat vägbyggande beroende på att de vägarbeten 
som utförs som beredskapsarbeten enligt nu föreliggande planer kom
mer att i det närmaste halveras; till någon del motverkas dock detta av 
ett nyinfört konjunkturbetingat anslag till vägverket. 

De statliga maskininvesteringarna beräknas 1975 minska med 4 %. 

Affärsverkens maskininvesteringar förutses enligt gällande enkätinfor
mation minska medan myndigheternas bedöms öka något. 

På kommunsidan förefaller nu en viss uppbromsning av de närmast 
föregående årens minskningar vara att vänta. Det är möjligt att de kom
munala investeringarna efter en nedgång med drygt 15 % i volym se
dan 1970 nu stabiliserats på en lägre nivå. Sålunda förutses kommu
nernas byggnadsinvesteringar minska med 2,5 % medan maskininves
teringarna beräknas öka med 4 %. Den uppgång i antalet igångsatta lä
genheter som nu påräknas för 1975 torde kunna få en viss positiv ef-
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Diagram 7: 1 Byggnads- och maskiniovesteriogar, totalt och uppdelat på 
sektorer 196~1975 
Index: 1966 = 100. 1968 års priser 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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fekt på kommunernas investeringar i gator och vägar samt vatten- och 
avloppsanläggningar. 

Sammanfattningsvis leder de redovisade kalkylerna till en fortsatt 
minskning av byggnadsinvesteringarna, vilka beräknas till 2,5 % från 
1974 till 1975 medan maskininvesteringarna förväntas öka med 1 %. 

För de totala investeringarna uppgår minskningen till 1 % , dvs. samma 
minskningstakt som 1973-1974. 

7.2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostäder 

Den av regeringen framlagda bostadspropositionen (prop. 1974: 150) 

innebär förslag till en rad förändringar på bostadspolitikens område. 
Vad det gäller bostadsfinansieringen markerar de nya förslagen en strä
van att komma till rätta med vissa olägenheter inom .det nuvarande 
systemet för bostadsfinansiering, att hejda de kostnadsstcgringar som 
framträtt i de senaste årens nyproduktion av bostäder och att söka lik
ställa olika boendeformer med avseende på kostnaderna. 

Diagram 7: 2 Andel outhyrda lägenheter 3 månader efter färdigställandet 
1968-1973 
Procent 
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Anm. Gäller endast lägenheter i statsbelåoade flerfamiljshus. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 
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Paritctslånesystemet föreslås avvecklas till förmån för ett system med 

garanterad ränta. Denna ränta är bestämd till en låg nivå och omfattar 

endast statliga lån. Räntan uppgår det första året till 3,9 % för ny

producerade hyres- och bostadsrättshus och till 6 % för nyproduce

rade småhus och räknas därefter successivt upp de följande fem åren 

- något mer för småhus än för hyres- och bostadsrättshus. Det högre 

ränteläget för småhus motiveras bl. a. av att småhusägarnas avdrags

rätt för ränteutgifter vid inkomstdeklaration bibehålls. 

För bostäder med paritets- och räntelån föreslås en anpassning till 

det nya systemet med garanterad ränta. Införandet av dessa nya ränte

subventioner skulle innebära en kostnad för staten budgetåret 1975/76 

på ca 2 200 milj. kr. 

Lånereglerna ändras för de statliga lånen så att kravet på egen kapi

talinsats vid egnahemsbyggande kan minskas till hälften. Vidare inne

bär de ändrade reglerna för de kooperativa bostadsförctagen att dessa 

skulle kunna få möjlighet att upplåta småhus med hyresrätt. 

Vidare stärks kommunernas ställning då det gäller markfrågor ge

nom att ett villkor för statlig långivning - med vissa övergångsbe

stämmelser och undantag - blir att kommunen upplåter marken där 

byggandet skall ske. I konkurrensfrämjande syfte knyts ytterligare vill
kor till bestämmelserna om statlig långivning. 

De totala bostadsinvesteringarna sjönk med ca 2 % i volym 1972-

1973. Flerfamiljshusinvesteringarna minskade med ca '.24 %, medan 

däremot investeringarna i småhus och i ombyggnad uppvisade vardera 

en ökning med ca 15 % . 

Under perioden januari-oktober 1974 har ca 19 000 lägenheter bör

jat byggas i flerfamiljshus och ca 35 500 i småhus. Arets totala igång

sättning beräknas stanna vid omkring 69 000 lägenheter varav 23 000 

lägenheter i flerfamiljshus och 46 000 i småhus. Härav följer att ande-

Diagram 7: 3 Medianbyggnadstid i antal månader för påbörjade lägenheter 
1970-1975 

Flerfamiljshus Småhus 

12 8 
........ ___ .,,,,,._ .,,, 

1970 71 72 73 74 75 1970 71 72 73 74 75 

Anm. Fr. o. m. 1971 avses med påbörjandemånad månad för grundbotten
besiktning och/eller de egentliga byggnadsarbetenas påbörjande. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Diagram 7: 4 Investeringar i bostäder och inom egentlig industri 1968-1975 
Index: 1966 = 100. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsd~ta 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

len småhus av totala påbörjandet som redan 1973 hade stigit till 54 % 
för 197 4 skulle uppgå till 67 % . 

Under 1975 beräknas färdigställandet av lägenheter i flerfamiljshus 
ha närmat sig en så låg nivå att detta tillsammans med den förefintliga 
reserven av outhyrda lägenheter inte på sikt skulle kunna tillfredsställa 
behovet av nyproducerade lägenheter. Att uthyrningssvårigheterna 
tycks ha avtagit något framgår av diagram 7: 3. Detta förhållande skul
le kunna initiera ett ökat antal påbörjade lägenheter i flerfamiljshus un
der 1975, men då först under årets senare del. Den förväntade upp
gången av igångsättningen torde underlättas av den föreslagna ändring
i:n av systemet för bostadsfinansiering; denna beräknas medföra att hy
reshöjningarna i nyproduktionen bromsas upp. Igångsättningen under 
1975 beräknas totalt uppgå till 72 000 lägenheter, varav 27 000 lägen
heter i flerfamiljshus och 45 000 lägenheter i småhus. 

De byggnadstider som ingår i beräkningarna av bostadsinvestering
arna finns redovisade i diagram 7: 4. Härav framgår att några större 
förändringar i byggnadstidernas längd inte beräknas ske från 1974 till 

1975. 

Utifrån de antaganden som gjorts ovan beträffande påbörjande och 
byggnadstider beräknas volymen av investeringarna i flerfamiljshus ha 
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Tabell 7: 3 Lägenheter i påbörjade och inHyttningsfärdiga bostadsbyggen 1968-1975 

Totalt Därav Herfamiljshus Därav småhus 

Påbörjade Inflyttnings- Påbörjade In flytt- Påbörjade Jnflytt-
färdiga nings- nings-

färdiga färdiga 

1968 107 400 106 250 77 150 77 600 30 250 28 650 
1969 105 500 109 050 71 250 77 350 34 250 31 700 
1970 100 I 00 109 850 69 250 75 250 30 850 34 600 
1971' 104 600 107 200 68 900 75 250 35 700 31 950 
1972 98 500 104 050 55 750 66 900 42 750 37 150 
1973 79 800 97 500 36 650 53 750 43 150 43 750 
1974 (69 000) (82 000) (23 000) (37 000) (46 000) (45 000) 
1975 (72 000) (67 000) (27 000) (25 000) (45 000) (42 000) 

1972 1 kv 16 150 26 300 11 550 17 900 4 600 8 400 
2 kv 25 850 27 350 15 200 18 150 10 650 9 200 
3 kv 24000 20 500 13 050 12 250 JO 950 8 250 
4 kv 32 500 29 900 15 950 18 600 16 550 11 300 

1973 I kv 16900 24 350 9 900 14 450 7000 9900 
2 kv 19 300 28 900 8 650 16 300 10 650 12 600 
3 kv 20250 19 800 8 450 10 950 Il 800 8 850 
4 kv 23 350 24 450 9 650 12 050 13 700 12400 

1974 1 kv 13 550 2i 200 4 700 Il 350 8 850 10 850 
2 kv 18 300 23 750 7 250 10000 11 050 13 750 
3 kv I5 350 16000 4900 6700 10450 9 300 

'Med påbörjandemånad avses fr. o. m. 1971 månad för grundbottenbesiktning och/eller de 
egentliga byggnadsarbetenas påbörjande. Fram t. o. m. 1970 avses den månad då schaktning, 
sprängning eller utfyllnadsarbetena påbörjas. 
A11m. Samtliga inom parentes angivna uppgifter är prognoserade. Alla siffror är avrundade till 
närmast hela femtiotal. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

minskat med ca 35 % 1973-1974. På grund av antagandet om en upp

gång av igångsättningen av flerfamiljshus under senare delen av 1975 
dämpas däremot flerfamiljshusens volymminskning 1974-1975 till ca 

20 % . Investeringarna i småhus beräknas ha minskat med ca 1 % 

1973-1974. Minskningen av småhusens investcringsvolym väntas tillta 

från 1974 till 1975 och bli ca 5 %. Ombyggnadsinvesteringarna antas 

öka med ca 15 % 1973-1974 och med ca 10 % 1974-1975. Härvid 

har hänsyn tagits till införandet av det statliga stödet till genomföran

de av energibesparande åtgärder i bostadshus före utgången av 1975. 
Sammantaget ger detta en minskning av de totala bostadsinvestering

arnas volym med ca 11 % 1973-1974 och även 1974-1975 skulle 

en minskning inträffa, i detta fall med ca 7 % . 

Det totala färdigställandet av bostadslägenheter i nyproduktion be

räknas under 1974 uppgå till omkring 82 000 lägenheter. Den låga 

nivån på igångsättningen under 1974 och första delen av 1975 skulle 

för 1975 medföra ett färdigställande på omkring 67 000 lägenheter, 

vilket är den lägsta årsnivå som förekommit sedan slutet av 1950-
talet. 
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Egentlig industri 
Den egentliga industrins totala .in,vesteringar ökade en)lgt ännu preli

minära beräkningar med 6 % i ~oly~ från 1973 till 1974. Byggnads
investeringama tycks därvid ha ökat med 16,5 % medan ökningen för 
maskininvesteringama stannade vid 2,5 % . Utgångspunkten för dessa 
kalkyler samt de prognoser för 1975 som redovisas i det följande har 
varit den enkätundersökning som statistiska centralbyrån genomförde 

i november 1974. 
Den uppgång med 16,5 % i volym för industrins byggnadsinveste-

ringar som nu redovisas i nationalräkenskaperna är påfallande stor och 
innebär ett kraftigt nivålyft jämfört med närmast föregående år; från 
1969 till 1973 var byggnadsinvesteringama helt oförändrade. På sam
ma gång som den kraftiga ökningen på byggnadssidan kan noteras 

måste det konstateras att ökningen av maskininvesteringarna är för

vånansvärt liten med tanke på den allmänna konjunkturförbättring som 
ägde rum under 1974. På basis av tidigare erfarenheter hade en betyd

ligt större ökning varit att vänta. 
Det finns dock skäl att tro att maskininvesteringarna kan ha un

derskattats i de nu gällande beräkningarna för 1974. Den starka pris
ökningen av investeringsvaror som av allt att döma tycks ha inträffat 
under 1974 kan ha medfört att företagen inte har inrapporterat de fulla 
kostnaderna för sina maskininköp. Vissa eftersläpningsfcnomen kan 

Tabell 7: 4 Preliminärt verkställda investeringar 1974 resp. planerade investeringar 1975 enligt in
vesteringsenkät i november 1974 

Milj. kr. 

Byggnader och 
anläggningar 

Verkställda Planerade 
1974 1975 

Gruvor och mineralbrott 177 238 
Livsmedels-, dryckesvaru- och 

tobaksindustri 298 190 
Textil·, beklädnads- och lädervaru-

industri 75 43 
Trävaruindustri 280 224 
Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 374 379 
Kemisk industri, petroleum, gummi-

varu·, plast- och plastvaruindustri 339 260 
Jord- och stenvaruindustri . 114 141 
Järn-, stål- och metallverk 176 257 
Verkstadsindustri 1 420 1 711 
Annan tillverkningsindustri 17 19 
Summa egentlig industri 3 270 3 462 
El-, gas· och vattenverk 2 593 2 681 

Totalt 5863 6143 

A11m. Redovisningen inkluderar investeringar i bilar och bostäder. 

Kalla: Statistiska centralbyrån. 

Maskiner m. m. 

Verkställda Planerade 
1974 1975 

297 351 

554 482 

201 175 
722 576 

1 889 1 953 

1 059 1 212 
324 495 
966 1191 

2 360 2 710 
24 22 

8 396 9167 
1 353 1446 
9749 10613 
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Tabell 7: 5 Planerade och faktiska förändringar av den egentliga industrins investeringar 1966-1975 

Procentuell förändring från föregående är. 1968 års priser 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Byggnader och 
a11lägg11i11gar 
Planerat i 

november året 
innan' s -28 -29 -31 0 -5 -9 -17 -3 3 

Faktiskt in-
träffad för-
ändring 24 7 -15 8 -I 0 0 17 (8) 

Differens 19 35 14 39 4 9 17 20 (5) 

J1askiner m. m. 
Planerat i 

november året 
innan' -9 -12 -13 -14 -2 -7 -13 -7 -4 0 

Faktiskt in-
träffad för-
ändring 4 0 2 8 6 3 6 14 3 (8) 

Differens 13 12 15 22 8 10 19 21 7 (8) 

1 Planerna beräknade som kvoten mellan prognosårets rena enkätvärde och enkätårets utfall. 
För planförändringen 1974-1975 har använts det preliminära utfallet för 1974. 

Anm. Redovisningen innefattar på maskinsidan investeringar i bilar. Uppgifterna inom parentes 
är prognoserade värden. 

Källor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

sMunda inte uteslutas under perioder med starkt stigande priser. Till en 
del har detta beaktats i beräkningarna av 1974 års maskininvesteringar; 
den möjligheten kvarstår dock att företagens definitiva rapportering i 
maj 1975 kan visa att en ytterligare uppjustering skulle ha vidtagits. 

Företagens planer för 1975 redovisas i tabellerna 7: 4-5. I tabell 
7: 5 återges företagens planerade resp. verkställda investeringar för 
några år omräknade till procentuella förändringstal i fasta priser. All
mänt kan sägas att industrins planer för 1975 är starkt uppåtriktade 
och en uppjustering av plannivån med ca 1 miljard kr. har skett sedan 
närmast föregående enkätundersökning i augusti 1974. De utsikter om 
en svagare hemmaefterfrågan samt avsaknaden av en avgörande för
bättring på exportmarknaderna som nu framträder för 1975 har således 
ännu inte givit något utslag i industrins planerade investeringsverksam
het. Industrins förhållandevis starka vinstläge samt de höga kapacitets
utnyttjandet inom i första hand basindustrierna har sannolikt medver
kat till att hålla planerna uppe på en hög nivå. Därtill kommer att 
förändrade relativpriser i energikrisens spår kan ha medfört ett ökat in
vesteringsbehov av framför allt en energisnålare produktionsutrustning. 

Den bedömning som här görs för industrins investeringar 1975 ut
går vidare ifrån att företagens kreditförsörjning inte kommer att för
svåras i avgörande grad. Den åtstramning på kreditmarknaden som in-
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Diagram 7: S Investeringar inom egentlig industri, totalt och uppdelat på 
branscher 1968-1975 
Index: 1962 = 100. 1968 års priser, Log. ~kala 
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Anm. De branschvisa prognoserna är något osäkrare än prognosen för to
tala industrin. Investeringarna i bilar är inkluderade. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

träffat har i denna bedömning endast antagits få måttliga effekter på 
industrins investeringar. Arbetsmiljöfonderna och de särskilda investe
ringsfondema får vissa likviditetsneddragande effekter men har i öv
rigt bedömts medföra ett visst tillskott till investeringsvcrksamheten. 

Mot ovanstående bakgrund har prognosen för såväl byggnads- som 
maskininvesteringarna satts till 8 % i volym, dvs. de totala industriin
vesteringarna beräknas öka med 8 % från 1974 till 1975. 

I diagram 7: 5 redovisas investeringsutvecklingen för de i investe
ringshänseende tyngst vägande branscherna. Branschuppgifterna för 
1974 och 1975 har schablonmässigt korrigerats på samma sätt som 
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ovan angivits för industrin som helhet. Av diagrammet framgår att 
järn- och stålverkens investeringar minskade betydligt 1974 men att 
planerna för 1975 tyder på en betydande uppgång. Inom verkstadsin
dustrin steg investeringarna 1974 och en fortsatt uppgång kan nu för
utses även för 1975. Massa- och pappersindustrins investeringar steg 
mycket kraftigt från 1973 till 1974 och enligt nu gällande planer tycks 
en ökning även vara att vänta 1975. För industrin i övrigt stagnerade 
investeringarna 1974 och en endast obetydlig ökning förefaller nu tro
lig 1975. 

Handel m. m. 

Omfattningen av investeringarna inom gruppen handel m. m.1 är 
förändrad så tillvida som att butikslokaler i bostadshus numera inklu
deras bland investeringarna i permanenta bostäder. 

Till grund för beräkningarna för såväl 1974 som 1975 ligger dels en 
av statistiska centralbyrån i november 1974 insamlad enkät avseende 
faktiska och planerade investeringar inom handels-, bank- och försäk
ringsföretag och dels en beräkningskonstruktion baserad på totala kost
nader och byggnadstider för påbörjade byggnadsprojekt. 

För 1973-1974 beräknas de totala investeringarna inom gruppen 
handel ha minskat med 5,5 % i volym. Härvid synes byggnadsinves
teringama ha minskat betydligt eller med 11 % medan maskininves
teringarna i stort sett varit oförändrade. Nedgången på byggnadssidan 
kan återföras på en kraftigt minskad igångsättning under både 1973 och 
1974 - i volym räknat torde minskningen ha legat kring ca 20 % för 
vardera året. Ett visst överutbud på kontorslokalcr i kombination med 
att den expansiva fasen i utbyggnaden av stora affärslokaler nu torde 
vara över har sannolikt bidragit till att hålla tillbaka påbörjandet de se

naste åren. 
Bedömningen av igångsättningen under 1975 grundar sig i huvudsak 

på den statistik som arbetsmarknadsstyrelsen för över antalet beviljade 
projekt samt projektreservens storlek, dvs. summa byggnadskostnader 
för inneliggande ej avgjorda ärenden. Projektreserven minskade fortlö
pande under 1974 och endast en mindre del av de nu i projektreserven 
ingående projekten bedöms vara startberedda under 1975. Detta tyder 
på att en minskning av igångsättningen även 1975 är trolig då det dess
utom inte är sannolikt att tillskotten av nya projekt blir särskilt omfat
tande. Det har emellertid bedömts sannolikt att nedgången kommer att 
avta något och i kalkylerna har lagts in en förutsättning om att summa 
påbörjade projekt kommer att minska med 10 % i volym 1974-1975. 
Med detta antagande som grund leder beräkningarna till .en minskning 

1 Med investeringar inom gruppen handel m. m. avses investeringar i varu
handel, bank- och försäkringsverksamhet, teatrar, hotell, restauranger, lager
byggnader samt fastighetsförvaltning. 
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av byggandet inom handelssektom med 14,5 % i volym - en nedgång 
som i det stora hela verifieras av _sta,tistiska centralbyråns. enkät. Fram
för allt synes det vara bankföretagen som nu planerar en neddragning 
av sitt byggande. 

På maskinsidan redovisar handelsenkäten planer som i sig tyder på 
en betydande minskning av maskininköpen. Sett mot tidigare erfaren
heter synes emellertid en uppkorrigering av dessa planer vara befogad. 
Planerna har tolkats så att en oförändrad nivå på maskininvesteringarna 

är att vänta under 1975 jämfört med 1974. 
Tillsammantaget skulle därmed de totala investeringarna inom grup

pen handel minska med 7 % i volym från 1974 till 1975. 

Handelsflottan 

De totala investeringarna i handelsflottan, dvs. inköp av nybyggda 
fartyg från svenska och utländska varv minus nettoutförsel av begagna
de fartyg uppgick enligt nu föreliggande beräkningar till 1 140 milj. kr. 
1974 - en uppgång på 23 % i volym från 1973. Denna kraftiga ökning 
förklaras huvudsakligen av en mycket stark uppgång i importen av 

nybyggda fartyg - leveranserna av svenskbyggda fartyg sjönk däremot. 
Samtidigt ökade nettoutförseln av fartyg - vilken steg mycket brant 
1973 - endast obetydligt. 

Beräkningarna över investeringarna i nybyggda fartyg under 1975 
baseras dels på en under hösten 1974 insamlad enkät från svenska re
dare angående deras beställningar av nybyggda fartyg i utlandet, dels 
på en i oktober 1974 insamlad enkät från de svenska varven. Enligt 
dessa enkäter beräknas investeringarna i nybyggda fartyg minska med 
drygt 30 % i volym. Nedgången ligger helt på importen av nybyggda 
fartyg, vilken 1975 beräknas uppgå till mindre än hälften av 1974 års 
import. Leveranserna aY svenskbyggda fartyg beräknas däremot öka. 
Nettoutförseln av begagnade fartyg kan antas falla synnerligen kraftigt 
under 1975, varigenom den beräknade minskningen av de totala investe· 
ringarna i handelsflottan 1974-1975 begränsas till ca 23 %. 

Statliga investeringar 

De totala statliga investeringarna ökade enligt ännu preliminära be
räkningar med 5,5 % från 1973 till 1974 efter att ha minskat med 2 % 

i volym 1972-1973. 

Beräkningarna över den statliga investeringsverksamheten 1974 och 
1975 har baserats på enkätuppgifter från affärsverk, myndigheter samt 
företag. 

Enligt dessa enkäter ökade byggnadsinvesteringarna 1974 med 6 % . 
Den kraftigaste ökningstakten uppvisar de statliga industriföretagen me
dan affärsverkens och myndigheternas byggnadsverksamhet ökade en
dast måttligt. Inom affärsverken är det framför allt vattenfallsverkets 
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kraftvcrksanläggningar som ökat medan televerkets anläggningar mins
kat markant. Det totala statliga vägbyggandet ökade med 5 % i volym 

efter att 1973 ha minskat med 15 % från 1972 års höga nivå. De ordi
narie vägarbetena ökade härvid med 18 % till följd av att vägverkets 

anslag utökades med 200 ·milj. kr. i sysselsättningsstimulerande syfte. 

Beredskapsarbetena sjönk samtidigt med inemot 20 %. 
De totala statliga maskininköpen ökade med 5 % från 1973 till 1974. 

ökningen kan helt återföras på de statliga företagen samt myndigheter
na medan affärsverkens maskininvesteringar som sjunkit de närmast 
föregående åren förblev oförändrade 1973-1974 - den ökning som 
kan registreras inom vattcnfallsverkets verksamhetsområde motvägs av 
en inom televerket fortsatt minskning av maskininköpen. 

Vid tolkningen av den information avseende 1975 års investerings
vcrksamhet som erhållits från de ovan nämnda enkäterna får man ha 
i minnet att dessa ger uttryck för bedömningar som utförts inom de 

enskilda verken och myndigheterna för helåret 1975. 
Enligt föreliggande bedömningar väntas affärsverkens byggnadsin

vesteringar öka med 13,5 % från 1974 till 1975 efter att ha ökat endast 
obetydligt de två närmast föregående åren. Den kraftiga ökningstakten 

förklaras framför allt av att televerket samt luftfartsverket planerar en 

väsentlig ökning av sina anläggningsarbeten. Myndigheternas byggnads
investeringar beräknas minska med 14 % i volym från 1974 års nivå. 
Till stor del förklaras denna kraftiga nedgång av ett minskat vägbyggan
de. Fr. o. m. verksamhetsåret 1975 har ett nytt konjunkturbetingat an

slag inrättats för vägverket. De ordinarie vägarbetena kommer därmed 
i värde att bli i stort sett oförändrade från 1974 till 1975 - i volym 
beräknas detta motsvara en investeringsminskning på ca 8 % . 

Det nya väganslaget skall förvaltas av vägverket i samråd med ar
betsmarknadsstyrelsen för att· åsyftade sysselsättningseffekter skall upp
nås. Enligt den information som lämnats kommer införandet av det nya 
anslaget tekniskt sett att medföra en motsvarande neddragning av de 
vägarbeten som utförs som allmänna beredskapsarbeten medan däremot 
de vägarbeten som utförs som särskilda beredskapsarbeten ej kommer 

att påverkas. I investeringsberäkningarna har på grundval av bedöm

ningar utförda inom arbetsmarknadsverket räknats med att de vägar

beten som utförs som allmänna och särskilda beredskapsarbeten för 

1975 kommer att sjunka med ca 50 % jämfört med 1974 års nivå förut
satt att inga tilläggsanslag beviljas. 

Totalt beräknas de statliga byggnadsinvesteringarna bli i stort sett 

oförändrade från 1974 till 1975. 

De statliga maskininvesteringarna beräknas 1975 minska med 4 % 

jämfört med 1974. Det är framför allt affärsverkens maskininköp som 

minskar medan myndigheternas förväntas öka något. Inom affärsver

ken är det huvudsakligen televerket som planerar en fortsatt neddrag-
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ning av inköpen medan vattenfallsverkets planer pekar mot i stort sett 

oförändrade maskininvesteringar. . . , 

De totala statliga investeringa~a 1975 förväntas utifrån ovanstående 

beräkningar minska med 1 % från 1974 års nivå. 

Kommunala investeringar 
Enligt definitiva beräkningar minskade de totala kommunala inves

teringarna exk.1. bostäder med 9,5 % i volym från 1972 till 1973. Jämfört 

med beräkningarna till konjunkturinstitutets höstrapport innebär detta 

en uppkorrigering med 1,5 %. Denna korrigering är en direkt följd av 

att de indextal för byggnadskostnadernas utveckling som används i na

tionalräkenskaperna har reviderats fr. o. m. 1963 (se närmare härom 

i avsnitt 7.1). Enligt sålunda föreliggande beräkningar minskade bygg

nadsinvesteringarna med 11 % medan maskininköpen i stort sett var 

oförändrade. Utifrån den näringsgrensuppdelning över de totala kom

munala investeringarna som statistiska centralbyrån redovisat framgår 

att investeringsverksamheten inom så gott som alla verksamhetsgrenar 

sjunkit från 1972 till 1973. De kraftigaste minskningstalen redovisas 

dock för verksamhetsgrenarna fastighetsförvaltning, gatu- och väg

byggande samt vatten- och avloppsverk. 

Beräkningarna för 1974 och 1975 har huvudsakligen baserats på 

den i november 1974 insamlade enkäten från primärkommuner och 

landsting. Enligt denna information minskade byggnadsinvcsteringarna 

Tabell 7: 6 Planerade och faktiska förändringar av de borgerliga primärkommunernas och landstingens 
investeringar 1967-1975 

Procentuell förändring från föregående år. 1968 års priser 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

LJ_i-ggnadsinre >ferin;;ar 
Planerat i november 

ilrct innan' ]5 6 5 5 -7 -2 -13 -9 -5 
Faktiskt inträffad 

l"örändring 16 l '.! 4 s -6 0 -10 -4 (-2) 
Differens I 6 -1 0 1 2 3 5 (3) 

Afaski11ill\'es1eringar 
Planerat i november 

[1rct innan 1 7 4 11 18 -16 12 -1 18 l~ 
Faktiskt inträffad 

förändring 16 13 -I 27 -19 0 -10 12 (6) 
Differens 9 9 -12 9 -3 -12 -9 -6 (-8) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosårcts rena enkätvärde och det bakomliggande 
årets utfall. För planförändringen 1974-1975 har använts det prognoserade utfallet för 1974. 
Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 

Anm. Uppgifterna avser kommunala myndigheter och affärsverk men ej kommunägda bolag 
och stiftelser. 

Källor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

10-Riksdagc:i i975. 1 saml. Nr 1. Bil. 1. 
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1974 med 6 % i volym. Kommunerna tenderar emellertid att i novem
berenkäten underskatta utfallet för det innevarande året, vilket har 
motiverat en uppkorrigering av enkätuppgifterna med 2 procentenheter. 
De totala byggnadsinvesteringarna, inkl. de kommunägda företagen för 
vilka investeringarna ber~iknas ha minskat med 9 %, skulle därmed ha 
sjunkit med 4,5 % från 1973 till 1974, dvs. en betydligt lägre minsk

ningstakt jämfört med vad som redovisas för 1973. Den lägre minsk
ningstakten torde delvis kunna förklaras av bostadsinvesteringarnas 
återverkan på den icke oviisentliga andel av det kommunala byggandet 

som utgörs av förinvesteringar till dessa. Som framgår av tabell 7: 3 

sjönk antalet påbörjade lägenheter från 98 500 1972 till 79 900 1973, 

dvs. närmare 19 000 lägenheter. För 1974 har antalet påbörjade lägen
heter uppskattats till 69 000 vilket innebär en minskning med 11 000 

higenheter jämfört med 1973. 
De kommunala myndigheternas och affärsverkens maskininköp be

räknas 1974 utifrån enkäten ha ökat med 12 % efter att ha minskat med 
10 t;:;;. från 1972 till 1973. Inkl. de kommunägda företagen har öknings

takten beräknats till 8 % . 

De totala kommunala byggnads- och maskininvesteringarna skulle 
därmed ha minskat med 3 % i volym från 1973 till 1974. 

I tabell 7: 6 redovisas primärkommunernas samt landstingens in

vesteringsplaner för 1975 omräknade till förändringstal i fasta priser. 

Kommunernas planer anger en minskning av byggnadsinvesteringarna 
med 5 '7o. Planerna har mot bakgrund av korrigeringsmönstret för de 
närmast föregående åren uppkorrigerats till en volymminskning på 2 % . 

Inkl. de kommunägda företagens byggnadsinvesteringar, som antagits 
minska med 5 %, beräknas de totala byggnadsinvesteringarna minska 
med 2,5 % från 1974 till 1975. 

De kommunala myndigheternas planer för maskininvesteringarna 
1975 anger en ökning med 14 % i volym. Av mönstret i tabellen fram
går att kommunerna i november året innan investeringsåret oftast över
skattar utfallet varför planuppgifterna har nedkorrigerats till en volym

ökning på 6 % . Inkl. de kommunägda företagens maskininvesteringar 

som förväntas bli oförändrade jämfört med 1974, beräknas de totala 
maskininköpen °1975 öka med 4 %. 

De totala kommunala investeringarna beräknas sålunda minska även 

1975. Minskningstakten som 1973 uppgick till 9,5 % och som för 1974 

beräknats till 3 % förväntas enligt ovanstående kalkyler stanna vid 
1,5 c:c 1975. 

7.3 Lagerinvesteringarna 

Enligt preliminära kalkyler uppgick den sammanlagda lagerökningen 

1974 till 3,2 miljarder kr. 1968 års priser. Under 1973 minskade lagren 
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Diagram 7: 6 Totala industrins lagervolymförändriugar 1963-l:a halvåret 
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i Exkl. varvens lagervolymförändringar av varor i arbete. 

Anm. Fr. o. m. första k"Vartalet 1972 redovisas lagerinvesteringama enligt 
en EY metoil, vilket stör jämförelser med tidigare perioder i obestämd om
fattning. 

Källor: J(onjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 148 

med drygt 600 milj. kr. Därmed gav lagerutvecklingen 1973-1974 ett 

mycket betydande tillskott till den inhemska efterfrågan - drygt 2 % . 

Den starka lageruppbyggnaden under 1974 kan hänföras till såväl 

industrins som handelns lagerinvesteringar. 

Neddragningen av industrins lagerinvesteringar upphörde under 

andra halvåret 1973 (se diagram 7:6). Under första halvåret 1974 bör

jade industrilagren åter öka och under andra halvåret var lageruppbygg

naden stark - dock ej fullt lika hög som under första halvåret 1970, 
kulminationspunkten i föregående lagercykel. Den sammanlagda lager

ökningen för totala industrin uppgick därmed enligt preliminära beräk

ningar till 2,4 miljarder kr. 1974. I jämförelse med de td närmast för.:!

gf1ende konjunkturcyklerna vände denna gång lagren uppåt i ett se

nare skede av konjunkturuppgången; såtillvida att vändningen kom först 

sedan industriproduktionens tillväxttakt varit växande i ungefär ett år. 

Färdigrarulagre11 upphörde att minska under första halvär.~t 1974 
- en ytterligare minskning av skogsindustriernas färdigvarulager upp

vligdes av en ökning inom övriga delar av industrin. Under andra 

halvåret 1974 växte färdigvarulagren snabbt inom såväl skogsindustrin 

som övriga delar av tillverkningsindustrin. Den totala färdigvarulager

uppbyggnaden väntas fortgå under 1975 men i något avsaktande takt 

under andra halvåret 1975. 

Lagren av varor i arbete (exkl. varv) började åter öka under andra 

halvåret 1973. Lageruppbyggnaden fortgick sedan i ökande takt under 

1974. Denna utyeckling sammanhänger med den successivt uppdragna 

produktionsvolymen och det snabbt stigande resursutnyttjandet inom 

industrin under 1973 och 1974. Lagerökningen under första halvåret 

1975 beräknas bli av ungefär samma storleksordning som under andra 

halvåret 1974 medan för andra halvåret 1975 förutses en uppbromsning 

av lageruppbyggnaden av varor i arbete i samband med ett mimlre an

strlingt kapacitetsläge inom industrin under senare delen av 197 5. 

Varvens lager av varor i arbete ökade kraftigt under 1974 eft.::r att ha 

varit tämligen oförändrade under 1973. För 1975 förutses en måttlig 

uppgång. 
ltzsatsrnndagre11 började öka under andra halvåret 1973. Totalt sett 

blev ökningen under första halvåret 1974 endast obetydlig, medan lager

uppbyggnaden under andra halvåret synes ha varit mycket stark. Lager

uppbyggnaden under första halvåret 1975 beräknas bli i det närmaste 

lika stor som under andra halvåret 1974, genom att skogsindustriernas 

råvarulager då förutses öka efter att ha varit oförändrade under andra 

halvåret 1974. För andra halvåret 1975 förutses en uppbromsning av 

l:tgcrökningarna av insatsvaror. 

För de sammanlagda lagerinvesteringarna inom industrin inneblir 

detta en ungefär lika stor lageruppgång första halvåret 1975 som andra 

halvåret 1974 och en uppbromsning av lagerökningen under andra 
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Tabell 7: 7 Lagenolymsförändringar totalt och efter näringsgrenar 1971-1975 
Milj. kr., 1968 års priser 

1971 1972 1973 1974 
prel. 

Industri (inkl. el-, gas-, vänne och 
vattenverk) 1 255 -155 -512 2475 

därav: verkstadsindustri exkl. varv 433 -284 -160 1 200 
Detaljhandel (inkl. bilar) -195 238 -2 70 
Partihandcl -43 -118 -35 700 
Jord- och skogsbruk 156 16 -91 -5 

Summa 1173 -19 -640 3240 

Källor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

halvåret 1975. Sammantaget skulle lagerökningen för hela industrin 
därmed uppgå till 3,1 miljarder kr. 1975. 

Lagren i detaljhandebi ökade åter under 1974. För 1975 förutses 
lageruppbyggnaden fortgå i ökande takt. 

Partilzandelslagren ökade mycket kraftigt under 1974, efter att ha 
successivt dragits ned under de tre föregående åren. För 1975 förutses 
en mera moderat uppgång. 

Lagerförändringen i skogsbruket beräknas som skillnaden mellan nor
mal skogstillväxt och faktisk avverkning vartill läggs förändringen av i 
skogen lagrad massaved. Lagren i skogsbruket sjönk 1974 beroende på 
en minskning av massavedslagren. Till följd av en förutsedd neddrag
ning av avverkningarna beräknas lagren inom skogsbruket öka kraftigt 
1975. 

Totalt beräknas lagren därmed öka med 3,6 miljarder kr. 1975, dvs. 
något mer än under 1974. 

1975 
prognos 

3 140 
1 725 

150 
200 
160 

3 650 
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8 Den offentliga verksamheten 

8.1 Allmänt 

150 

Den ekonomiska verksamheten inom den offentliga sektorn diskuteras 
i detta kapitel med utgångspunkt från inkomst- och utgiftsöversikter för 
de tre delsektorerna staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn, 
samt för sektorn i dess helhet. Detta ger samtidigt en viss, om än par
tiell, belysning av den offentliga sektorns inverkan på samhällsekono
min. Den totala eftcrfrågeutvecklingen i ekonomin påverkas således di
rekt av de offentliga utgiftsförändringar som avser konsumtion och in
vesteringar. Dessa utgör ju komponenter i den totala efterfrågan. Vidare 
gäller att varje förändring i den offentliga sektorns inkomster och utgif
ter ger upphov till en motsvarande förändring av inkomsterna i den pri
vata sektorn. En utgiftsökning för det offentliga innebär med andra ord 
en inkomstökning för den privata sektorn, medan en ökning i de offent
liga inkomsterna representerar en åtstramning av inkomsterna inom hus
håll och/eller företag. Via dessa effekter på inkomstbildningen har den 
offentliga verksamheten även stor betydelse för efterfrågeutvecklingen 
inom den privata delen av ekonomin. 

Den offentliga sektorn har också ett inflytande på ekonomin via kre
ditmarknaden.1 De samband som här gäller är emellertid svåra att klar
lägga och kan heller inte gärna analyseras fristående från förhållandena 
på kreditmarknaden i stort. Effekterna via kreditmarknaden kommer 
därför endast att beröras rcsonemangsvis i det följande. Framställningen 
har i stället sin tyngdpunkt i en beskrivning och ett försök till analys av 
de finanspolitiska variablernas utveckling, dvs. förändringarna i olika 
typer av offentliga inkomster och utgifter. 

Slutligen presenteras i kapitlet även vissa beräkningar av de effekter 
på samhällsekonomin som den förda finanspolitiken kan väntas få under 
1975. Dessa beräkningar är baserade på den modell som presenterades 
och tillämpades första gången i nationalbudgeten våren 1974. Effektbe
räkningarna representerar ett försök att ge en mera nyanserad bild av 
den offentliga sektorns finanspolitiska inverkan. 

8.2 Staten 

Redovisningsprinciper 

De definitioner och avgränsningar av statens inkomster och utgifter 
som tillämpas i detta avsnitt överensstämmer i huvudsak med national
räkenskaperna. I jämförelse med redovisningen i den statliga budgeten 

1 Härmed avses dock inte riksbankens åtgärder. Riksbanken ingår inte i be
greppet offentlig sektor. 
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innebär detta vissa avvikelser. I detta kapitel används nationalräkenska
pernas sektorbegrepp. Sektorn ~taten omfattar enligt n_ationalräkenska
perna statliga myndigheter, meri dä~~mot inte statliga affärsverk och ak
tiebolag. Till den del affärsverkens investeringar finansieras över stats
budgeten redovisas dessa här som transfereringar till företag. På denna 
senare punkt skiljer sig redovisningen från nationalräkenskaperna som 
betraktar dessa transaktioner som rent finansiella. 

En avvikelse gentemot statsbudgeten är också att transaktioner över 

de statliga utlåningsfonderna m. fl. kapitalfonder av rent finansiell natur 

i detta avsnitt inte ingår bland statens utgifter. Dessa har i stället i tabell 

8: I hänförts till posten utlåning och andra finansiella transaktioner. Be

räkningarna av statens finansiella sparande bar däremot baserats på 
riksrevisionsverkets material avseende statsbudgeten, varför en korrek

tionspost har införts på statens utgiftssida. Motivet för detta avsteg från 

nationalräkenskaperna är framför allt önskemålet att upprätthålla an
knytningen till statsbudgeten. Totalbudgetsaldot kan nämligen erhållas 

som skillnaden mellan finansiellt sparande och utlåning m. m., där den 
senare posten omfattar transaktioner över de nämnda finansiella fon

derna, förändring i disposition av rörliga krediter samt övrig kapitalå

terbetalning. 
En följd av den sektorindelning som tillämpas i nationalräkenska

perna är att inbetalningen av arbetsgivaravgifter och hushållens egen

avgifter aYseende socialförsäkringssystemet förs direkt till socialförsäk

ringssektorn. På samma sätt behandlas utbetalningen från statsbudge
kn till de allmänna försäkringskassorna samt till allmänna pensionsfon

den. Dessa transaktioner ingår således inte i statens direkta skatter i 
detta avsnitt. Som framgår närmare av avsnitt 8.4 Socialförsäkringssck
torn redovisas det förskott avseende sjukförsäkringen som belastar stats
budgeten under transfereringar till socialförsäkringsscktorn. 

En ytterligare skillnad gentemot statsbudgeten är alt endast transak

tioner med den privata sektorn har inkluderats vid redovisningen av in
komster och utgifter över fastighetsfonderna. Dessutom har vissa in
komster och utgifter som formellt ligger utanför statsbudgeten tagits 
med här. hl. a. vissa transaktioner på jordbruksområdet. 

En av\'ikelse gentemot nationalräkenskaperna ligger i redovisningen 
av statens direkta skatter samt vissa indirekta skatter. Nationalräkenska
perna redovisar de skatter som erläggs av hushåll och företag under en 
viss period medan riksrevisionsverket, vars uppgifter utnyttjas här, re

gistrerar de skatter som inflyter till staten under perioden. Nationalrä
kenskaperna har också frångåtts då det gäller transfereringar till inter
nationell verksamhet. Även i detta fall baseras redovisningen i stället pa 

riksrevisionsverkcts uppgifter. 
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Utvcckli11ge1z 1974 
Den statliga totalbudgetens underskott har för kalenderåret 1974 be

räknats till 11,6 miljarder kr., vilket innebär att underskottet i det när
maste har fördubblats jämfört med kalenderåret 1973. Statens finan
siella sparande, dvs. skillnaden mellan statens inkomster och utgifter, 
exkl. lånetransaktioner, har försvagats med närmare 5 miljarder kr. 
1974 jämfört med 1973 och det negativa finansiella sparandet uppgick 
därmed till 7,5 miljarder kr. 1974. Både inkomsterna och utgifterna 
ökade i mycket snabb takt 1974. Mot en inkomstökning på drygt 18 % 

st[tr dock en ökning av utgifterna på mer än 26 %, vilket förklarar den 
kraftiga ökningen av utgiftsöverskottet 1974. 

På inkomstsidan ökade de direkta skatterna sin andel av de totala in
komsterna till följd av skattebeläggningen av vissa sociala förmåner från 
30 till 38 ~ 1974. De indirekta skatternas andel reducerades i motsva
rande mån till 53 % medan de övriga inkomsterna låg kvar på knappt 
10 C.C av statens totala inkomster 1974. 

Statens direkta skatter beräknas ha ökat med hela 47 % 1974. Denna 
mycket kraftiga ökning förklaras till stor del av den skattebeläggning av 
vissa socialförsäkringsförmåner, bl. a. från sjukförsäkringen och arbets
löshetsförsäkringen som genomfördes fr. o. m. 1974. Lönesummeök
ningen i samhället, som påverkar skatteunderlagets tillväxt och dtirmed 
de direkta skatterna, har 1974 beräknats till 12,5 %, vilket i jämförelse 
med tidigare år är en mycket snabb ökningstakt. 

I motsats till utvecklingen för de direkta skatterna beräknas de indi

rekta skatterna ha ökat mycket långsamt 1974, eller med 4,5 %. Den 
generella sänkningen av mervärdeskatten under perioden 1 april-15 
september 1974 utgör den huvudsakliga förklaringen till denna utveck
ling. Inkomsterna från mervärdeskatten som svarar för 40--45 % av de 
indirekta skatterna låg 1974 i stort sett kvar på 1973 års nivå. Utöver 
mervärdeskatten räknas till de indirekta skatterna bl. a. huvuddelen av 
automobilskattemedlen, den allmänna arbetsgivaravgiften samt tullar 
och andra punktskatter. 

Statens övriga inkomster beräknas ha ökat med 14 % 1974. I denna 
post ingår bl. a. inkomster från affärsverken och från huvuddelen av de 
övriga kapitalfonderna. Vidare redovisas här arvs- och gåvoskatt samt 
vissa kalkylmässiga poster. I detta sammanhang bör påpekas att metodi
ken för beräkning av de kalkylmässiga posterna för kapitalförslitning 
samt framtida pensionskostnader har ändrats i nationalräkenskaperna 
sedan beräkningarna till nationalbudgeten våren 1974. Nivån på övriga 
inkomster har därmed sänkts jämfört med tidigare. 

Trans/ ereringarna utgör den dominerande delen av statens utgifter. 
Genom den kraftiga transfereringsökningen 1974 på 35 ~10 ökade trans
fereringarnas andel till ca 2/3 av de totala utgifterna. Så gott som samt
liga av de i tabell 8: 1 upptagna transfereringstypema ökade ovanligt 
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Tabell 8: 1 Statens inkomster och utgifter.1973-1975 
Exkl. statens affärsverk och aktiebolag -

Milj. kr. 

1973 1974 1975 

Löpande priser 

1 Inkomster 51911 61480 70980 
l.l Direkta skatter 15 745 23 150 27 570 
1.2 Indirekta skatter 31 233 32 700 37 260 
l.3 öwiga inkomster 4 933 5 630 6 150 

2 Utgifter 54490 69 010 78 600 
2.1 Transfereringar 34 541 46 650 52 810 
2.1.1 Till hushållen 6 216 7 370 7 740 
2.1.2 Till socialförsäkrings-

sektorn 7 954 13 880 14 600 
2.1.3 Till kommuner 14 037 15 880 17 540 
2.1.4 Till företag 3 027 4 850 6 800 
2.1.5 Till internationell 

verksamhet 978 1 480 2 080 
2.1.6 Ofördelat 2 329 3 190 4 050 
2.2 Konsumtion 17 292 19 610 22 820 
2.3 Real investeringar 2 471 2 840 2 820 
2.4 Korrigeringspost 186 -90 150 

3 Finansiellt sparande -2579 -7530 -7620 
(1-2) 

4 Utlåning och andra 
finansiella trans-
aktioner 3 524 4 070 420J 

5 Totalsaldo -6103 -Il 600 -11 820 

6 Netto av 
transaktioner vid 
sidan av riksstaten 
(utgiftsöverskott: - ) -47 

7 •\v riksgäldskontorct 
redovisat budgetutfall -6 150 -JO 7201 

1973 års priser 
Konsumtion 17 292 17 480 18 020 
Realinvestering 2 471 2 580 2 310 

153 

Förändring i % 

1973- 1974-
1974 1975 

18,5 15,5 
47,0 19,0 

4,5 14,0 
14,0 9,0 

26,5 14,0 
35,0 13,0 
18,5 5,0 

74,5 5,0 
13,0 10,5 
60,0 40,0 

51,5 40,5 
37,0 27,0 
13,5 16,5 
15,0 -0,5 

.1,0 3,0 
4,5 -10,5 

i Det preliminära budgetutfallet 1974 enligt riksgäldskontorets redovisning av
viker kraftigt från posten 5 Totalsaldo 1974 som baseras på riksrevisionsverkets 
uppgifter. Det är f. n. oklart om denna differens kommer att bestå eller om den 
kommer att revideras sedan ytterligare material framkommit. Storleken av nettot 
av transaktioner vid sidan av riksstaten (posten 6) är därigenom osäker och även 
övriga poster kan komma att beröras. 
A11111. I. Procenttalen är avrundade till jämna halva resp. hela procent. 
A.11m. 2. Beloppen för skatter avser normalt uppbörd av skatt och inte som i 
nationalräkenskaperna upplupen skatt. 
A11111. 3. In•:esteringsuppgifterna avser endast statliga myndigheter; investe
ringar i statliga affärsverk och aktiebolag ingår ej. 

Källor: finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionverket och sta· 
tistiska centralbyrån. 

snabbt 1974. Av statens utgifter svarar i övrigt konsumtionsutgiftcrna 
för ca 30 % och investeringarna för återstående ca 4 % . 
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Transfereringarna till hushåll beräknas ha ökat med 18,5 % 1974 
bl. a. till följd av höjningen av såväl de allmänna barnbidragen som stu

diebidragen i studiehjälpssystemet från den 1 januari 1974. Vidare utbe

talades i april 1974 extra barnbidrag och studiebidrag. Studiebidraget i 

studiemedelssystemet höjdes den 1 juli 1974. Vidare ingår i denna post 

bl. a. de snabbt ökande bidragen till studiecirkelverksamhet, förmånerna 

vid arbetsmarknadsutbildning samt de statliga bostadstilläggen. Transfe

reringarna till socialförsäkri11gssektorn beräknas ha ökat med hela 75 % 

197-1- till följd av dels att nivåerna för åtskilliga sociala förmåner höjdes 

genom skattebeläggningen och dels den livliga reformverksamheten 
på socialförsäkringsområdet. Statsbidragets andel av sjukförsäkrings

kostnaderna höjdes 1974 till 113. Ett nytt, kontant arbetsmarknadsstöd 

infördes och extra folkpensionsförmåner betalades ut i januari och april 

197-1-. 

Transfereringarna till kommuner, som uppgår till ca 113 av de totala 

statliga transfereringarna och därmed utgör den tyngsta transfererings

posten, beräknas ha ökat med 13 % 1974. Den största ökningen ligger 

pa de fr. o. m. 1974 kraftigt förbättrade skatteutjämningsbidragen. Även 

transfereringarna till företag ökade mycket kraftigt 1974, eller med 

60 ':l. Under denna post redovisas förutom investeringsbidrag m. m. till 
företag och kapitaltransfereringar till de statliga affärsverken även bi

drag och subventioner till jordbruket. Det var främst konsumentprisstö

det från statsbudgeten avseende jordbruksprodukter som ökade snabbt 

1974. Ca 30 % av företagstransfereringarna 1974 utgjordes av dessa 

prissubventioner. Även den del av affärsverkens investeringar som fi
nansieras över statsbudgeten ökade mycket kraftigt 1974. 

Den fortsatta snabba ökningen av u-landsbiståndct 1974 gav en ök

ning för transfereringarna till internationell verksamhet på mer än 
50 rt.. Ofih"delade transfereringar, som består av statens ränteutgifter på 

riksgäldsfonden, beräknas ha ökat med 37 % 1974. 
Den statliga konsumtionen beräknas i löpande priser ha ökat med 

13,5 % 197 -1-. Omräknat i fasta priser motsvarar detta endast ca 1 % . 

Den svaga ökningstakten realt sett 1974 förklaras bl. a. av den negativa 

volymutvccklingen för försvarets inköp av krigsmateriel, som beräknas 

ha minskat med drygt 7,5 % . För konsumtionen exkl. försvarets inköp 

skulle volymökningen bli ca 2,5 % 1974. Den statliga sysselsättningen 

beräknas ha ökat med endast drygt 0,5 % . Konsumtionsökningen i lö

pande priser ptiverkas också av de höjda sociala avgifterna 1974. 

De statliga i11vesteri11gar11a beräknas ha ökat med 15 % i löpande pri

ser 1974. Detta beräknas motsvara en volymökning på ca 4,5 %. För 

maskininvesteringarna beräknas därvid en volymuppgång på 12 % 

medan byggnadsinvesteringarnas ökning beräknas ha stannat vid 3 % , 

vilket för både maskiner och byggnader är en snabbare ökningstakt än 

1973. 
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Utvecklingen 197 5 

För 1975 beräknas inkomsterna. stiga med drygt 15. % och utgifterna 
med 14 %, vilket för utgifterna innebär en klart lägre Ökningstakt än 

1974. Statens negativa finansiella sparande väntas bli ca 7,6 miljarder 
kr., dvs. endast obetydligt större än 1974. Totalbudgetens saldo väntas 
därför även 1975 visa ett mycket stort underskott, ca 11,8 miljarder kr. 

De direkta skatterna beräknas öka med 19 % . Skattereformen vid års
skiftet 1974/1975 innebar att grundavdragens avtrappning togs bort och 
att statsskatteskalan justerades främst i syfte att lindra marginalskatten i 
mellaninkomstlägena. Mot denna reducerande effekt på de direkta skat
terna står en väntad snabb lönesummcökning även 1975. 

Statens indirekta skatter väntas öka med 14 % 1975. En särskilt stor 
ökning kan därvid förutses för mervärdeskatten, ca 20 %, efter den 
temporära sänkningen under en del av 1974. Statens övriga inkomster 

beräknas öka med 9 % 1975. Större ökningar kan därvid förutses för in
komsterna från affärsverken samt inkomsterna från vissa andra kapital

fonder. 
Den beräknade ökningen för utgifterna på 14 % 1975 bärs upp av en 

relativt kraftig konsumtionsuppgång på 16,5 % och en ökning av trans
fereringarna med 13 % . Däremot väntas investeringarna visa en svag ut
Ycckling 1975 och ligga kvar i stort sett på 1974 års nivå i löpande pri
ser. 

Hushållstransfereringarna väntas öka med 5 % 1975. Denna relativt 
låga ökningstakt förklaras till stor del av den exceptionellt kraftiga ök
ningen 1974 som bl. a. innehöll åtgärder av engångsnatur, t. ex. det 
extra barnbidraget och studiebidraget i april 1974. Vidare beräknas de i 
transfereringsposten ingående statspensionerna minska 1975 i samband 
med genomförandet av folkpensionsrcformen från årsskiftet 1974/1975. 
Även transfereringarna till socialförsäkringssektorn väntas få en svag 
ökning 1975, ca 5 %. I samband med slopandet av sjukförsäkringsavgif
ten och höjningen av socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen från 
1975 justerades statsbidragets andel av sjukförsäkringskostnaderna ner 
till 25 % , vilket till viss del förklarar den svaga ökningstakten 1975. Un
der denna transfcreringspost redovisas också det förskott från statsbud
geten som utgår för att täcka skillnaden mellan debiterade arbetsgivar
avgifter och statsbidrag avseende sjukförsäkringen å ena sidan och ut
!dtende sjukförsäkringsförmåner å andra sidan. Detta förskott beräknas 
öka från 140 milj. kr. 1974 till 950 milj. kr. 1975. 

Transfereringarna till kommuner beräknas öka med 10,5 % 1975. 
Förutom skattebortfallsbidragen väntas också invcsteringsbidragen 
minska något medan skatteutjämningsbidragen och framför allt de öv
riga driftbidragen väntas öka. F öretagstransf ereringarna beräknas öka 
kraftigt även 1975, eller med ca 40 %. Därvid beräknas subventionerna 
från statsbudgeten avseende konsumentpriserna på jordbruksproduktcr 
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öka i mycket snabb takt även 1975. Vidare redovisas under denna post 
frän den 1 juli 1975 de räntesubventioner avseende bostadsbyror som in

gick i den beslutade bostadspolitiska reformen. Det nya anslaget för 
detta ändamål på driftbudgeten fr. o. m. budgetåret 1975/76 innebär 

delvis ett avlyft från lånefonden för bostadsbyggande, som redovisas 
under posten utlåning och andra finansiella transaktioner. 

För att u-landsbiståndet skall nå upp till en-procentmålet budgetåret 

1975176 krävs en mycket kraftig ökning av transfereringarna till interna
tionell verksamhet även 1975. ökningen beräknas till drygt 40 % kalen
deråret 1975. De ofördelade transfereringarna beräknas öka med 27 % 

1975. 
De statliga ko11swntions11tgif terna väntas som nämnts öka med mer än 

16 C:C. 1975 i löpande priser. Omräknat i fasta priser blir ökningen ca 
3 rc, vilket är en snabbare ökningstakt för konsumtionen än 1974. Den 

st.-:tliga sysselsättningen beräknas öka med 2-2,5 % 1975. Även 1975 
paverkas konsumtionsökningen i löpande priser av böjda sociala avgif

ter. 
Investeringarna beräknas 1975 i löpande priser ligga kvar på 1974 års 

nivå. Detta motsvaras av en rätt kraftig volymminskning i storleksord
ningen 10 %. Här bör observeras att endast de statliga myndigheternas 

investeringar redovisas under denna post, däremot inte affärsverkens 
och aktiebolagens investeringar. Den minskade investeringsvolymen av
ser byggnadsinvesteringarna - och då i synnerhet olika former av be
redskapsarbeten - medan maskininvesteringarna väntas öka närmare 
6 r1: i volym. Statens direkta efterfrågan i form av konsumtion och in
\·esteringar skulle därmed, räknat i fasta priser, öka med ca 1,5 % 1975, 
uvs. samma ökningstakt som 1974. 

8.3 Kommunerna 

R c do r isn i /1 gs principer 

Behandlingen av den kommunala sektorn i detta avsnitt överensstäm
mer nästan helt med den som tillämpas i nationalräkenskapernas s. k. 

institutionella sektorindelning. Sektorn innefattar således primärkommu

ner och landsting samt de kyrkliga kommunerna. I sektorn ingår såväl 

kommunala myndigheter som affärsverk men däremot inte kommunala 

aktiebolag och stiftelser. Kommunernas bidrag tiU kommunala aktiebo

lag redovisas i tabell 8: 2 som transfereringar till företag. 

De i tabell 8: 2 redovisade siffrorna för 1973 bygger på uppgifter ur 
kommunernas räkenskapssammandrag för 1973 och ger således utfallet 
detta år. Statistiska centralbyrån bar liksom tidigare år i november 1974 

gått ut med en enkät till kommunerna om den ekonomiska utvecklingen 

1974 och 1975. Redovisningen i detta avsnitt avseende 1974 och 1975 
har bl. a. kommunernas enkätsvar som grund. 
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Tabell 8: 2 Kommunernas inkomster och utgifter 1973-1975 
Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

·.·' 
Milj.' kr. Förändring, O.' 

lo 

1973 1974 1975 1973- 1974-
1974 1975 

Löpande pri.ll'I" 

I Inkomst::: 50 708 56 650 64 580 11,5 14,0 
l.1 Skaller 27 238 30 010 34 860 10,0 16,0 
1.2 Skattebonfall;;bidrag 1 263 1 230 l 170 -2,5 -5,0 
1.3 Skatteutjämningsbidrag 2 076 2 590 2 670 25,0 3,0 
1.4 Övriga statsbidrag 10 698 12 060 13 700 12,5 13,5 
1.5 Övriga inkomster 9 433 10 760 12 180 14,0 13,0 

2 Utgifter 49 715 56 470 65 000 13,S 15,0 
2.1 Transfereringar 8 919 JO 140 11 970 13,5 18,0 
2.1.1 Till hushilll::n 4 530 5 370 6 430 18,5 19,5 
2.1.2 Till socialfbrsiikrings-

sektorn 1 064 l 160 1 340 9,0 15,5 
2. 1.3 Till företag 486 620 810 27,5 30,5 
2. l.4 Ofördclat 2 839 2 990 3 390 5,5 13,5 
2.2 Konsumtion 32 134 37 070 43 090 15,5 16,0 
2.3 RcalinYcsteri"g 8 662 9 260 9 940 7,0 6,5 

3 Saldo (1-2) 993 180 -420 

4 Netto av mark- och 
fastigh::::sköp -14 110 100 

5 Finansidlt ~parande enligt 
nationalr:ikt:nskaperna 
(3-4) 1 007 70 -520 

6 Finansiellt srarande enligt 
krcditmarknadsstatistiska 
uppgifter 758 -270 

7 Lik vid i tct sf, ;, j ndring 2 373 330 

8 Utlaning 308 500 

9 Uppliming 1 923 I 100 

197 3 års pri!>cr 
Konsumtion 32 134 33 320 34 230 3,5 2,5 
Realinvesterir•l! 8 662 8 410 8 320 -3,0 -1,0 

Anm. I. Procen:talen är avrundade till jiimna halva resp. hela procent. 
A11m. 2. Inves:eringsuppgifterna avser kommunala myndigheter och affärsverk 
(inkl. affärsverkens bostadsinvesteringar); investeringar i kommunala bolag och 
stiftelser ing:'tr ej. 
Ktillor: Finansde,.,artementct, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

I nationa!r;ikeaskapssystemet har vissa revideringar gjorts i förhål
lande till Yad scm glillde inför nationalbudgeten våren 1974. Nationalrä
kenskaperna~ :::~drade klassificeringar tillämpas i föreliggande avsnitt. 

Utl'ccklingc11 l97-I 

Efter den markanta konsolidering av kommunernas finansiella situa
tion som ägde rum 1972 och 1973 har en försvagning inträffat under 
1974. Det stora positiva finansiella sparandet 1973 beräknas ha minskat 
med mer än 900 milj. kr. till 1974. 

KommuncrnJs skatteinkomster svarar för över hälften av kommuner-
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nas totala inkomster. De olika statsbidragen sammantagna bidrar med 

mer än 1/4 av inkomsterna och andelen för kommunernas övriga in

komster är ca 20 % . Kommunernas totala inkomster beräknas ha ökat 

med 11,5 l/O 1974. 
Skatteinkomsterna beräknas 1974 ha ökat med 10 % . Utvecklingen av 

skatteinkomsterna påverkas huvudsakligen av de direkta skatterna som 

uppgår till ca 95 % av de totala skattebeloppen. Kommunalskattemed

lens storlek ett visst år bestäms bl. a. av den kommunala utdebiteringen 

samma år. Till följd av systemet för reglering av kommunalskattemedel 

mellan stat och kommun bar också den kommunalt beskattningsbara in

komsten två år tidigare betydelse för kommunalskattemedlens storlek ett 

visst år. Den relativt måttliga ökningen av de kommunala skatteinkoms

terna 1974 förklaras främst av att den genomsnittliga kommunala utde

biteringen 197 4 höjdes med endast 0,09 kr. till 24,03 kr. Qe begränsade 

kommunala skatteböjningarna 1973 och 1974 skall ses mot bakgrund av 

den överenskommelse som våren 1972 träffades mellan regeringen och 

styrelserna för Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundct av

seende den kommunala utdebiteringen under 2-årsperioden 1973-1974. 

Statsbidrage1i till den kommunala verksamheten beräknas ha ökat 

med 13 % 1974. Bidragande till denna stora ökning har varit skatte

utjämningsbidragens utveckling. Skatteutjämningssystemet reformerades 

fr. o. m. 1974, vilket innebar en 25-procentig uppräkning av bidragen i 
förhållande till 1973. Skattebortfallsbidragen, som infördes i samband 

med skattereformen den 1 januari 1971, trappas successivt ner enligt de 

ursprungliga planerna. Driftbidragen, som utgör den helt övervägande 

delen av övriga statsbidragen, beräknas 1974 ha ökat med 15 % medan 

investeringsbidragen i stort sett låg kvar på 1973 års nivå. Det bör påpe

kas att investeringsbidragen 1972 och 1973 låg på en hög nivå till följd 

av bl. a. särskilda stimulansåtgärder riktade mot miljövårdsinvesteringar 

och kommunala beredskapsarbeten. 

Till kommunernas övriga inkomster räknas bl. a. driftöverskotten i de 

kommunala affärsverken, ränteinkomster samt inkomster av vissa nomi

nellt prissatta tjänster. Dessutom ingår vissa kalkylmässiga poster. ök

ningen av de övriga inkomsterna 1974 har beräknats till 14 %. Snabba 

ökningar har därvid beräknats för nominella avgifter, närmare 35 %, 
och för ränteinkomster ca 25 % . 

Mot den uppskattade inkomstökningen 1974 på 11,5 % står en be

räknad ökning av utgifterna med 13,5 % . På utgiftssidan dominerar 

konsumtionsutgiftcrna som svarar för mer än 65 % av de totala utgif

terna. Motsvarande andel för investeringarna ligger på ca 15 % och för 
transfereringarna är andelen mindre än 20 %. 

Trans/ ereringsutgifterna beräknas ha haft samma ö.kningstakt 1974 

som de totala kommunala utgifterna. Transfereringarna till hushåll, som 

svarar för närmare 55 % av de totala transfereringarna, har därvid ökat 
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något snabbare, eller med 18,5 % . I denna post ingår bl. a. utbetalning
arna av de statskommunala bostadstilläggen som reformerades från års

skiftet 1973/1974. BI. a. infördes bostadstillägg även för iåginkomstta
gare utan barn. Transfereringarna '1ill socialförsäkringssektorn utgörs i 

sin helhet av de kommunala bostadstilläggen till folkpensionärer. Stock
holms läns landstings bidrag till Storstockholms lokaltrafik AB (SL) sva
rar för den dominerande delen av transfereringarna till företag som 

även i övrigt består av bidrag till kommunägda bolag. De ofördelade 

transfereringarna beräknas ha ökat med endast något över 5 % 1974. 
Till övervägande del består denna post av kommunernas ränteutgifter. 

Den kommunala konsumtionen beräknas i löpande priser ha ökat 
med 15,5 00 1974. I volym uppskattas detta ha motsvarat en ökning 
med 3,7 %. Den kommunala sysselsättningen beräknas 1974 ha ökat i 

samma storleksordning. Lönesummeökningen i kommunerna, dvs. inkl. 
sysselsättningsökningen, har beräknats till närmare 12,5 % . Kommuner
nas konsumtionsutgifter före avdrag för försäljningsinkomster beräknas 
1974 ha uppgått till 40,9 miljarder kr. Därav utgjorde löner inkl. sociala 
avgifter och den allmänna arbetsgivaravgiften ca 70 c;,f,. 

I löpande priser beräknas investeringarna ha ökat med 7 % 1974. 

Detta torde motsvara en volymminskning på ca 3 % , vilket är en betyd
ligt lägre neddragning av investeringsvolymen än vad som inträffade 
1973. Ungefär 1/10 av investeringarna är maskininvesteringar. Dessa be
räknas i volym ha ökat med ca 10 % 1974 medan byggnadsinvestering

arnas volym beräknas ha minskat med ca 4 %. Den huvudsakliga för
klaringen härtill är de kommunala byggnads- och anläggningsinveste
ringarnas nära anknytning till bostadsbyggandets utveckling. 

Utrecklingen 1975 
Från 1974 till 1975 kan en försvagning av kommunernas finansiella 

ställning i storleksordningen 600 milj. kr. förväntas. Inkomsterna beräk
nas öka med 14 % och utgifterna med 15 %, vilket sammantaget ger ett 
utgiftsöverskott, ex.kl. nettot av mark- och fastighetsköp, på drygt 400 
milj. kr. 1975. Jämfört med t. ex. 1970 eller 1971 är dock det beräk
nade negativa finansiella sparandet för 1975 relativt blygsamt. 

Skatteinkomsterna beräknas öka med hela 16 % 1975. Detta förklaras 
till stor del av den kraftiga ökningen av den genomsnittliga kommunala 
utdebiteringen 1975. Efter två år med mycket begränsade kommunala 

skattehöjningar beräknas utdebiteringen 1975 höjas till 25,23 kr., dvs. en 

ökning av de kommunala skattesatserna med 1,20 kr. eller ca 5 % . 

För statsbidragen förutses en 11-procentig ökning 1975. Efter den 
kraftiga uppgången 1974 får skatteutjämningsbidragen en lugnare ut

veckling 1975. Skattebortfallsbidragens avtrappning fortsätter. Av de 

övriga statsbidragen kan för driftbidragen en ökning med ca 16 % för
utses medan en viss minskning kan väntas för investeringsbidragen. 
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Kommunernas övriga inkomster beräknas få i stort sett samma öknings

takt 1975 som 1974. 
Den beräknade utgiftsutvecklingen 1975 karakteriseras av relativt 

kraftiga ökningar för både konsumtion och transfereringar medan inves

teringarna fortfarande visar en relativt svag utveckling. Trans/ erering

ama beräknas öka med hela 18 % 1975, vilket bl. a. förklaras av att för 

transfereringar till hushåll en fortsatt hög ökningstakt på ca 20 % kan 

Yäntas även 1975. I de kommunala bushållstransfereringama ligger som 

n:imnts de statskommunala bostadstil!äggen som har reformerats även 

den 1 januari 1975, då avtrappningsreglcrna ändrades och inkomstgrän

s~rna höjdes. Transfereringarna till social/ örsäkringssektom, dvs. de 

kommunala bostadstilläggen till folkpensionärer, har också förbättrats 

från årsskiftet 1974/1975, vilket avspeglas i en beräknad ökning på 
15.5 7o 1975. Transfereringarna till företag förutses visa en fortsatt 

mycket hög ökningstakt 1975 och de ofördelade transfereringarna slutli

gen beräknas öka med 13,5 % 1975. Denna senare ökning förklaras till 

stor del av utvecklingen av kommunernas ränteutgifter 1975 som i sin 

tur påverkas av det höjda diskontot 1974. 

Den kommunala konsumtionen beräknas öka med 16 % 1975 i lö

pande priser. Till stor del består denna ökning av pris- och lönesteg

ringar, men 2,5 % beräknas utgöra en volymmässig konsumtionsupp

gång. Syssc!sättningsökningen 1975 beräknas bli något långsammare än 

1974. 
De kommunala myndigheternas och affärsverkens investeringar vän

tas gå ner i volym högst obetydligt 1975. I löpande priser beräknas en 

uppgång på 7,5 %. Byggnadsinvesteringarnas volym beräknas minska 

ä\'en 1975, men endast med 2 % . Maskininvesteringarnas volymökning 

väntas fortsätta 1975 i något långsammare takt än 1974, eller med ca 

6 ('c. Kommunernas totala direkta efterfrågan på reala resurser för kon

sumtion och investeringar skulle därmed enligt de i detta avsnitt redovi

-sade beräkningarna öka med ca 2 % från 1974 till 1975. 

8.4 Socialförsäkringssektorn 

Redovisnings principer 

Socialförsäkringssektorn utgör ingen självständig ekonomisk delsektor 

utan är snarare ett sammanfattande begrepp för en rad trygghetsförsäk

ringar som huvudsakligen skapats genom det allmänna. Sektorn är så

ledes i hög grad en statistisk konstruktion. Konstruktionen svarar mot 

internationell praxis och tjänar syftet att sammanföra ett antal försäk

ringsformer inom det sociala området samt att skilja ut den mycket 

omfattande fondbildningen inom vissa av dessa försäkringar från den 

offentliga verksamheten i övrigt. 

I socialförsäkringssektorn ingår allmän sjukförsäkring, yrkesskadcför

säkring, arbetslöshetsförsäkring, folkpensionering, allmän tjänstcpensio-
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nering och frivillig pensionsförsäkring. Den i detta avsnitt använda re
dovisningen överensstämmer i huvudsak med nationalräkenskaperna. 
Som en särskild post på socialfÖrsiikrirlgssektorns inkorrisi~ida har dock 
förskott från statsbudgeten avseende sjukförsäkring tagits upp. Detta 
förskott motsvarar i stort sett skillnaden mellan försäkringskassornas to
tala utgifter för sjukförsäkringen (utbetalningar till hushåll m. m. och 
administration) och vad som under samma år flyter in i form av dels 
statsbidrag och dels avgifter från arbetsgivare och från de försäkrade 

själva. Ifrågavarande förskott betalas ut från inkomsttiteln "skatt på in
komst och förmögenhet samt socialförsäkring" på statsbudgeten. I tabell 
8: 1 Statens inkomster och utgifter redovisas motsvarande förskottspost 
under transfereringar till socialförsäkringssektorn. 

Vtl'eckli11gc11 1974 

Fr. o. m. 1974 trädde ett flertal stora reformer inom socialförsäk
ringssystemet i kraft. Sjukpenningreformen har medfört kraftigt ökade 
utbetalningar till hushållen. Utbetalningar av s. k. sjuklön utgör i och 
med reformen ATP-grundande och skattepliktig inkomst. Även utbetal
ningarna från den nya föräldraförsäkringen som har ersatt moderskaps

försäkringen samt den utvidgade arbetslöshetsförsäkringen är numera 
föremål för beskattning. Vid kalenderårsskiftet 1973/1974 infördes 
också ett kontant arbetsmarknadsstöd som ett komplement till arbetslös
hetsförsäkringen. Vidare genomfördes den nya tandvårdsförsäkringen. 
Dessa reformer har inneburit väsentliga förbättringar av förmånsbelop
pcn realt sett. Skattereformen fr. o. m. den 1 januari 1974 innebar ett 
slopande av folkpensionsavgiften som ersattes med en socialförsäkrings
avgift till folkpensioneringen på 3,3 % som skulle debiteras arbetsgi-

varna. 
Av inkomsterna i socialförsäkringssektorn svarade <1vgiftsi11komstema 

för ca 60 % 1972. Denna andel beräknas ha minskat till drygt 50 % 

1974. Avgiftsinkomsterna består av arbetsgivaravgifter och avgifter från 
hushållen. Från 1973 till 1974 beräknas arbetsgivarnas andel av de to
tala avgifterna ha ökat från ca 65 % till ca 80 % medan hushållens av
gifter minskade i motsvarande mån främst till följd av den slopade folk
pensionsavgiften. Tyngst bland avgifterna väger A TP-avgiftema och 
därnäst kommer sjukförsäkringsavgifterna. Avgiftsinkomstema beräknas 
1974 ha ökat med 13 %, vilket bl. a. förklaras av en höjning av social
försäkringsavgifterna till sjukförsäkringen med 0,6 % till 3,8 % samt in
förandet av en arbetsgivaravgift avseende arbetslöshetsstödet på 0,4 % . 

Bidragen från stat och kommun består av statsbidragen till folkpen
sionering, sjukförsäkring och arbetslöshetsstöd samt kommunernas ut
gifter för kommunala bostadstillägg till folkpensionärer. Dessa bidrag 
beräknas 1974 ha ökat med ca 65 % som en direkt följd av de tidigare 
redovisade reformerna på socia\försäkringsområdet fr. o. m. 1974. Stats-

J I-Riksdagen 1975.1 sam!. Nr 1. Bil. J. 
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Tabell 8: 3 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 1973-1975 
Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, 

162 

0/ 
/11 

1973 1974 1975 1973- 1974 -
1974 1975 

I Inkomster 31 995 40 830 47 000 27,5 15,0 
1.1 Avgiitcr 18 628 21 050 25 290 13,0 20,0 
1.2 Bidrag från stat och 

kommun 9 018 14 890 14 9901 l 1.3 Förskott friin statsbud-
geten avseende sjukför-

9501 
66,5 

J 
6,0 

säkrinl! 140 
1.4 Ränteinkomster 111. 111. 4 349 4 750 5 770 9,0 21,5 

" Utgifter 21 866 30 620 35 600 40,0 16,5 -
2.1 Transfereringar till hus-

hallen 20 686 29 050 33 810 40,5 16,5 
2.2 Övriga transfereringar 476 630 700 32,5 Jl,O 
2.3 Konsumtion 704 940 I 090 33,5 16,0 

3 Finansiellt sparande JO 129 10 210 ll 400 

Anm. Procenttalen är avrundade till jämna halva resp. hela procent. 
Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyriin. 

bidraget till sjukförsäkring har i det närmaste fyrdubblats 1974. 

Ränteinkomsterna, som genom fondbildningen i socialförsäkringssy

stemet uppgår till betydande belopp, beräknas ha ökat med 9 % 1974. 

Denna relativt låga ökningstakt jämfört med tidigare år torde samman

hänga med fondbildningens utveckling inom socialförsäkringssektorn 

som från 1972 till 1973 beräknas ha ökat med ca 400 milj. kr. och från 

1973 till 1974 med endast ca 100 milj. kr., dvs. klart lägre ökningar än 

tidigare fo-. 
Transfereringarna till hushållen utgör 95 ~;;.) av socialförsäkringssek

torns totala utgifter. Av utbetalningarna till hmhalkn avser drygt 45 ~c 

folkpensioner och ca 1/3 sjukförsäkring. Omläggningen till beskattad 

sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring m. m. medförde betydande uppräk

ningar av de nominella förmånsbeloppen 1974. Till detta skall läggas 

väsentliga förbättringar av de reella förmånerna. Dessutom beräknas 

sjukfrånvaron ha ökat kraftigt 1974, eller med ca 10 % . Sammantaget 

beräknas transfereringarna till hushållen ha ökat med ca 40 % 1974. Ut

betalningar av sjukförsäkringsförmåner från försäkringskassorna har 

haft den högsta ökningstakten, 79 %. 

ärriga tramf ereringar består av ersättning till sjukvårdshuvudrnännen 

för sluten vård m. m. samt ersättning till arbetsgivare för företagshälso

vård m. m. Den konsumtion som redovisas för sektorn avser administra

tionskostnaderna för socialförsäkringssystemet. 

Utvecklingen 1975 

Riksdagen har i december 1974 fattat beslut om förbättrade folkpcn

sionsförmåner. Folkpensionens grundbelopp höjdes från 90 till 95 % av 
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basbeloppet för ensam pensionär och från 140 till 155 <:o av basbeloppet 

för pensionärspar fr. o. m. den 1. januari 1975. Folkpensionsförmåner 

för handikappade i form av handikappscrsättning och vårdbidrag för

bättras den 1 juli 1975. Pensionsreformerna finansieras genom höjning 

av arbelsgirnrnas socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen med 

0.9 % till 4,2 % 1975. Även ATP-avgiften böjs från 10,5 till 10,75 % 

1975. 

Som en del av den beslutade skattereformen ingår att sjukförsäkrings

avgiften slopas fr. o. m. 1975. Skattereformen finansieras genom en höj

ning av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen med 

3,2 % till 7 % . Statsbidraget till sjukförsäkringen täckte 1974 1/3 av 

sjukförsäkringens totala kostnader medan arbetsgivarnas avgifter sva

rade för ca 40 % och de försäkrade själva för drygt 25 %. Fr. o. m. 

1975 har statsbidragsandelen reducerats till 25 % och arbetsgivaravgif

terna täcker resterande 75 % av sjukförsäkringens totala kostnader. 

Genom den ändrade finansieringen av sjukförsäkringen 1975 beräk

nas argi_irsinkomsterna på nytt öka sin andel av de totala inkomsterna i 

socialförs~ikringssektorn till ca 54 % . Arbetsgivaravgifternas andel av de 

totala avgifterna beräknas fortsätta att öka kraftigt 1975, från 80 till 

95 ~; . De föreslagna avgiftshöjningarna kan tillsammans med löneut

vecklingen beräknas öka socialförsäkringsavgifterna 1975 med 20 %. 
Bidrage11 f rå11 stat och kommun beräknas öka endast obetydligt från 

197.+ till 1975. Statsbidraget till sjukförsäkringen beräknas minska med 

ca 25 ~c på grund av statsbidragets reducerade andel av de totala sjuk

försäkringskostnaderna. Som nämndes i avsnittet om redovisningsprinci

per har .förskott från statsbudgeten avseende sjukförsiikringen redovisats 

som en särskild post på socialförsäkringssektorns inkomstsida. Detta 

förskott beräknas öka från 140 milj. kr. 1974 till 950 milj. kr. 1975. In

räknas denna utveckling i bidragsgivningen från stat och kommun så er

hålls en ökning med 6 % 1975. Förskottet från statsbudgeten är en följd 

av systemet för uppbörd av arbetsgivares socialförsäkringsavgifter. Ar

betsgi\"aren erlägger en preliminär avgift under utgiftsåret. Slutlig avgift 

avriiknas först två år senare. Den kraftiga ökningen av förskottet 1975 

förklaras till stor del av den ändrade finansieringen av sjukförsäkringen 

som innebär att arbetsgivaravgifternas andel av de totala sjukförsäk

ringskostnaderna ökar kraftigt. 

Trans.fereringama till hushållen beräknas öka med 16,5 % 1975. Till 

denna snabba ökning bidrar förbättringarna av folkpensionsförmånerna 

under J 975. Antalet ersatta sjukpenningdagar väntas ligga kvar på 1974 

i1rs niva. Ctbetalningarna av ATP-pension beräknas 1975 öka med drygt 

30 c;;;. 
Der. !oiala inkomstökningen i socialförsäkringssektorn 1975 beräknas 

till 15 ~"(; och utgiftsökningen till 16,5 % . Detta ger ett finansiellt spa-

1a11de i sektorn på ca 11,4 miljarder kr., vilket innebär en förstärkning 
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av överskottet med ca 1,2 miljarder kr. jämfört med 1974. Räntein
komsterna 1975 beräknas öka med mer än 20 % . Denna höga öknings
takt i förhållande till 1974 förklaras främst av de nya räntesatsnivåer 
som etablerades efter diskontohöjningarna under 1974. 

8.5 Den konsoliderade offentliga sektorn 

Som en sammanfattning av vad som tidigare sagts om de offentliga 
delsektorerna staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn, presen
teras i detta avsnitt uppgifter för de tre sektorerna sammantagna. Ta
bell 8: 4 visar den beräknade utvecklingen av den offentliga sektorns di
rekta efterfrågan under 1974 och 1975. 

Den totala direkta efterfrågan på reala resurser för offentlig konsum
tion och investeringl beräknas ha ökat med ca 2 % 1974 och samma ök
ningstakt kan väntas även för 1975. Det är främst konsumtionen som bi
drar till denna utveckling. För både 1974 och 1975 beräknas öknings
takten för den totala offentliga konsumtionen till ca 3 % räknat i fasta 
priser. Staten visar här en utveckling som går i motsatt riktning jämfört 
med kommunerna. För staten beräknas konsumtionen öka snabbare 
1975 än 1974 medan kommunerna väntas få en något svagare volymök
ning under 1975 jämfört med 1974. De offentliga investeringarna beräk
nas ha minskat svagt under 1974 och denna volymnedgång tycks bli nå
got mer accentuerad under 1975. 1974 var det främst de kommunala in
vesteringarna som visade en svag utveckling, medan det däremot är de 
statliga investeringarna som väntas minska 1975. 

I syfte att ge en samlad bild av den offentliga sektorns inverkan på 
inkomstbildningen i ekonomin presenteras i tabell 8: 5 uppgifter för in
komsterna och utgifterna i den konsoliderade offentliga sektorn. Konso
lideringen innebär att alla transaktioner mellan de tre delsektorerna sta
ten, kommunerna och socialförsäkringssektorn har eliminerats. Tabellen 
uttrycker sålunda transaktionerna mellan den offentliga sektorn som 
helhet och den övriga delen av ekonomin. Som kompletterande informa
tion har i tabellen också införts den över statsbudgeten finansierade ut
låningen. 

Under 1974 beräknas de offentliga utgifterna ha ökat i betydligt snab
bare takt än inkomsterna medan ökningstakten 1975 beräknas bli unge

fär densamma för inkomster och utgifter. Utvecklingen under 1974 präg
las av den mycket livliga reformverksamheten detta år inom socialför
säkringssektorn, inkl. skattebeläggningen av sjukpenning m. fl. förmå-

1 Det investeringsbegrepp som här används baseras på nationalräkenskaper
nas institutionella sektorindelning och inkluderar därför inte investeringar i 
statliga affärsverk och aktiebolag samt kommunala aktiebolag och stiftelser. 
Dessa ingår däremot i de offentliga investeringarna sådana de vanligen pre
senteras i försörjningsbalansen. Vidare gäller att begreppet statlig konsum
tion i försörjningsbalansen även inkluderar socialförsäkringssektorns kon
sumtion, vilken i detta kapitel särredovisas. 
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Tabell 8: 4 Den offentliga sektorns konsumtion och innsteringar 1973-1975 

Milj. kr> Volymförändring, väfdeförändring, 
0/ 0/ 
/o /0 

1973- 1974- 1973- 1974-
1975 1974 1975 1974 1975 

Statlig konsumtion 22 820 1,0 3,0 13,5 16,5 
Statlig investering 2 820 4,5 -10,5 15,0 -0,5 
Totalt staten 25 640 1,5 1,5 13,5 14,0 

Kommunal konsumtion 43 090 3,5 2,5 15,5 16,0 
Kommunal investering 9940 -3,0 -1,0 7,0 7,5 
Totalt kommunerna 53 030 :!,5 2,0 13,5 14,5 

Socialförsäkringssektorns 
konsumtion l 090 13,0 6,0 33,5 16,0 

Summa offentlig sektor 79 760 2,0 2,0 14,0 14,5 

Summa offentlig 
konsumtion 67 000 3,0 3,0 15,0 16,5 

Summa offentlig 
investering 12 760 -1,5 -3,5 8,5 5,5 

Anm. J. Procenttalen är avrundade till jämna halva resp. hela procent. 
Anm. 2. Sektoravgränsningarna överensstämmer med de som tillämpas i tabell 
8: 1-3. 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyriin. 

Tabell 8: 5 Den konsoliderade offentliga sektorns inkomster och utgifter 1973-
1975 
Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, ~·~ 

1973- 1974-
1973 1974 1975 1974 1975 

l Inkomster 111195 127 510 148 500 14,4 16,5 
I.I Skatter 74 216 85 860 99 690 15,5 16,0 
1.2 Socialförsäkrings-

avgifter 18 628 21 050 25 290 13,0 20,0 
1.3 övriga inkomster 18 351 20 600 23 520 12,5 14,0 

2 Utgifter 102 638 124 760 145 240 21,5 16,S 
2.1 Transfereringar 41 203 55 020 65 230 33,5 18,5 
2.1.1 Till hushållen 31 432 41 790 47 980 33,0 15,0 
2.1.2 Till företag 3 513 5 470 7 610 55,5 39,0 
2.1.3 Till internationell 

verksamhet 978 l 480 2080 51,5 40,5 
2.1.4 Ofördelat 5 280 6 280 7 560 19,0 20,5 
2.2 Konsumtion 50 130 57 620 67 ()()() 15,0 16,5 
2.3 Realinvestering Il 133 12100 12 760 8,5 5,5 
2.4 Korrigeringspost m. m. 172 20 250 

3 Finansiellt sparande 8557 2 750 3260 

4 över statsbudgeten 
finansierad utlåning 
m.m. 3 524 4 070 4200 

A11111. J. Procenttalen är avrundade till jämna halva resp. hela procent. · 
Anm. 2. Korrigeringspost m. m. innefattar korrigeringsposten i tabell 8: J samt 
kommunernas nettoköp av mark och fastigheter. 

Kalla: Finansdepartementet. 
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ner. Såväl de offentliga skatteinkomsterna som transfereringarna till 
hushållen påverkades i stor utsträckning av denna omläggning. På skat
tesidan bestämdes utvecklingen 1974 även av den temporära sänkningen 
av mervärdeskatten under en del av året. Den offentliga sektorns in
komster i form av socialförsäkringsavgifter påverkas av att reformverk
samheten till vissa delar har finansierats med höjda arbetsgivaravgifter. 
1974 höjdes arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen och en ny avgift 
avseende arbetslöshetsstÖdct infördes. Skattereformen vid årsskiftet 
1974/1975 finansieras genom en ytterligare höjning av avgiften till sjuk
försäkringen och även avgiften till folkpensioneringen höjs 1975 till 
följd av den beslutade pensionsreformen. 

Förutom av skattebeläggningen av vissa 5ocialförsäkringsfötmåner 
förklaras ökningstakten för hushållstransfereringarna 1974 av stora real
förbättringar vad gäller utgående förmåner till hushållen, bl. a. böj
ningar av barnbidrag, bostadstillägg, studiebidrag m. m. Därtill kom 
extra utbetalningar av folkpension, barnbidrag m. m. under 1974. 1975 
väntas transfereringarna till hushållen, som är den klart tyngsta transfe
reringsposten, återta en lugnare utveckling. Reformverksamheten fort
sätter dock med förbättringar av folkpensionsförmåner, bostadstillägg 
m.m. 

Transfereringarna till företag beräknas ha ökat mycket kraftigt 1974 
och förhållandet väntas bli likartat även 1975. Till större delen förklaras 
dessa ökningar av den successivt ökade budgetfinansieringen av de pris
reglerande åtgärderna på jordbruksområdet. Från budgetåret 1975176 
tillkommer dessutom räntesubventioner till bostadshyrorna under denna 
post. Transfereringarna till internationell verksamhet påverkas 1975 lik
som under 1974 av de snabbt växande åtagandena vad gäller u-landsbi
ståndet. 

De offentliga konsumtionsutgifterna är fortfarande något större än 
transfereringarna, även om transfereringarna speciellt under 1974 ökade 
mycket snabbt. Konsumtionen beräknas i löpande priser ha ökat med 
15 % 1974 och ökningstakten väntas stiga ytterligare någon procenten
het 1975. Investeringarna, som svarar för mindre än 10 % av de offent
liga utgifterna, beräknas 1974 ha haft den lägsta ökningstakten, drygt 
8 %, av de olika utgiftsposterna. ökningen väntas bli ännu något lång
sammare 1975. 

Den mycket kraftiga ökningen av de offentliga utgifterna, som präg

lade 1974, medförde stora förändringar vad gäller den offentliga sek
torns finansiella ställning. Det finansiella sparande· som framkommer i 

beräkningarna för den konsoliderade offentliga sektorn försvagades 
1974 med hela 5,8 miljarder kr. jämfört med 1973. 1975 beräknas dock 
en förbättring med ca 0,5 miljarder kr. i förhållande till 1974. Det fi
nansiella sparandet för hela den offentliga sektorn skulle därmed 1975 
uppgå till ca 3,3 miljarder kr. 
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Ett positivt - eller negativt - finansiellt sparamh! av en viss storlek 
säger dock i och för sig ingenting om '"effekterna·· av den ekonomiska 

politiken. Det är f i.iriindringama i det finansiella sparandet - eller 
:->nararc förändringar i olika delposter som konstituerar det finansiella 
sparandet - som är av intresse i detta sammanhang. 

Förändringar i de poster vars netto bildar det finansiella sparandet 

har effekter på inkomsterna och därmed på efterfrågan inom den pri

vata delen av ekonomin. Genom det finansiella sparandets betydelse för 
läget pa kreditmarknaden och förutsättningarna för kreditpolitiken kan 

emellertid förändringar i det finansiella sparandet dessutom få andra ef
fekter för den privata sektorn. I den mån ökn_ingar av del statliga utgifts

överskottet tillåts verka Iikviditetsskapandc kan således en expansion 

underlättas för de delar av den privata efterfrågan som är beroende av 

kreditmarknaden som finansieringskälla. 
r detta sammanhang bör iiven erinras om den av staten bedrivna utlå

ningsverksamheten, vilken i detta kapitel har behandlats fristående från 

statens realekonomiska utgifter. Denna uppdelning är väsentlig då det 
gäller den statliga verksamhetens inflytande på inkomstbildningen. Upp

låningsbehovet påverkas emellertid på i princip samma sätt av en utlå
ningsökning som av en försämring av det finansiella sparandet. Upp
gifter om den statliga utlåningen har därför införts som kompletterande 
information i tabell 8.: 5. Av tabellen framgår att den konsoliderade 
offentliga sektorns finansiella sparande under 1974 beräknas ha upp

gått till ett betydligt lägre belopp ~n vad som svarar mot den statliga 
utlåningen samma år. Även 1975 beräknas utlåningen bli större än det 
finansiella sparandet. Detta innebär en mycket kraftig omsvängning från 
tidigare ar och även i förhållande till 1973, då den offentliga sektorns 
totala finansiella sparande översteg utlåningen över statsbudgeten med 
ca 5 miljarder kr. 

Den samlade statliga upplåningen kommer 1975 i likhet med 1974 att 
uppga till mycket stora tal. Visserligen kommer denna upplåning att äga 
rum pa en kreditmarknad~ där det finansiella utrymmet är relativt flexi
belt, men trots detta kan återverkningar på den reala ekonomin uppstå. 
Sambanden är emellertid i detta hänseende mycket svåröverskådliga. 
Att tillgången på finansiella resurser kan utgöra en restriktion för den 

ekonomiska politiken sammanhänger med institutionella förhållanden 
på marknaden för långfristiga krediter. Vidare .finns gränser för pen

ningpolitikens möjligheter att utan selektiva åtgärder styra likviditeten 

på andra marknader. Ett stort statligt budgetunderskott kan, vid bl. a. 
givet behov av långfristig bostadsfinansiering, i och för sig leda till så~ 
dana balansbrister mellan olika lånemarknader att i vissa lägen kkc 
önskvärda konsekvenser i valutapolitiskt och konj~nkturpolitiskt hän
seende uppkommer. 

Att bestämma de totala effekter· på ekonomin, .inkl. effekterna vfa 
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kreditmarknaden, som följer av förändringar i det offentligas inkomster 
och utgifter torde därför inte låta sig göras, eftersom man vet för lite om 
hur kreditmarknadseffektcrna återverkar på den reala ekonomin. De fi
nanspolitiska effekter, som följer av att förändringar i den offentliga 
sektorns inkomster och utgifter direkt påverkar efterfrågan på olika va
ror och tjänster, skall däremot i det följande belysas med hjälp av en en

kel analysmodell. 

8.6 Beräkning av finanspolitiska effekter 

Metodik 

Under de senaste åren har i nationalbudgetarbetet använts en förenk
lad modell som avser att sammanfatta de finanspolitiska effekterna 
inte bara av statsbudgetens förändringar, utan även av förändringar i en 

total offentlig sektor innefattande staten, kommunerna, bostadsinveste
ringarna och socialförsäkringssystemet, vilka tillsammans utgör basen 
för finanspolitiken i vidaste bemärkelse. I nationalbudgeten våren 1974 
beräknades de finanspolitiska effekterna med hjälp av en i förhållande 
till tidigare år något modifierad mode!J.1 Förändringarna jämfört med 

föregående år i konsumtion, investeringar, skatter och transfereringar 
hos de olika sektorer som ingår i den totala offentliga sektorn, utgör 
analysens utgångspunkt. Beräkningarna visar dessa förändringars effek
ter på bruttonationalprodukten. I kalkylerna tas endast hänsyn till de 

effekter som kommer till uttryck under prognosåret. Kvarstående effek
ter av förändringar i den offentliga sektorns verksamhet under före

gående år beaktas inte heller. 
Genom olika antaganden om -bl. a. de marginella konsumtions- och 

importbenägenheterna försöker man att i den nya modellen ta viss hän
syn till att förändringar i olika typer av konsumtion, investeringar, 
transfereringar, skatter m. m. har olika effekter på samhällsekonomin. 
Till grund för effektberäkningarna ligger således bedömningar dels av 
importbenägenheten för olika användningskomponenter dels av hushål
lens konsumtionsbenägenhet för olika inkomstslag. Det aktuella kon
junkturläget liksom även efterfrågeökningarnas sammansättning påver

kar storleken på främst de marginella importbenägenheterna. För 1974 

har det ansetts rimligt att räkna med en marginell importbenägenhet för 

privat konsumtion på 0,4. överslagsvisa beräkningar ger vid handen att 
den marginella importbenägenheten kan väntas bli något lägre 1975. 

Detta skulle ge något större rnultiplikatorer för 1975. Osäkerheten i 

dessa beräkningar motiverar dock att t.v. samma importbenägenhet 
väljs även för 1975. Importbenägenheten för övriga användningskompo

nenter har - med undantag för maskininvesteringar - uppskattats till 
lägre tal. 

1 Modellen är statisk och liknar i sina huvuddrag den som redovisats av 
Bent Hansen i Fiscal Policy in Seven Countries 1955-1965 (OECD). 
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Hushållens marginella konsumtionsbenägenhet har för både 1974 och 

1975 uppskattats till 0,7. Det h_ar c_mellertid ansetts befogat att räkna 
med en lägre marginell konsumtionsbenägenhet (0,6) för inkomster som 
härrör från tillfälliga transfereringar och en något högre för inkomster 
från permanenta transfereringar (0,8). De marginella konsumtiom.hcnä
genheter hos hushållen som ingår i modellen avser, som tidigare fram
hållits, endast att avspegla den konsumtionsökning som inträffar under 

prognosåret. Vid dessa bedömningar erhålls ur modellen följande vär
den för några av de viktigaste multiplikatorerna, vilka visar hur stor 

den totala effekten på bruttonationalprodukten blir vid förändringar i 
olika användningskomponenter, skatter och transfereringar. 

Byggnadsinvesteringar 1.4 

Maskininvesteringar 1, 1 
Offentliga löner 1,6 
övrig offentlig konsumtion 1.3 
Permanenta transfereringar till hushåll 0,8 
Tillfälliga transfereringar till hushåll 0,6 
Skatter -'----.-0, 7 

Ytterligare några omständigheter av betydelse för beräkningsresultatet 
bör anföras. Vid beräkningarna bortses från vissa rent kaU. .. -ylmässigt 
framräknade delar av offentlig konsumtion som inte kan anses medföra 
några reala effekter på den övriga ekonomin. Hit hör offentliga avskriv
ningar och framtida pensionskostnader. Vidare gäller att de sektorav

gränsningar som tillämpas i beräkningarna något skiljer sig från redovis

ningen tidigare i detta kapitel. Investeringarna i statliga affärsverk samt 
i statliga och kommunala aktiebolag och stiftelser betraktas nämligen 
här som ingående i den offentliga sektorns utgifter. Bostadsbyggandet 
har tidigare år medtagits i beräkningarna som en särskild offentlig del
sektor. Med hänsyn till det förändrade läget på bostadsmarknaden kan 
bostadsbyggandet inte längre ses som ett styrmedel i den ekonomiska 
politiken av samma slag som under 1960-talet. Därför tas bostadsbyg
gandet inte längre med i beräkningarna över den offentliga sektorns fi

nanspolitiska effekter. Liksom i beräkningarna i nationalbudgeten våren 
1974 har även investeringsfonderna hållits utanför modellen. 

Vad gäller deflateringsmetodiken beräknas effekterna av förändring
ar i den offentliga sektorns verksamhet utifrån konsumtions- och in
vesteringsuppgifter i 1968 års priser, dvs. deflateringen sker med hän

syn till innehållet i den offentliga sektorns direkta efterfrågan. Vid be
räkningen av effekterna på den privata sektorn användes i national

budgeten våren 1974 konsumentprisindex som deflator. I den i detta 
avsnitt presenterade beräkningen av de indirekta effekterna av konsum

tion, investeringar, transf~er-ingar, skatter m. m. har imp\icitprisindex 
för den privata konsumtionen i stället använts vid deflateringen. 
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Tabell 8: 6 Finanspolitiska effekter 1974 och 1975 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

Staten: Direkt efterfragan 
Indirekt effekt 

Kommunerna: Direkt efterfr;igan 
Indirekt effekt 

Socia 1 försä kringssektorn 

Totalt 

Källa: Finansdepartementet. 

Resultat 

1974 

0,2 
2,0 

0,2 
0,4 

170 

1975 

0.2 , , --0,2 0,0 

Ö.6 
0,2 
0,2 0,4 

0,6 0,2 

3,4 0,6 

Resultaten av de modellberäkningar som utförts enligt den ovan be
skrivna metodiken redovisas i tabell 8: 6. Effekterna har därvid ut

tryckts som procent av bruttonationalprodukten i fasta priser. I tabel
len presenteras de beräknade effekterna av förändringar i den offent
liga sektorns verksamhet 1974 och 1975. 

Som framgår av tabellen beräknas den totala offentliga sektorns fi
nanspolitiska inverkan ha varit kraftigt positiv under 1974. Staten var· 
den delsektor som främst bidrog till detta resultat, men även· kommu

nerna och socialförsäkringssektorn beräknas ha lämnat expansiva bi
drag. 

Under 1975 väntas bilden av den offentliga sektorns finanspolitiska 
effekter bli något annorlunda. Enligt tabellen beräknas totaleffekten 
bli klart positiv 1975 men inte av samma storleksordning som 1974, 
främst beroende på att statens mycket starkt stimulerande inverkan på 
samhällsekonomin 1974 inte beräknas få någon motsvarighet 1975; Ef
fekterna av kommunernas aktiviteter förutses bli av i stort sett samma 
storleksordning 1975 som 1974 medan socialförsäkringssektorns positi
va inverkan väntas minska. 

Den mycket starka positiva effekt som 1974 härrörde från staten 
kan inte förklaras av statens direkta efterfrågan i form av konsumtion 
och investeringar. Enligt tabell 8: 6 är statens direkta efterfrågan både 
1974 och enligt prognoserna för 1975 förhållandevis neutral. Förkla
ringen ligger i stället i de mycket kraftiga stimulansåtgärder som vid

togs under 1974 och som innebar stora ökningar av de statliga trans

fereringarna samt en tidsbegränsad sänkning av mervärdeskatten. En 

betydande del av de statliga transfereringarna är avsedda för andra. 

offentliga delsektorer, vilket i beräkningarna för dessa sektorer regi
streras som en negativ effekt av samma storlek. Den negativa multipli

katorn för t. ex. erhållna statsbidrag i socialförsäkringssektorn är dock 

mindre än den positiva multiplikator som åsatis de slutliga utgifter inom · 
denna sektor som bidragen avser. Den positiva .effekt .som: därigenom 
uppkommer tillgodoförs sålunda socialförsäkringssektorn. 
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Den statliga sektorn beräknas 1975 få en neutral inverkan på sam
hällsekonomin. Beräkningen av statens finanspolitiska effekter 1975 kan 
dock inte ses isolerad från utvecklingei1 unda 1 Y7-I. Den extraordinärt 
snabba utgiftsutvecklingcn för staten 1974 till följJ av den mycket om
fattande reformverksamheten drev upp den statliga ·aktiviteten på en 
mycket hög nivå. Betydande stimulansåtgärder av engångskaraktär 
präglade dessutom den ekonomiska politiken i form av exempelvis de 

extra folkpensionsutbefalriingarna i januari och april 1974, det extra 
barnbidraget i april 1974 samt den tidsbegränsade sänkningen av mer
värdeskatten under perioden 1 april-15 september 1974. En stor del 
av de ekonomiska stimulansåtgärderna kan hänföras till första halvåret 
1974. Under andra hälften av 1974 minskade statens stimulerande ef
fekt på ekonomin jämfört med första halvåret. I förhållande till genom
snittsnivån 1974 beräknas ingen förändring inträffa under 1975. 

Den kommunala sektorn bidrog med en klart positiv inverkan· 1974 
och en finanspolitisk effekt i ungefär samma storleksordning kari väntas 
även 1975. Kommunernas direkta efterfrågan beraknas svara för unge
fär halva totaleffekten 1975 liksom 1974. De positiva effekter som sär
skilt under 1974 utgår från ·socialförsäkringssektorn kan förefalla över
raskande med tanke på den fonduppbyggnad som sker i socialförsäk
ringssystemet. Denna effekt uppstår emellertid som en konsekvens av 
den deflateringsteknik som använts. Samma fenomen gör sig i viss ut
sträckning gällande för 1975 även om effekten beriiknas bli av betydligt 
blygsammare storlek än 1974. 

Vid bedömningen av den offentliga sektorns totala effekter 1975 bör 

observeras att investeringsfonderna inte ingår i de här presenterade be
räkningarna. Vid sidan av de allmänna investeringsfonderna har beslut 
1974 fattats om avsättningar till arbetsmiljöfond och särskild investe
ringsfond med totalt 35 % av företagens vinst för 1974. Avsättningarna 
beräknas komma att uppgå till betydligt över 3 miljarder kr. Om en stor 
del av dessa avsatta medel frisläpps under 1975 bör detta innebära ett 
betydande tillskott till investeringsverksamheten under året. Det kan 
dessutom antas att den totala omfattningen av de investeringsprojekt 
som företagen förbinder sig att genomföra vid frisläpp från investerings
fonderna kommer att klart överstiga de totala frisläppsbeloppen. Om 
hänsyn därför tas även till investeringsfondernas stimulanseffekt under 
1975 blir bilden avsevärt mer positiv vad gäller den offentliga sektorns 
inverkan på bruttonationalprodukten detta år än vad som framgår av ta
beJI 8: 6. 
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9 Kreditmarknaden 

Valutareservens utveckling och näringslivets finansieringsbehov, fram
för allt industrins, har på ett avgörande sätt påverkat kreditpolitikens ut
formning under 1974. Under senare hälften av mars och de första da
garna av april inträffade ett kraftigt valutautflöde. Ett nytt utflöde följde 
under maj-juli. Utflödena betingades endast delvis av den försämring 
av bytesbalansen som de stigande oljepriserna medfört. I stor utsträck
ning var de uttryck för ett inträffat kapitalutflöde. Det mycket kraf
tiga utflödet under andra hälften av mars och de första dagarna av april 
var klart av spekulativ karaktär och kan ha sammanhängt med att 
Sverige i högre grad än andra länder vid denna tid satsade på en ex
pansiv ekonomisk politik, vilket kunde förmodas leda till en särskilt 
stor press på vår utrikesbalans. 

De åtgärder riksbanken vidtog i samband med den första vågen av 
valutautströmningen var i huvudsak följande. Den 2 april höjdes dis
kontot från S till 6 % . Den s. k. straffräntan, som tillämpas för excessiv 
upplåning i riksbanken höjdes från 7 till 8 % . Kassakvotskraven höjdes 
från 1 till 5 % , vilket bidrog till att öka bankernas upplåning i riks
banken. Skattkammarväxelräntan böjdes till 8 % . Sammanlagt innebar 

Diagram 9: 1 Affärsbankernas utestående krediter till övriga ändamål exkl. 
bostadsbyggnadskrediter 1969-1974 
Procentuella 12-månadersförändringar 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Kii//n: Riksbanken. 
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Diagram 9: 2 Riksbankens guld och valutor, valutabankernas tidsposition 
samt valutareserven 1970-1974 
Stockuppgifter i slutet av varje månad, rrlilj. kr 

13000 
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9000 

7000 
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1970 

Källa: Riksbanken. 

Valutareserv 

1971 1972 1973 1974 

åtgärderna att räntan på den korta marknaden i Sverige kom att ligga 
vid lägst 8 C}·l:. Denna höjning var av särskild betydelse med hänsyn till 
kapitalströmmarna över gränserna. 

Åtgärderna tycktes dock ej få någon omedelbar inverkan på ifråga
varande kapitalrörelser. Kapitalbalansen och restposten i betalnings
balansen uppvisade tillsammans ett icke oväsentligt nettokapitalutflöde 
under andra kvartalet 1974. Inte heller syntes företagen visa någon 
tendens till att täcka sitt behov av rörelsemedel genom att dra ned sina 
i utländsk valuta placerade likvida tillgångar. Valutabankernas tids
position ökade nämligen med drygt 900 milj. kr. under andra kvartalet 
1974 (diagram 9: 2). Denna ökning berodde helt på tillväxten på valuta
kontona. Företagen tycktes i stället föredra en mindre gynnsam utveck
ling av sin inhemska likviditet, vilket diagram 9: 3 också ger en antydan 
om. Valutareserven kom sålunda att minska avsevärt under andra kvar
talet 1974 eller med närmare 2 miljarder kr. Riksbanken beslöt under 
andra kvartalet 1974 att någon ränta inte skulle utgå på medel, som 
insattes på valutakonto efter den 18 juni 1974. Syftet med denna be
stämmelse var att framkalla en överflyttning från valutakonto till den 
centrala valutareserven. Redan under juli 1974 stoppades tillflödet till 
detta konto upp. Behållningarna på dessa valutakonton har sedan dess 
minskat. Valutareserven fortsatte dock att minska. 

Ytterligare kreditpolitiska åtgärder med i huvudsak oförändrad in-
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riktning företogs härefter i augusti. Diskontot höjdes till 7 t;:f, straff rän
tan till 9 c.·;- och i samband därmed skattkammarväxelräntorna och dags
låncräntorna till ungefär 9 % . De korta räntorna kom därigenom upp 

på en nivå omkring 9 % och sålunda närmare den räntenivå som 
förekom i utlandet. I syfte att underlätta den selektiva inriktningen av 
kreditgivningen, som bankerna i april uppmanats iaktta, upphävde riks

banken i augusti vissa begränsningar i svenska företags möjligheter att 

låna utomlands. Under tredje kvartalet 1974 syntes vissa positiva effek
ter på framför allt kapitalbalansen. Nyupptagna kortfristiga lån i ut
ländska banker för export och import blev något större under tredje 

kvartalet 1974 jämfört med andra kvartalet 1974. Utvecklingen av de 
registrerade handelskrediterna under tredje kvartalet 1974 innebar en 
svag nettoupplåning utomlands detta kvartal från att från mitten av 
1973 i stort sett varje kvartal representerat en mer eller mindre stor 
nettoutlaning. Nyupptagna övriga privata långfristiga lån uppvisar en 

ökning under tredje kvartalet 1974 jämfört med upplåningen under 
samtliga kvartal sedan 1973. Till stor del kan detta hänföras till en större 
utlandsfinansiering av de direkta investeringarna utomlands. Kapital
balansens saldo kom härigenom att ligga n;ira noll under tredje kvar
talet 1974. Dessutom fick borttagandet av räntegottgörelsen på valuta

konto en påtaglig effekt detta kvartal. Valutabankernas tidsposition 
svängde som en följd härav från en ökning på 800-900 milj. kr. per 

kvartal sedan tredje kvartalet 1973 till en nedgång på 140 milj. kr. tredje 
kvartalet 1974. Trots denna utveckling av kapitalbalansen, restposten 

och tidspositionen kom valutareserven tredje kvartalet likväl att minska 
med 900 miij. kr. på grund av ett underskott i bytesbalansen på 2,3 
miljarder kr. 

Mot bakgrund av ett förutsatt fortsatt underskott i vår bytesbalans 
och den därpå grundade konklusionen, att näringslivets lånebehov till en 
del måste tillgodoses utom landet beslöt riksbanken i slutet av november 
1974 att till utgången av första halvåret 1975 förnya tidigare rekom
mendationer rörande begränsad ökning av affärsbankernas utestående 
krediter till övriga ändamål exkl. bostadsbyggnadskrediter. Affärsban
kerna rekommenderades sålunda att begränsa denna ökning så att den 

ultimo juni 1975 inte skulle överstiga 20 S'<- räknat från den 31 decem

ber 1973. Från denna tidpunkt till slutet av oktober 1974 hade stocken 

av sådan utlåning redan vuxit med 12 % . Bankerna uppmanades, att vid 

sin utlåning prioritera industrin och särskilt de företag, som har begrän
sade möjligheter till upplåning utomlands. Den del av bankernas övriga 

utlåning, som finansieras i utlandet skall inte medräknas i de ökningstal, 

som rekommenderas av riksbanken. Riksbanken införde också begräns

ningar i bankernas möjligheter att ställa kreditgarantier. Avsikten var, 
att härigenom dämpa en expansion av kreditförmedlingen utanför den 

organiserade kreditmarknadcn. Kreditgarantier utgör nämligen löften 
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Diagram 9: 3 Industrins lik,·iditetsutveckling 1969-1974 
12-miinadersflöde, milj. kr. 
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Anm. ~'led likvida medel menas kassa-, bank-, postgirotillgodohavanden, 
kortfristiga pcnningp)aceringar samt icke-utnyttjad checkräkningskrcdit. Upp
gifternr, aYser industriföretag med fler än 200 anställda. 

Kiiilor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

från bankerna att stå som garant vid låneverksamhet utanför banksyste

met. S[1dana garantier skulle tillåtas öka med 3 % av den övriga utlå
ningens volym per 31 december 1973. Varje ökning av garantierna ut
över dessa 3 c;.;.. skall adderas till den övriga utlåningen vid avstäm
ningen av hur bankerna har uppfyllt rekommendationen. Inga nya re
kommendationer gavs till sparbanker och föreningsbanker angående 
'"övrig" utlåning. I stä,llet höjdes likviditetskvotskravet för dessa institut 
från 20 ~;- till 23 % att gälla fr. o. m. den 30 juni 1975, vilket förutsät
ter en fortsatt och oförändrad återhållsamhet i deras utåning. 

9 .1 Likviditetsutvecklingen 

I' c11ni11gmängden 

Den sedan årsskiftet 1970/1971 mycket snabba stegringen i samhälls
ekonomins totala likviditet omräknat i fasta priser bröts under våren 
1974 och kom särskilt under oktober 1974 att visa en nedgång (diagram 
9: 4). Tendensen framträder även i tabell 9: 1 över penningmängdens 

värdemässiga utveckling under de tre första kvartalen 1974. För denna 
period anges sålunda penningmängdens tillväxt till 10,2 miljarder kr. mot 
11,1 miljarder kr. för motsvarande tid 1973. Den kvartalsvisa utveckling· 
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Diagram 9: 4 Pennillgmiingden hos allmänheten 19611--1974 
Stockuppgifter vid slutet av varje månad i fasta priser. 1\-liljar<ler kr. s;isong
rensadc data. Mcdelpriser 1968 = 100. Log. skala 

~--------··- ---------------··-

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Anm. Penningmängden definieras som allmänhetens sedelinnehav plus 
samtliga inlåningsräkningar i affärsbankerna, de större sparbankerna, post
banken samt föreningsbanker. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

en var dock påtagligt ojämn. Penningmängden ökade fortfarande under 
första kvartalet 1974 i snabb takt, medan ökningen härav avtog påtagligt 

under andra och tredje kvartalet 1974. Valutareservens utveckling kom 
totalt under de tre första kvartalen 1974 att - jämfört med samma tid 
1973 - påverka penningmängdens förändring i negativ riktning med 
6,8 miljarder kr. Det statliga utgiftsöverskottet gav däremot ett tillskott 
till penningmängden, som var 4,8 miljarder kr. större, under de tre förs-

Tabell 9: 1 Penningmängden hos allmänheten under de tre första krnrtalen 
1973 och 1974 
Milj. kr. 

Penningmängden hos allmänheten, ökning 
Tillskott genom: 
Valutareservens förändring 
Statens utgiftsöverskott 
Statens upplåning utanför bankerna ( - )' 
Bankernas utlåning till allmänheten 
Mellankrediter 
Bankernas nettoförvärv av hypoteksobliga

tioner 
Diverse 

1-3 kv. 1973 1-3 kv. 1974 

I 1 091 

3 081 
357 

-2 284 
8 912 

306 

913 
-194 

10 249 

-3 744 
5 165 

-3 113 
10 729 
-396 

2 676 
-I 068 

1 Tecknet ( - ) innebär att förändringarna i posten i fraga har erhållit omvänt 
tecken. 
Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 



Bil. 1 Preliminär nationalbud~ct 177 

ta kvartalen 1974 jämfört med samma period 1973. Denna positiva in

wrkan på penningmängden neutraliserades till en del av en något 

större statlig upplåning utanför bankerna, men ökriingeri i tillskottet 

från budgetsidan blev trots detta likväl av betydande storlek under de 

tre första kvartalen 1974. Även bankernas nettoköp av hypoteksobliga

tioner gav ett betydligt större tillskott under de tre första kvartalen 

1974. Tillväxten låg till allra största delen på tredje kvartalet. ökningen i 

penningmängdstillskottet från bankernas utlåning till allmänheten var 

under de tre första kvartalen 1974 av ungefär samma storleksordning, 

som från deras nettoköp av hypoteksobligationer. Den kvartalsvisa för

delningen var dock mycket ojämn. Sålunda uppgick förändringen i till

~kottet från bankernas utlåning till allmänheten till 1,2, 2.3 ~ 1,7 mil

jarder kr. under första, andra resp. tredje kvartalet 1974. 

Likriditetsutvecklingen inom vissa sektorer 

Den sektorvisa likviditetsutvecklingen skilde sig åt markant under 

vardera av de tre första kvartalen 1974 jämfört med samma kvartal 

Tabell 9: 2 Bankernas likvida tillgångar under de tre första kvartalen 1973 och 
1974 
Milj. kr., nettobelopp 

l-·3 kv. 1973 

Ptirerka11de faktorer 
Total valutareserv 3 081 
Statens utgiftsöverskott 357 
Statens upplåning utanför bankerna ( - )' -2 284 
Allmänhetens innehav av sedlar och mynt ( - )' 332 
Medel p{1 invcsteringskonto i riksbanken (- )1 -252 
Medel pit arbetsmiljökonto i riksbanken ( - ) 1 

Kassab otsmedel i riksbanken ( - )' -98 
7-l 

1 2l0 
Övriga riksbankstransaktioner 
Summa (I) : (2) 
Affärsba11kemas /ih·ida tillgdngar 
Korta nettofordringar pa riksbanken 
Korta nettofordringar på riksgäldskontoret 
Korta nettofordringar pa utländska banker 
Statsobligationer 
Summa 01 
Korta nettofordringar pii övriga kreditinstitut 
Hypoteksobligationer och mellankrediter 
Summa affärsbankernas likvida tillgångar 
Sparbankernas oclz föret1i11gsba11kernas likrida 
tillgångar 
Korta nettofordringar på riksbanken 
Korta nettofordringar pil riksgäldskontoret 
Statsobligationer 
Summa (2) 
Korta nettofordringar pa övriga kreditinstitut 
Hypoteksobligationer och mellankrediter 
Summa sparbankernas och föreningsbankernas 
likvida tillgangar 

-15(i 
- I 849 

48 
3 064 
l 107 

-2 721 
806 

-808 

5 
-5 
103 
103 

1 185 
411 

1699 

1-3 kv. 1974 

-3 744 
5 165 

-3 113 
9 

-· 330 
-774 

-3 827 
-128 

-6 742 

-4 425 
-3 902 

5 
1 050 

-7272 
901 

1 312 
-5059 

-6 
253 
283 
530 

-499 
811 

842 

1 Tecknet ( - ) innebär att förändringarna i posten i fruga har erhållit omvänt 
tecken. 
Anm. Affärsbankernas kassakvotsmedel är ej medräknade i deras likvida till-· 
gångar. 

12-Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bil. I. 
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1973. Sålunda återfanns tillväxten i penningmängdsökningcn första 
kvartalet 1974 på 1,6 miljarder kr. uteslutande hos hushållssektorn. 
Företagens och kommunernas likviditet förefaller däremot ej ha ändrats 
nämnvärt under detta kvartal. Hushållssektorns inlåning torde ha fort
satt att öka i ungefär samma takt under andra kvartalet 1974. Ned
gången i pcnningmängdsökningen på 1,2 miljarder kr. detta kvartal åter
fanns i stället inom företags- och kommunsektorerna. l synnerhet kom
muninlåningen minskade under andra kvartalet 1974 eller med ca 1.7 

miljarder kr., men även företagsinlåningen torde ha minskat avsevärt 
detta kvartal, uppskattningsvis med runt en miljard kr. Diagram 9: 3 
över industrins likviditetsutveckling ger ett visst stöd för en sådan upp
fattning. Under tredje kvartalet 1974 torde en markant omsvängning i 

uivecklingen av hushållens inlåning ha ägt rum. Till allra största delen 
återfanns nedgången i penningsmängdsökningen detta kvartal på 1,3 

miljarder kr. inom denna sektor. Härtill bidrog i viss mån även utveck

lingen av kommunernas likviditet. 

Bankernas likviditet 
Av tabell 9: 2 framgår, att bankernas likviditet försämrades med 6,7 

miljarder kr., under de tre första kvartalen 1974 jämfört med en likvidi
tetsökning på 1,2 miljarder kr. under samma period 1973. Detta innebar 
sålunda ett omslag i negativ riktning på närmare 8 miljarder kr., varav 

närmare 6 miljarder kr. föll på andra kvartalet 1974. Härtill bidrog i 
stor utsträckning valutareservens ogynnsamma utveckling. Under andra 
kvartalet 1974 kom dessutom kassakvotshöjningen i april 1974 att med
föra en verksam bindning av bankernas behållna likviditet. Den något 
lugnare valutautvecklingen samt de förhållandevis lägre insättningarna 
av kassakvotsmedel i riksbanken under tredje kvartalet 1974 innebar, att 
bankernas likviditetssituation förbättrades detta kvartal. Utvecklingen 

Tabell 9: 3 Affärsbankernas likviditetskvoter 1971-1974 
Likvida tillgångar i procent av skulder vid slutet av varje månad. 
Genomsnitt för samtliga banker. 

Januari 
Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

Källa: Riksbanken. 

1971 

38,6 
38,3 
38,3 
38,9 
36,0 
35,0 
37,7 
37,2 
37,0 
38,2 
38,3 
38,2 

1972 

37,0 
35,7 
36,3 
35,4 
34,7 
33,5 
35,5 
34,9 
34,2 
35,4 
35,4 
37,3 

1973 

36,8 
35,0 
36,6 
34,9 
35,4 
34,8 
37,6 
36,'.?. 
36,l 
35,9 
38,2 
39,9 

1974 

41,2 
39,3 
37,5 
34,6 
33,l 
32,l 
33,9 
32,6 
34,6 
34,5 
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av nämnda faktorer under andra och tredje kvartalet 1974 avspeglas i 
viss mån också i bankernas likvida tillgångar. Sålunda försämrades de
ras nettoställning gentemot riksbanken i avsevärt högre takt under andra 
kvartalet 1974 än under samma kvartal 1973. Likaså skedde ett relativt 
kraftigt omslag i bankernas korta nettofordringar på utländska banker 
andra kvartalet 1974. Det ansträngda likviditetsläget i bankerna ledde 
till att affärsbankerna under tredje kvartalet sålde ut statsobligationer 

och skattkammarväxlar för att minska sin skuld till riksbanken och 

därmed förbättra sin kassalikviditet. Bl. a. i syfte att gardera det stipule

rade Iikviditetskvotskravet (tabell 9: 3) på 30 % för de större affärs

bankerna och 24 % för övriga affärsbanker gjorde dessa samtidigt re

lativt omfattande nettoförvärv av hypoteksobligationer. Med dessa net
toförvärv och en positiv utveckling av bankernas korta nettofordringar 

på övriga kreditinstitut under de tre första kvartalen 1974 jämfört med 

samma kvartal 1973 kom omslaget i förändringen i deras totala likvida 
tillgångar att stanna på - 5, l miljarder kr för dessa kvartal. 

9.2 Kreditinstitutens utlåning 

Som framgår av tabell 9: 4 växte de organiserade kreditströmmarna 
med 7,7 miljarder kr. till 25,9 miljarder kr. under niomånadersperioden 
t. o. m. september 1974. Affärsbankernas kreditgivning avtog dock un-

Tabell 9: 4 Kreditmarknadcn under de tre första kvartalen 1973 och 1974 
Milj. kr. nettobelopp 

Umgivare Låntagare 

Staten Kom- Bostäder 
muner 

1-3kl'.1973 
Riksbanken -3 155 2 
Affärsbanker I 117 244 I 661 
Sparbanker och föreningsbanker 98 -111 I 264 
Enskilda försäkringsinrättningar 53 114 I 597 
Offentliga försäkringsinrättningar' 1 068 485 2419 
Allmänheten' 1'175 88 -40 

Summa 356 822 6901 

1- 3 kv. 1974 
Riksbanken 4444 8 
Affärsbanker -2929 191 2056 
Sparbanker och föreningsbanker 538 -132 I 939 
Enskilda försäkringsinrättningar 526 21 1 434 
Offentliga försäkringsinrättningar' I 118 375 2 461 
Allmänheten• I 468 140 155 

Summa s 165 603 8045 

Närings-
liv 

16 
5 062 
1 747 

875 
2 217 

242 
10159 

42 
5 694 
2 880 

814 
2 227 

449 
12106 

Summa 

-3137 
8 084 
2 998 
2 639 
6 189 
1 465 

18238 

4 494 
5012 
5 225 
2 795 
6 181 
2 212 

25919 

' Exkl. återlån samt exkl. förvärv av utländska obligationer och bankers förlagsbevis. 
•Inkl. investeringsbankens kortfristiga placeringar. 

Källa: Riksbanken. 
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Tabell 9: 5 Affärsbankernas utestående krediter till vissa sektorer av näringslivet 1973-1974 
Procentuell förändring. Inom parentes anges den absoluta förändringen 
i milj. kr. 

Nov. 1973·- Maj 1974- Nov. 1973-
maj 1974 nov. 1974 nov. 1974 

Näringslivet 15.3 (3427) 0.6 (168) 16.l (3595) 
Industri 20.2 (1791) 6.5 (691) 28.0 (2482) 
Handel och service-
näringar 12.5 (955) -1.0(-87) 11.3 (868) 

Privatpersoner m.rn. 15.2 (939) 4.7 (337) 20.6 (1276) 

Anm. Exkl. Sparbankernas bank och Föreningsbankemas bank inkl. PK-banken. 
Källa: Svenska bankföreningen. 

der denna period med drygt 3 miljarder kr. till 5 miljarder kr. Det var 
emellertid endast deras kreditgivning till staten, som minskade med ca 4 
miljarder kr., medan den växte med några hundra milj. kr. till bostads
sektorn och näringslivet. Både utvecklingen av affärsbankernas stats
obligationsinnehav samt deras innehav av skattkammarväxlar medver
kade till den kraftiga nedgången i kreditgivningen till staten under de tre 
första kvartalen 1974. Affärsbankernas köp av statsobligationer var 
nämligen 1,6 miljarder kr. lägre under de tre första kvartalen 1974 jäm
fört med samma kvartal 1973. Dessutom avvecklade affärsbankerna sitt 
skattkammarväxelinnehav. Affärsbankernas kreditgivning till näringsli
vet ökade påtagligt under första halvåret 1974 för att under tredje kvar
talet 1974 uppvisa en kraftig minskning (jfr diagram 9: 1). Som framgår 
av tabell 9: 5 framträder denna utvecklingstendens både för industrin 
och handeln samt för privatpersoner. Härmed uppnåddes en av de åsyf
tade effekterna med de kreditpolitiska åtgärderna under våren och som
maren 1974. 

Vad gäller affärsbankernas kreditgivning till bostadssektorn skedde 
under de tre första kvartalen 1974 en omfördelning i deras placerings
objekt. Affärsbankerna tycks sålunda under dessa kvartal i relativt hög 
grad ha lyft av både bostadsbyggnadskrediter och mellankrediter. Un
der denna period minskade nämligen stocken mellankrediter med ca 
400 milj. kr. jämfört med en ökning på 300 milj. kr. under samma 
tidsrymd 1973. Likaså ökade under de tre första kvartalen 1974 de 
avlyfta bostadsbyggnadskrediterna snabbare än de utbetalda, vilket in
nebar, att stocken utestående bostadsbyggnadskrediter kom att växa i 
lägre takt under niomånadersperioden t. o. m. september 1974 jämfört 
med samma period 1973. Parallellt med denna nedgång i affärsbanker
nas direkta lån till bostadssektorn växte deras nettoinnehav av bostads
obligationer i betydligt snabbare takt under de tre första kvartalen 1974 
jämfört med samma kvartal 1973. Även denna utveckling får i viss mån 
ses mot bakgrund av bankernas försämrade likviditetsläge. Visserligen 
hade en överenskommelse för 1974 träffats om ett visst åtagande från 
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bankernas sida vad gäller den långa finansieringen av bostäder men kö
pen av bostadsobligationer tidigarejades troligen på grund av de sjun
kande likviditetskvoterna. 

Kreditgivningen från sparbanker och föreningsbanker ökade under de 
tre första kvartalen 1974 med ~.2 miljarder kr. jämfört med de tre första 
kvartalen 1973, varav hälften gick till näringslivet. Däremot var kredit
givningen från enskilda försäkringsinrättningar i stort sett oförändrad 
under denna period. Bland sektorerna var det endast kreditgivningen till 
staten, som ändrades i någon nämnvärd utsträckning - en ökning med 

475 milj. kr. Även allmänna pensionsfondens kreditgivning var av unge
fär samma storleksordning under de tre första kvartalen 1974 jämfört 
med samma period 1973. Inte heller några dramatiska svängningar 
fondens krcditgivningsmönster kunde konstateras. 

9.3 Den scktorvisa upplåningen 

Statens budgetunderskott ökade med 4,8 miljarder kr. under de tre 

första kvartalen 1974. Statsskuldspolitiken fortsatte samtidigt att för
skjutas i långfristig riktning. Som framgår av tabell 9: 6 var nettoemis~ 
sionen av såväl statens långa räntebärande som dess premieobligations
lån sammanlagt ca 1,6 miljarder kr. större under de tre kvartalen 
t. o. m. september 1974'jämfört med samma period 1973. Samtidigt var 
statens korta obligationslån 2,2 miljarder kr. lägre, vilket i första hand 
beror på den extremt höga upplåning mot korta statsobligationer un
der de tre första kvartalen 1973, som företogs i avsikt att binda upp af
färsbankernas omfattande överskottsmedel dessa kvartal. I absoluta tal 
var de korta statsobligationslåilen dock icke obetydliga heller· u:nder de· 
tre första kvartalen 1974, fastän de i själva verket enbart utgavs under 
första kvartalet. Sammanlagt minskade sålunda obligationsupplåningen 
med ca 112 miljard kr. jämfört med de tre första kvartalen 1973. Detta 
innebar, att staten i hög grad täckte sitt ökade upplåningsbehov ge
nom försäljning av skattkammarväxlar till så gott som uteslutande riks-

Tabell 9: 6 Statens budgetutfall· samt upplåningsformer under de tre första 
kvartalen 1973 och 1974 
Milj. kr., nettobelopp 

Budgetutfallet (nettoutgift - ) 
Upplåning (ök11illg +) 
Skattkammarväxlar och kortfristig upplåning 
Korta obligationslån 
Långa obligationslån 
Premielån 
Spar län 
Övrigt 
Summa 

Källa: Riksbanken och riksgäldskontoret. 

1-3 kv. 1973 I -3 kv. 1974 

-357 

-5 801 
3 114 
I 403 

379 
413 
849 
357 

. -5 165 

385 
950 

2470 
906 
310 
144 

s 165 
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Tabell 9: 7 Bostadssektoms upplåning på kreditmarlmaden under de tre första 
kvartalen 1973 och 1974 
Milj. kr., nettobelopp 

Obligationer 
Direkta lån i affärsbankerna 
därav: bostadsbyggnadskrediter 

mellankrediter 
Bostadslån hos andra kreditinstitut 
Summa 

Källa: Riksbanken. 

1-3 kv. 1973 I -3 kv. 1974 

4 246 
1 211 

905 
306 

1444 
6901 

6068 
377 
773 

-396 
1 600 
8045 

banken. Som framgått tidigare sålde affärsbankerna ut sina skattkam
marväxlar under de tre första kvartalen 1974 för att kunna minska sin 
skuld till riksbanken. 

Kommunernas finansiella sparande, som förbättrades under 1973 tor
de ha försämrats under 1974. Omslaget uppskattas till drygt 900 milj. 
kr. Kommunerna förefaller mer än väl ha täckt detta omslag med en 
sänkning i ökningstakten av de likvida tillgångarna. Sålunda uppgick 
kommunernas inlåning till 1,5 miljarder kr. under de tre första kvarta
len 1974 att jämföra med 3,8 miljarder kr. under motsvarande period 
1973. Genom att sålunda godta en väsentligt lägre uppbyggnad av sin 
likviditet 1974 tycks kommunerna också i någon mån ha kunnat minska 
sin upplåning detta år. Som framgår av tabell 9: 4 uppgick deras upplå
ning på kreditmarknaden under de tre första kvartalen 1974 till 600 
milj. kr., vilket var 200 milj. kr. lägre än under samma period 1973. 

Bostadsinvesteringarna beräknas ha minskat med ca 11 % i volym 
under 1974, medan den värdemässiga nedgången uppskattas till knappt 
1 miljard kr. Nettoutbetalningarna av de statliga bostadslånen bar be
räknats ligga på ungefär samma nivå 1974 som 1973. Härav följer att 
bostadssektorns upplåning på kreditmarknaden 1974 skulle kunna ha 
sjunkit i samma takt som den värdemässiga nedgången i bostadsinveste
ringarna för att dessa 1974 skulle ha blivit täckta, dvs. en upplåning på 
kreditmarknaden 1974 på 10 miljarder kr. En sådan överensstämmelse 
mellan upplåning och investeringsbehov är emellertid ingen självklarhet. 
Upplåningen på kreditmarknaden avser nettoplaceringar och inkluderar 

förutom finansiering av bostadsbyggandet även lån mot säkerhet i äldre 
fastigheter. Bostadssektoms upplåning på kreditmarknaden torde ha 

uppgått till knappt 12 miljarder kr. 1974. 

Som framgår av tabell 9: 7 ökade bostadssektorns upplåning på kre
ditmarknaden med 1,1 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1974. 
Dess upplåning på obligationsmarknaden, som ökade med 1,8 miljarder 
kr. under dessa kvartal, betingades i hög grad av den tidigare omtalade 
försämringen av affärsbankemäS likviditetssituation. Samma förhållande 
gällde även bostadssektoms direkta lån i affärsbankerna. 
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Diagram 9: 5 Vinstutvecklingen inom industrin 1957-197-' 
Procentuell förändring i bruttovinstmarginalen. 

3 

-3 

I 
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1957 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Anm. Uppgiften för 1974 avser delåret dvs. de första sex eller åtta må
naderna. Den omfattar endast industriföretag med över 500 anställda. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Näringslivets investeringar i byggnader och maskiner ökade med 

4,6 '?'o i volym under 1974. Motsvarande värdemässiga ökning uppgick 

till 4,6 miljarder kr. Samtdigt ägde ett lageromslag på 6,8 miljarder kr. 

rum, nämligen från en lagerneddragning på 1,2 miljarder kr. 1973 till en 

lageruppbyggnad på 5,6 miljarder kr. 1974. Totalt beräknas alltså nä
ringslivets investeringar ha växt med drygt 11 miljarder kr. Även nä
ringslivets bruttosparande torde ha ökat ehuru i lägre takt. I denna rikt
ning pekar bl. a. uppgifter om utvecklingen av rörelseresultatet för indu
stri företag med fler än 500 anställda under de första 6--8 månderna 
1973-1974. Totalt uppgick denna ökning till 60 %. Motsvarande upp
gift för delåren 1972-1973 stannade på 43 %. Detta resultat för delåret 
1974 skiftade dock starkt mellan de olika branscherna. Sålunda ökade 
rörelseresultatet delåret 1974 inom järn-, stål- och metallverken med 

84 % samt inom massa-, pappers- och pappersvaruindustrin med 130 % . 

Ökningen inom övriga branscher tillsammans stannade på 22 % . Den 

sneda utvecklingen i rörelseresultatet avspeglas också i utvecklingen av 

bruttovinstmarginalen, som under delåret 1974 ökade med 2,6 % för in

dustriföretag med fler än 500 anställda. Om järn-, stål- och metallver
ken samt företag inom massa-, pappers- och pappersvaruindustrin ex

kluderas sänktes under delåret 1974 bruttovinstmarginalen för de åter

stående företagen med 0,1 % (diagram 9: 5). En ytterst grov och sche

matisk överslagsberäkning över rcsultatutvecklingen 1974 för olika delar 
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av näringslivet pekar på en möjlig vinstförbättring om ca 30 % för hela 

denna sektor 1974, vilket kunde tänkas ha resulterat i en approximativ 

ökning av företagens icke utdelade vinster om drygt 5 miljarder kr. 

I de sålunda uppskattade rörelseresultaten 1974 torde emellertid i av

sevärd utstrlickning ingå även sådana bokförda ökningar av lagervär

dena, vilka inte grundas på någon lagervolymförändring. Sådana upp

värderingar kan visserligen representera reala förmögenhetsvinster - i 

synnerhet i den mån lagren kan betraktas som balanserade av penning

skulder - men utgör inte någon intäkt, som kan disponeras för att fi

nansiera exempelvis en uppbyggnad av lagervolymen. Detta kan tänkas 

utgöra en del av förklaringen till att de kalkyler. som kunnat göras på 
grundval av det preliminära nationalräkenskapsmaterialet tyder på en 

väsentligt svagare utveckling av företagssektorns bruttosparande än som 

direkt kan utläsas av de redovisade rörelseresultaten. Man får under så

dana omständigheter räkna med möjligheten av att näringslivets finan

siella sparande kan ha försvagats med avsevärt mera än 6 miljarder kr. 

Utvecklingen av avsättningar på investeringskonto samt arbetsmiljö

konto i riksbanken torde ha påverkat sektorns likviditetsutveckling i ne

gativ riktning med ytterligare någon miljard kr. 1974. Samtidigt torde 

dess upplåning på krcditmarknadcn ha ökat med ca 2 miljarder kr. Som 

framgår av tabell 9: 8 uppgick under de tre första kvartalcn,1974 denna 

upplåning nämligen till 12, l miljarder kr., vilket var 2 miljarder kr. mer 

än samma period 1973. Av ökningen svarade sparbanker och förenings

banker för ca hälften, medan sektorns upplåning i affärsbankerna ökade 

med drygt 400 milj. kr. 
Under allt mer tilltagande åtstramning av krcditmarknaden under 

1974 torde näringslivets upplåning 1:1tanför denna ha svällt. En indika

tion härpå ger bankernas garantiförbindelser. Stocken härav ökade .med. 

2.3 miljarder kr. under perioden januari-oktober 1974 jämfört med en

dast obetydliga förändringar under motsvarande period 1972 och 1973. 
Av nämnda ökning på 2,3 miljarder kr. föll inte mindre än 2 miljarder 

kr. på månaderna juni t. om. oktober 1974. 

Näringslivets upplåning utomlands, som den kommer till uttryck 

hetalningsbalansens privata· kapitaltransaktioner ·samt troligen även 

Tabell 9: 8 Näringslivets upplåning på kreditmarknaden under de tre första . 
kvartalen 1973 och 1974 
Milj. kr., nettobelopp 

Obligationer och förlagslån 
Aktier 
Upplåning hos affärsbankerna . 
Upplåning hos andra kreditinstitut 
Summa 

Källa: Riksbanken. 

l--3 kv. 1973 l -3 kv. 1974 

t 557 
381 

4 950 
3"271 

10 159 

t 618 
709 

5 391 
4 388 

1H06 
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restposten, torde ha varit i stort sett oförändrad 197.:1- jämfört med 1973. 
Utvecklingen av de på näringsli~'ets likviditet mest påverkande va

riablerna pekar således på en försämring av denna sektors likviditetsut
vcckling 1974 vilket också diagram 9: 3 ger en antydan om. Trots denna 
utvecklingstendens 1974 torde näringslivets likviditetssituation fortfa

rande vara god med tanke på framför allt 1972 och 1973 års kraftiga li
kviditetsuppbyggnad, som i varje fall inte motvägs av någon väsentlig 

avtappning 1974. 

9.4 Utblick mot 1975 

Som framgått av det föregående torde den totala- likviditetsökningen i 
samhällsekonomin ha sjunkit något 1974. Hur likviditeten totalt kom
mer att utvecklas under 1975 är f. n. vanskligt att uttala sig om. De nu 
föreliggande prognoserna över utrikesbetalningar'na 1975 antyder i och 

för sig att häri skulle ligga en faktor; som bidrar -till en ytterligare för" 
svagning av utvecklingstakten. Parallellt härmed kan dock en mera posi
tiv utveckling av kapitalbalansen förvänfas. Visserligen torde :en förhål
landevis betydande likviditetsberedskap föreligga även vl.d ingången av 

1975. Allt snävare inhemska finansieringsniöjligheter torde dock så -små- · 
ningom leda till ett ökat ianspråktagande- av utländska kreditmöjlighe
ter. Detta skulle kunna leda till ett stopp i valutautflödet 1975 och 
därmed åtminstone en neutral inverkan på penningmängdsökningen, 
Det beräknade budgetsaldot för 1975- torde i och -för sig få en starkare 
likviditetspåspädande verkan än 1974. I vad mån denna effekt kommer 
att göra sig gällande är emellertid avhängigt i vilken grad staten kan 
komma att placera sin upplåning på marknaden utanför banksystemet. 

De kreditpolitiska åtgärderna i slutet av november 1974 bl. a. an
gående utlåningstak för: affärsbankernas övriga iitlåning exkl. bostads- -
byggnadskrediter torde under åtminstone första halvåret 1975 komma 
att innebära en viss bcgrärisning i likviditetstillskottet från bankernas ut
låning till allmänheten. Utlåningstaket för affärsbankerna innebär så
lunda, att deras utestående krediter till övriga: ändamål exkl. bostads
byggnadskrediter inte bör öka med mer än drygt 10 miljarder kr. under 
perioden 31 december 1973-30 juni 1975 eller med 4 miljarder kr. un
der perioden 31 oktober 1974-30 juni 1975. Under 18-månadersperio~ -

den t. o. m. den 30 juni 1974 uppgick denna ökning till närmare 13 

miljarder kr., varav drygt 7 miljarder kr.- inträffade under perioden· 

31 oktober 1973-30 juni 1974. Perioden 31 december 1973-30 juni 

1974 kännetecknades dock av en synnerligen lätt kreditmarknad. För 

helåret blir givetvis utvecklingen av likviditetstiUskottet från bankernas 

utlåning till allmänheten även beroende av den fortsatta utformningen 
av kreditpolitiken under senare deten av 1975. - ·-

Den förutsatta utvecklingen av valutabehållningarna 197 5 torde i och' 
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för sig kunna få en neutral eller positiv inverkan på bankernas likvidi
tetssituation detta år jämfört med en likviditetsindragande effekt på 
mellan 3,5--4,0 miljarder kr. 1974. Ingenting talar f. n. för att statsbud
getens inverkan på bankernas likviditetsutveekling. skulle avvika nämn
värt 1975 jämfört med 1974. Däremot torde särskilt under första kvarta
let 1975 insättningarna till arbetsmiljö- resp. de särskilda investerings
kontona i riksbanken komma att påverka bankernas likviditetssituation 
i negativ riktning, vilket kan föra med sig vissa besvär för bankerna att 

uppfylla likviditetskvotskravcn. 
Utifrån inkomst- och utgiftsprognoserna för de olika sektorerna, som 

presenteras i de övriga kapitlen, har i detta kapitel vissa skattningar för 
dessa sektorers finansiella variabler gjorts för 1975. Enligt de beräk
ningar, som presenteras i kapitel 8, kommer statens anspråk på kredit
marknaden 1975 att uppgå till 11,8 miljarder kr. 

De bedömningar som gjorts av den kommunala inkomst- och utgifts
utvecklingen för 1975 indikerar en ytterligare försämring av sektorns 
finansiella sparande detta år med ca 600 milj. kr. Kommunernas likvidi
tetsläge torde dock, mot bakgrund av den kraftiga likviditetsuppbyggna
den 1972 och 1973 och trots den mindre gynnsamma utvecklingen 1974, 
vara tämligen god vid ingången av 1975. Detta torde innebära att kom
munerna har en potentiell möjlighet att själva finansiera en ökad del av 
sitt växande utgiftsöverskott med egna likvida medel. 

Under 1975 uppskattas bostadsinvesteringama minska med 6,8 % i 
volym, vilket motsvarar en värdemässig ökning på ca 680 milj. kr. De 
statliga bostadslånen förefaller öka högst obetydligt 1975. Detta skulle 
innebära, att bostadssektorns upplåningsbehov på kreditmarknaden kan 
tänkas öka 1975. 

Näringslivets fasta investeringar uppskattas öka med endast ett par 
tiondels procent 1975 i volym, vilket värdemässigt motsvarar ca 3 mil
jarder kr. Utvecklingen förefaller emellertid bli ojämn mellan de olika 
näringsgrenarna. Sålunda beräknas industrins investeringar i byggnader 
och anläggningar öka med ca 8 % i volym, medan handelns troligen 
kommer att sjunka något. Samtidigt torde näringslivets lagerinveste
ringar öka med drygt 1 miljard kr. 1975. Hur finansieringsuppgiften 
kommer att fördelas mellan de olika finansieringskällorna är på nuva

rande stadium svårbedömbart. De kalkyler, som idag kan göras, tyder 
på en fortsatt försämring av näringslivets finansiella sparande 1975 
ehulu i väsentligt lägre takt än 1974. Näringslivets likviditet torde dock 
ännu vid ingången av året vara god. Samtidigt torde med nuvarande 

kreditpolitik en viss begränsning i upplåningsmöjligheterna inomlands 
både på och utanför kreditmarknaden föreligga 1975. Den fortsatta re
striktiviteten får ses mot bakgrunden av behovet att åstadkomma en 
viss kapitalinströmning från utlandet. Visserligen hejdades valutaut
strömningen under senare delen av 1974, men bytesbalansens stora 
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underskott under 1975 gör en omfattande upplåning i utlandet nödvän
dig detta år. För att låntagar~ inom den privata sektorn skall med
verka till en sådan upplåning måste tillgången till krediter i Sverige vara 
begränsad. Detta nödvändiggör bibehållandet av en viss grad av stram
het på kreditmarknaden i Sverige. 
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BIHANG 

Delprognoser och arbetsfördelning rörande preliminär nationalbudget 
1975 

Av inledningen framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanställts 
inom finansdepartementets ekonomiska avdelning (EA) resp. konjunk
turinstitutet (Kl). Nedan redovisas detta i tablåform. Härutöver framgår 
EA:s och Kl:s bedömningar av utvecklingen inom olika delsektorer. 

Sektor 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Bruttoinvestcringar 
Lagerinvesteringar 
Export av varor och tjänster 
Import av varor och tjänster 
Bruttonationalprodukt 

Avsnittet ut
format inom 

Kl 
EA 
Kl 
Kl 
Kl 
Kl 
EA 

Internationell bedömning EA 
Produktion inom gruvor, mine-
ralbrott, tillverkningsindustri 
och skogsbruk Kl 
övrig produktion EA 
Arbetsmarknad EA 
De enskilda konsumenternas 
ekonomi därav: 

disponibel inkomst KJ 
transfereringar till hushåll EA 
priser Kl 

Kredit marknad Kl 
Sammanfattande översikt EA 

1 Milj. kr., 1968 års priser. 

Prognos, ~~ 

EA Kl 

3,5 3,5 
3 
0,5 -1 

4 100' 3 700' 
3 3 
6 5 
2,5 2 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 189 

Innehåll 

Sammanfattande Öw'rsikt 2 
1.1 Den ekonomiska utvecklingen under 1974 2 
1.2 Utvecklingen inom olika områden 1975 7 
1.3 Sammanfattande bedömning för 1975 15 

2 Det internationella läget 22 
2.1 Sammanfattande översikt 22 
2.2 Länderöversikter 34 

3 Utrikeshandeln 58 
3.1 Exporten 58 
3.2 Importen 71 
3.3 Bytes- och betalningsbalansen 77 

4 Produk ti01cm 82 
4.l Sammanfattning av industriproduktionens utveckling 82 
4.2 Gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri 82 
4.3 Skogsbruket 98 
4.4 Övriga näringsgrenar och den totala produktionen 99 

5 Arbetsmarknaden 103 
5.1 Läget på arbetsmarknaden under 1974 103 
5.2 Arbetsmarknaden under 1975 113 

6 De enskilda konsumenternas ekonomi 117 
6.1 De disponibla inkomsterna 118 
6.2 Konsumentpriserna 123 
6.3 Den privata konsumtionen 125 

7 Im•esteringarna 130 
7.l Sammanfattning av investeringsprognosen för 1975 130 
7.2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 135 
7.3 Lagerinvesteringarna 146 

8 De11 offentliga verksamheten 150 
8.1 Allmänt 150 
8.2 Staten 150 
8.3 Kommunerna 156 
8.4 Socialförsäkringssektorn 160 
8.5 Den konsoliderade offentliga sektorn 164 
8.6 Beräkning av finanspolitiska effekter 168 

9 Kreditmarknaden 172 

9.1 Likviditetsutvecklingen 175 
9.2 Kreditinstitutens utlåning 179 
9.3 Den sektorvisa upplåningen 181 
9.4 Utblick mot 1975 185 

Bihang 

Delprognoser och arbetsfördelning 188 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 l'inansplanen 190 

Tabellförteckning 

1: I Försörjningsbalans 1972-1974 3 
2 Preliminär försörjningsbalans för 197 5 17 
3 Bytesbalans 1973-1975 20 

2:1 Bruttonationalproduktens utveckling i olika länder och länder-
områden 1973-1975 22 

2 Konsumentpriser 1962-1974 24 

3:1 Marknadstillväxten för färdigvaror (exkl. fartyg) i OECD-
området 1971-1975 59 

2 Sveriges export av färdigvaror (exkl. fartyg) till OECD-området 
1971-1975 60 

3 Sveriges export av färdigvaror (exkl. fartyg) 1968-1975 62 
4 Prisutvecklingen för färdigvaror 1960-1975 64 
5 Exportutvecklingen för olika varugrupper 1973-1975 66 
6 Importutvecklingen för olika varugrupper 1973-1975 72 
7 Bytes- och betalningsbalans 1971-1975 78 

4:1 Industriproduktionens utveckling 1972-1975 83 
2 Försörjningsbalans för sågade och hyvlade trävaror 1973-1975 · 85 
3 Försörjningsbalans för järn och stål 1973-1975 90 
4 Försörjningsbalans för verkstadsprodukter, exkl. fartyg 1973-

1975 93 
5 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1973-1975 97 
6 Försörjningsbalans för run<lvirke 1973-1975 99 

5:1 Sysselsättningen inom olika näringsgrenar 1972-1974 110 
2 Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna 1973 och 1974 113 

6:1 De enskilda konsumenternas inkomster och utgifter 1973-1975 119 
2 Inkomstöverföringar till hushåll 1973-1975 121 
3 Hushållens direkta skatter och avgifter 1971-1975 122 
4 Hushållens nettobehållning av de inkomstöverföringar som re-

formerades 1974 123 
5 Konsumentprisindex december 1973-oktober 1974 123 
6 Konsumentprisförändringen 1973-1975 uppdelad på kompo-

nenter 125 
7 Hushållens konsumtionsutveckling 1963-1974 126 

7: I Bruttoinvesteringarnas utveckling 1970-1974 samt r.rognos för 
1975 131 

2 Bruttoinvesteringarnas utveckling 1970-1974 samt prognos för 
1975 för privat, statlig och kommunal sektor 132 

3 Lägenheter i påbörjade och inflyttningsfärdiga bostadsbyggen 
1968-1975 138 

4 Preliminärt verkställda investeringar 1974 resp. planerade inves-
teringar 1975 enligt investeringsenkät i november 1974 139 

5 Planerade och faktiska förändringar av den egentliga industrins 
investeringar 196&----1975 140 

6 Planerade och faktiska förändringar av de borgerliga primär-
kommunernas och landstingens investeringar 1967-1975 145 

7 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1971-
1975 . . 149 



Bil. l Preliminär nationalbudget 191 

8:1 Statens inkomster och utgifter 1973-1975 153 
2 Kommunernas inkomster och utgifter 1973-1975 _ 157 
3 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 1973~1975 162 
4 Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar 1973-1975 165 
5 Den konsoliderade offentliga sektorns inkomster och utgifter 

1973-1975 165 
6 Finanspolitiska effekter 1974 och 1975 170 

9:1 Penningmängden hos allmänheten under de tre första kvartalen 
1973 och 1974 176 

2 Bankernas likvida tillgångar under de tre första kvartalen 
och 1974 

3 Affärsbankernas likviditetskvoter 1971-1974 

1973 

4 Kreditmarknaden under de tre första kvartalen 1973 och 1974 
5 Affärsbankernas utestående krediter till vissa sektorer av närings-

177 
178 
179 

livet 1973-1974 180 
6 Statens budgetutfall samt upplåningsformer under de tre första 

kvartalen 1973 och 1974 181 
7 Bostadssektorns upplåning på kreditmarknaden under de tre 

första kvartalen 1973 och 1974 182 
8 Näringslivets upplåning på kreditmarknaden under de tre första 

kvartalen 1973 och 1974 184 



Prop. 1975: 1 Bilaga l Finansplanen 19:! 

Diagramförteckning 

2: I Bruttonationalproduktens utveckling i olika länder och ländcr-
områden 1965-1974 23 

2 Råvaruprisernas utveckling 1972-1974 25 

3:1 Marknadstillväxt och marknadsandelar för Sveriges färdigvaru-
export till OECD-området 1962-1975 61 

2 Exportutvecklingen, totalt och för vissa varugrupper 1968-1975 68 

5:1 Antal obesatta platser 1970-nov./dec. 1974 107 

6:1 Hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter 1960-
1975 127 

2 Privat konsumtion fördelad på varugrupper. Hushållssparande. 
1963-l:a halvåret 1974 128 

7:1 Byggnads- och maskininvcsteringar, totalt och uppdelat på sek-
torer 1966--1975 134 

2 Andel outhyrda lägenheter 3 månader efter fiirdigställandet 
1968-1973 135 

3 Medianbyggnadstid i antal månader för påbörjade lägenheter 
1970-1975 136 

4 Investeringar i bostäder och inom egentlig industri 1968-1975 137 
5 Investeringar inom egentlig industri, totalt och uppdelat på 

branscher 1968-1975 141 
6 Totala industrins lagervolymförändringar 1963-1 :a halvåret 

1974 147 

9:1 Affärsbankernas utestående krediter till övriga ~indamål exkl. 
bostadsbyggnadskreditcr 1969-1974 172 

2 Riksbankens guld och valutor, valutabankernas tidsposition samt 
valutareserven 1970-1974 173 

3 Industrins likviditetsutveckling l 969-1974 175 
4 Penningmängden hos allmänheten 1968-1974 176 
5 Vinstutvecklingen inom industrin 1957-1974 183 

"AkCUS BOKTk. ITHLM 1974 740620 



Riksrevisionsverkets 
inkomstberäkning 

Bilaga 2 





Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 
Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

Bilaga 2 

Till KONUNGEN 

Enligt den för riksrevisionsverket gällande instruktionen åligger det 
ämbetsverket att varje år till Kungl. Maj:t avlämna en beräkning av 
statsverkcts inkomster för nästkommande budgetår, avsedd som underlag 
för inkomstberäkningen i statsverkspropositionen. 

1 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1, Bil. 2 
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Innan riksrevisionsverket nu framlägger förslag till beriikning av sta

tens inkomster för budgetåret 1975176 vill ämbetsverket inledningsvis 

lämna en sammanfattning av totalbudgetens utfall för de sistförflutna 

budgetåren. 

Totiilbudgetens utfall budgetåren 1969/70-1973/74 

I tabellen nedan presenteras inkomster och utgifter på totalbudgeten 

de senaste 5 åren. Både inkomster och utgifter visar en fortgående upp

gång. Samtliga 5 år visar underskott. Skattereformen 1970, som främst 

innebar höjd mervärdeskatt och sänkt direkt skatt för fysiska personer 

från 1 januari 1971, påverkar inkomststrukturen 1970/71 och 1971/72. 
Den 1 januari 1973 sänktes åter den direkta skatten för fysiska personer. 

Sänkningen finansierades med att allmänna arbetsgivaravgiften höjdes 

frfm 2 <; .. ;, till 4 % den 1 januari 1973. Löntagarnas folkpensionsavgifter 

slopades 1974 och ersattes med en socialförsäkringsavgift till folkpen

sioneringen som debiteras arbetsgivaren. Avgiften redovisas på titeln 

skatt på inkomst och förmögenhet m. m. Mervärdeskattens tillväxt 

1973/74 dämpades av den tillfälliga sänkningen av mervärdeskatten 

1974. En närmare redogörelse för utvecklingen av statsverkets inkomster 

och utgifter lämnas i riksrevisionsverkets publikation "Statens finanser 

1974". 

Tota1budgctens utfall budgetåren 1969/70-1973/74. Milj. kr. 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Inkomster 
Driftbudgeten: 
Skatt på inkomst och förmö-

genhetm.m ............. 
Övrig skatt på inkomst, för-

17048 18 441 19 772 18 266 20957 

mögenhet och rörelse .... 623 629 748 787 843 
Automobilskattemedel .... 3 044 3 223 3 329 3 450 3 616 
Allmän arbetsgivaravgift .... 698 1 202 1 944 3 086 4 555 
Mervärdeskatt ............ 6 741 9088 11 626 13 096 13 930 
Tullar och acciser i övrigt .. 7 414 7 823 8 387 8 679 9 381 
Uppbörd i statens verksam-

het och diverse inkomster 1 546 1 534 I 794 2034 2 075 
Statens alfärsverksfonder 525 573 680 814 950 
Övriga kapitalfonder ...... 1 247 1 864 2023 2435 2 827 

Säger för driftbudgeten 38 887 44 378 50 303 52 647 59133 

Övrig finansiering ········ 1 516 1 259 1 527 1 867 2 356 

Summa inkomster 40404 45 637 51830 54513 61489 

Utgifter 
Driftbudgeten (exkl avskriv-

uingsanslag) ............ 37 487 41 240 47 992 53 475 62 746 
T nvesteringsanslag 6 559 7 413 7 578 7 719 8 182 
Ökning av rörliga krediter .. 175 - 384 73 - 476 47 

Summa utgifter 44221 48269 55497 60718 70 881 

Tota/budgetsaldo -3817 -2632 -3667 -6205 -9393 
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Totalbudgetens utfall budgetåret 1973/74 

Utfallet av totalbudgeten för budgetåret l 973/74 i förhållande till i 
riksstat och tilläggsstat upptagna belopp framgår av sammanställningen 
på s. 4-5. Totalbudgeten visar ett underskott av 9 393 milj. kr. Utgif
terna uppgår till 70 881 milj. kr. och inkomsterna till 61 489 milj. kr. 
Inkomsterna består av driftbudgetens inkomster, 59 133 milj. kr., och 
övrig finansiering, 2 356 milj. kr. i form av dels avskrivningar och övriga 

kapitalmedel inom fonderna och dels övrig kapitalåterbetalning. 
På utgiftssidan upptas alla utgiftsanslag för de olika huvudtitlarna 

(departementsområdena) oberoende av om de representerar utgifter för 
driftbudgeten eller investeringar. Riksgäldsfondens underskott redovisas 
härvid som en särskild huvudtitel. Utgifterna på driftbudgetens anslag 
för avskrivning av nya kapitalinvesteringar och oreglerade kapitalmc
delsförluster upptas inte på totalbudgeten, eftersom dessa anslag endast 
representerar en överföring av utgifter mellan driftbudgeten och kapital
budgeten och sålunda ej påverkar totalbudgetens omslutning. 

På utgiftssidan anges vidare den medelsförbrukning, som beräknats 
i övrigt, nämligen i förekommande fall i form av minskade anslags
behållnillgar och ökad disposition av rörliga krediter. Utgifterna på re
servationsanslag och investeringsanslag ingår i redovisade belopp. För
ändringarna i anslagsbehållningarna kan därför inte härutöver upptas 
som en särskild post i redovisningen. Inom parentes anges emellertid 
det belopp som svarar mot den i riksstaten beräknade förändringen av 
anslagsbehållningarna. 
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Totalbudgeten.1973/74 Milj. kr. 

Beräknat Redovisa- Merin-
enligt de belopp kornst (+) 
riksstat resp. brist 

(-) 
A. Skatter, avgifter, m. m. 
Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 21 300 20 957 -343 
Övriga skatter på ink., förrn. och rörelse 796 843 + 47 
Automobilskattemedel: 3 692 3 616 - 76 

Fordonsskatt 140 300 +160 
Bensin- och brännoljeskatt 2 052 2 009 - 43 
Vägtrafikskatt I 500 1 307 -193 

Allmän arbetsgivaravgift 4 715 4 555 -160 
Tullar och acciser: 23 415 23 311 -104 

Tullmedel 880 1 022 +142 
Mervärdeskatt 14 150 13 930 -220 
Särskilda varuskatter 436 40\ 35 
Omsättningsskatt på motorfordon 610 573 37 
Tobaksskatt 1 817 1 879 + 62 
Skatt på sprit 2200 2244 + 44 
Skatt på vin 390 356 34 
Skatt på malt- och läskedrycker 649 681 + 32 
Energiskatt 1 255 1 222 33 
Särskild skatt på motorbränslen 770 716 54 
Övriga tullar och acciser 258 288 + 30 

Uppbörd i statens verksamhet 1 266 1 313 + 47 
Diverse inkomster: 722 762 40 

Bötesmedel 87 104 + 17 
Totalisatoravgift 90 94 + 4 
Tipsmedel 287 292 -/- 5 
Lotterimedel 189 185 4 
Övriga diverse inkomster 69 87 + 18 

Summa 55 906 55 356 -550 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 
Statens affärsverksfonder: 821 950 +129 

Postverket 69 48 21 
Televerket 158 237 + 79 
Statens vattenfallsverk 530 530 
Övriga affärsverk 64 135 + 71 

Riksbanksfonden 200 250 -/- 50 
Statens allmänna fastighetsfond 314 346 ,- 32 
Försvarets fastighetsfond 125 138 -!· 13 
Statens utlåningsfonder: 1 746 1 748 -1. 2 

Lånefonden för bostadsbyggande 1 660 1 655 5 
Övriga utlåningsfonder 86 92 + 6 

Fonden för låneunderstöd 75 72 3 
Fonden för statens aktier 26 52 ... 26 
Fonden för beredskapslagring 79 70 9 
Statens pensionsfonder 93 96 + 3 
Diverse kapitalfonder 62 55 - 7 

Summa 3 542 3 777 +235 

C. Kapitalbudgetens inkomster 
Avskrivningsmedel och övriga kapital-

medel inom fonderna: 1 960 2 345 +385 
Statens affårsverksfonder I 633 1 982 -!-349 
Övriga kapitalfonder 327 362 + 35 

Övrig kapitalåterbetalning 29 11 - 18 
Summa 1 989 2 356 +367 

Tota/budgetens inkomster 61 437 61 489 + 52 

Underskott 10 034 9 393 -641 
Totalsumma 71471 70 881 -590 
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I riksstat Redo- Merutgift ( +) 
·;: och till- visade resp. 

läggsstat belopp besparing 
upptagna (-) 
belopp 

A. Utgift sans/ag: 

I. Kungl. hov- och slottsstatema 11 11 
Il. Justitiedepartementet 2 761 2 880 +119 

III. Utrikesdepartementet I 815 1 575 -240 
IV. Försvarsdepartementet 7 625 8 069 +444 
V. Socialdepartementet 21 729 22 244 +515 

VI. Kommunikationsdepartementet 5 160 5 016 -144 
VII. Finansdepartementet 5 108 5 026 - 82 

VIII. Utbildningsdepartementet 10 237 10 506 +269 
IX. Jordbruksdepartementet 2 107 2 181 + 74 
X. Handelsdepartementet 302 327 + 25 

XI. Inrikesdepartementet 7 983 7 206 -777 
XII. Civildepartementet l 070 l 110 + 40 

XIII. Industridepartementet 1 936 1 969 + 33 
XIV. Oförutsedda utgifter 1 0 - l 
XV. Riksdagen och dess verk m. m. 102 110 + 8 

XVI. Riksgäldsfonden 2 575 2 696 +121 

Summa 70 521 70 928 +407 

B. Övrig medelsförbrukning: 
I. Minskning av anslagsbehållningar 800 (-904) -800 

Il. Ökad disposition av rörliga 
krediter 150 - 47 -197 

Summa 950 - 47 -997 

Tota/budgetens utgifter 71471 70881 -590 

Driftbudgetens inkomster budgetåret 1974/75 

I närslutna bilaga B har riksrevisionsverket intagit en av ämbetsverket 
med ledning av från vederbörande myndigheter infordrade uppgifter 
upprättad sammanställning över det beräknade utfallet av driftbudgetens 
inkomstsida för innevarande budgetår. Enligt denna beräkning skulle 
de på driftbudgeten uppförda inkomsttitlarna kunna väntas lämna en in
komst av 70 670 milj. kr. mot i riksstaten beräknat 69 896 milj. kr. 

Inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt social
försäkringsavgifter m. m. beräknas nu understiga det i riksstaten upp
tagna beloppet med 600 milj. kr. Bland övriga inkomsttitlar räknas 
med högre inkomster än i riksstaten för vägtrafikskatt med 55 milj. kr., 
allmän arbetsgivaravgift med 180 milj. kr., tullmedel med 95 milj. kr., 
mervärdeskatt med 670 milj. kr., tobaksskatt med 143 milj. kr. och för 
spritskatt med 95 milj. kr. Högre inkomster än i riksstaten räknas 
även bl. a. för televerket med 16 milj. kr. och för statens järnvägar 35 
milj. kr. Lägre inkomster än i riksstaten räknas för bl. a. bensin- och 
brännoljeskatt med 19 milj. kr. och malt- och läskedrycksskatt med 50 

milj. kr. 
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Utvecklingen~"' skatteunderlaget verksamhetsåren 196S-1973 
Av väsentlig betydelse för bedömande av den framtida utvecklingen 

av statens inkomster är att analysera förändringarna av fysiska och 
juridiska personers inkomster. Riksrevisionsverket lämnar fördenskull 
här först en fiterblick på utvecklingen av dessa inkomster, sådana de 
kommer till uttryck i taxeringsstatistiken. 

Utvecklingen av det vid taxeringen till statlig inkomstskatt uppnådda 
taxeringsresultatet redovisas i tabellen på s. 8-9. Av tabellen framgår 
inkomster av olika förvärvskällor jämte utnyttjade avdrag vid de se
naste sex taxeringarna. 

Nämnda tabell visar att den sammanräknade nettoinkomsten för 
I ysiska personer m. f I. till största delen, 92 % , består av inkomst av 
tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet. Därnäst i betydelse kommer 
inkomst av rörelse med drygt 4 % och inkomst av kapital med drygt 
2%. 

Inkomst av tjänst har ökat kraftigt under den i tabellen redovisade 
sexårsperioden. Betydande avtalsmässiga lönelyftningar i förening med 
löneglidning och ökat antal arbetstimmar har medfört en kraftig steg
ring av lönesumman under perioden. För inkomst av tjänst redovisas 
en genomsnittlig inkomstökning på 9,5 % mellan 1968 och 1973. Vid 
jämförelse mellan åren måste observeras att fr. o. m. 1968 års taxering 
till statlig inkomstskatt endast ingår personer, för vilka statligt taxerad 
inkomst överstiger ortsavdraget eller fr. o. m. 1971 grundavdraget. Vid 
jämförelse mellan 1967 och 1968 års taxeringar skall därför inkomst av 
tjänst vid 1968 års taxering uppjusteras med ca 1 000 milj. kr. Vid en 
uppjustering av inkomst av tjänst enligt 1968 års taxering med detta 
belopp erhålls en ökning av ca 8 % från 1967 års taxering. Inkomst
åren 1969 och 1970 blev ökningstakten 8,9 resp. 12,l %. Mellan 1970 
och 1971 ökade inkomst av tjänst med 10,0 %. 

Det bör dock observeras att deklarationspliktgränsen samtidigt höjts 
från 2 400 kr. till 4 500 kr. samt att folkpensionärernas kommunala bo
stadstillägg inte längre är dek\arationspliktiga, vilket kan antas ha redu
cerat inkomst av tjänst 1971 med mellan en halv och en procent. 

Fr. o. m. 1973 års taxering har deklarationsplikten reducerats ytter

ligare. Pensionärer som har enbart folkpension (inkl. pensionstillskott) 

och små sidoinkomster behöver inte längre deklarera. Sidoinkomsterna 
får uppgå till högst 1 500 kr. för ensamstående och 2 000 kr. för öv
riga. Eftersom dessa pensionärer tidigare generellt beviljats extra av
drag motsvarande extra inkomsterna var deras beskattningsbara in
komst lika med noll både för 1971 och 1972. Den totala statliga eller 
kommunala skatten har således inte påverkats av förskjutningen i dek
larationsplikten. Ser man däremot på inkomst av tjänst har den ökat 
med endast 7,9 % mellan 1971 och 1972. Inkluderas även de ovan
nämnda pensionärernas inkomster skulle inkomst av tjänst ha varit ca 
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1 200 milj. kr. eller 1 % högre 1972 enligt en uppskattning av statistiska 

ccntralbyr~,n. ~lcllan 1972 och 1973ökadc inkomst av, tjti1.1~t med 8,3 %. 
Inkomst av jordbruksfastigh~t h-ar - uppvisat rrifoliga 'förändringar 

1968-197::'.. ~Icllan 1972 och 1973 ökade inkomsterna med 11,6 i;;., 
Det kan påpekas att antalet inkomsttagare med inkomst av jordbruks

fastighet utvisat en fortgående minskning. 
Inkomst av kapital visar stora procentuella förändringar under åren 

1969, 1970 och 1973. För nämnda år redovisas ökningar med 23,9, 19,5 

resp. 8,2. Inkomstökningarna torde främst ha orsakats av höjda ränte

inkomster. Verksamhetsåren 1971 och 1972 sjönk däremot inkomst av 

kapital till följd av den successivt sänkta räntenivån. 
Avdragen för underskott i förvärvskälla har visat en fortgående ök

ning under hela den i tabellen redovisade perioden. Uppbromsningen 
av ökningstakten mellan 1971 och 1972 torde väsentligen vara att till
skriva inverkan av den sänkta räntenivån samma år. 

De allmänna avdragen utgjordes fram t. o. m. 1970 till större delen 

av kommunalutskylder. Därnäst i betydelse kommer försäkringsavdrag 
av olika slag och de yrkesarbetande kvinnornas förvärvsavdrag. Som 
framgår av tabellen har det sammanlagda beloppet av allmänna avdrag 
m. m. för fysiska personer ökat oavbrutet 1968-1973 frånsett då kom
munalskatteavdraget slopades 1971. 

Vad angår aktiebolagens inkomster, lämnar tabellen på s. 8-9 vissa 

upplysningar. Av denna framgår bl. a. att inkomst av rörelse m. m. 

naturligt nog är den helt dominerande inkomstkällan. Tabellen visar 
också, att, till följd av under vissa år ganska betydande förändringar i 
de avdragsgilla kommunalskatternas belopp, utvecklingen av nettoin

komst och taxerad inkomst icke är helt parallell. Det kan i detta sam
manhang påpekas, att bolagen i betydande utsträckning utnyttjat möj
ligheterna att göra avdragsgilla avsättningar till investeringsfonder för 
konjunkturutjämning. Vid 1972, 1973 och 1974 års taxering fanns dess
utom möjligheten att utnyttja ett extra avdrag för investeringar. 

Av tabellen framgår att vid 1974 års taxering visade bolagens sam
lade taxerade inkomst en ökning med 12,9 %. Under närmast före
gående taxeringsår redovisades en ökning med 23,6 %. 



Utfallet av taxeringarna till statlig Inkomstskatt rar verksamhetsåren 1968-1973 (taxeringsåren 1969-1974) "'= 
(På grundval av taxeringsnämndernas beslut) 

.. 
Q 

":' 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Procentuell förändring från ..... 

"" Milj. kr. 1968 1969 1970 1971 1972 
...:i 
~ 

till till till till till ..... 
1969 1970 1971 1972 1973 

Fysiska personer m. fl. ~ 
Inkomst av ~ jord bruksfastighet 2 041,5 2 034,7 2 108,4 2 145,9 2189,0 2 442,6 - 0,3 + 3,6 + 1,8 + 2,0 +11,6 

"' annan fastighet 582,0 560,0 582,5 609,5 658,2 706,4 - 3,8 + 4,0 + 4,6 + 8,0 + 7,3 ..... 
rörelse m. m. 4 860,8 5 108,7 5 296,1 4 749,1 4 779,8 4 964,6 + 5,1 + 3,7 -10,3 + 0,6 + 3,9 
tjänst el. tillfällig förvärvs- ~ 

verksamhet 1 78 641,2 185 611,7 195 979,4 1 105 572,5 1))3 942,9 1123 351,9 + 8,9 +12,1 +10,0 + 7,9 + 8,3 5' 
kapital 2 002,8 2 481,l 2 966,1 2 866,5 2 575,6 2 786,2 +23,9 +19,5 - 3,4 -10,1 + 8,2 I» 

= Summa 88128,3 95 796,2 106 932,5 115 943,5 124145,5 134 251,7 + 8,7 +11,6 + 8,4 + 7,1 + 8,1 "' -= -Avdrag för underskott i "' = förvärvskälla 1 762,6 2 348,7 2 962,6 3 391,8 3 653,4 4 431,4 +33,3 +26,1 +14,4 + 7,7 +21,3 1'11 

Sammanräknad nettoinkomst 86 365, 7 93 447,5 103 969,9 112 551,7 120 492,1 129 820,3 + 8,2 +11,3 + 8,2 + 7,1 + 7,7 = 
Allmänna avdrag, förlustav-

drag och avjämning 19 866,4 21 585,2 23 816,5 5 490,l 5 636,6 6 304,3 + 8,7 +10,3 -76,9 + 2,7 +11,8 
Taxerad inkomst 66 499,3 71862,3 80 153,4 107 061,6 114 855,S 123 516,0 + 8,1 +u,s +33,6 + 7,3 + 7,5 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 12 997,7 13571,7 14 379,7 22 324,6 21 406,1 21 675,3 + 4,4 + 6,0 +55,3 - 4,1 + 1,3 
Beskattningsbar inkomst SJ 501,6 58 290,6 65 773,7 84 737,0 93 449,4 101 840,7 + 9,0 +12,8 +28,8 +10,3 + 9,0 

Svenska aktiebolag m. fl. 
Inkomst av 

jordbruksfastighet 82,6 117,4 149,3 75,7 54,6 80,6 +42,l +27,2 -49,3 -27,9 +47,6 
annan fastighet 158,6 146,9 123,1 131,7 143,7 168,5 - 7,4 -16,2 + 7,0 + 9,1 + 17,3 
rörelse m. m. 4 203,3 4 538,4 4 594,9 3 583,1 4 309,9 5 135,l + 8,0 + 1,2 -22,0 +20,3 +19,l 
kapital 19,6 31,4 28,4 31,2 33,1 23,8 +60,2 - 9,6 + 9,9 + 6,1 -28,J 

Summa 4464,1 4 834,1 4895,7 3 821,7 4541,3 5 408,0 + 8,3 + 1,3 -21,9 +18,8 +19,1 
00 

Avdrag för underskott i 
förvärvskälla 78,1 88,5 61,9 63,0 68,8 70,8 +13,3 -30,l + 1,8 + 9,2 + 2,9 

Sammanräknad nettoinkomst 4 386,0 4 745,6 4 833,8 3 758,7 4 472,5 5 337,2 + 8,2 + 1,9 -22,2 +19,0 +19,3 
Allmänna avdrag och förlust-

avdrag 732,9 909,1 1 029,3 948,3 999,6 1 417,8 +24,0 +13,2 - 7,9 + 5,4 +41,8 
Taxerad ( = beskattningsbar) 

inkomst 3 653,1 3 836,5 3 804,5 2 810,4 3472,9 3 919,4 + 5,0 - 0,8 -26,1 +23,6 +12,9 

1 Härav avser 343,6, 433,4, 417,6, 324,9, 394,5 resp. 521,5 milj. kr. tillfällig förvärvsverksamhet för 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 och 1973 



1968 1969 1970 1971 1972 1973 Procentuell förändring från e: 
;-

IJQ 

Milj. kr. 1968 1969 1970 1971 1972 Il:> 

till till till till till N 

1969 1970 1971 1972 1973 e 
Övriga skattskyldiga 

~ 
fil .. 

Inkomst av t!) 
-<! 

jord bruksfastighet 25,8 25,7 38,1 29,6 25,1 43,0 - 0,4 +48,2 -22,3 -15,2 + 71,3 ... 
fil 

annan fastighet 45,8 42,2 29,5 28,6 31,9 36,1 - 7,9 -30,1 - 3,0 +11,5 +13,2 
... 
= rörelse m. m. 233,4 256,8 206,6 132,7 101,l 130,5 +10,0 -19,5 -35,8 -23,8 +29,1 = fil 

kapital 161,2 199,3 251,2 251,6 243,2 264,8 +23,6 +26,0 + 0,2 - 3,3 + 8,9 -<! 
t!) 

Summa 466,4 524,0 525,4 442,5 401,3 474,4 +12,3 + 0,3 -15,8 - 9,3 +18,2 ~ 
t!) 

Avdrag för underskott i -fil 
förvärvskälla 10,1 11,2 15,3 12,8 13,5 13,7 +10,9 +36,6 -16,3 + 5,5 + 1,5 Ei' 

Sammanräknad nettoinkomst 456,1 512,8 510,l 429,7 387,8 460,7 +12,4 - 0,5 -15,8 - 9,8 +18,8 i":" 

Allmänna avdrag och förlust- = 
avdrag 88,9 95,1 133,5 111,6 103,1 107,1 + 7,0 +40,4 -16,4 - 7,6 + 3;9 ! -Taxerad ( = beskattningsbar) =' 
inkomst 367,2 417,7 376,6 318,1 284,7 353,6 +13,8 - 9,8 -15,5 -10,5 +24,2 

t!) .. 
i=: 

Samtliga skattskyldiga ~ 
Ei' 

Inkomst av 
IJQ 

jordbruksfastighet 2149,9 2 177,8 2 295,8 2 251,2 2 268,7 2 566,2 + 1,2 + 5,4 - 1,9 + 0,8 -f-13,l 
annan fastighet 786,4 749,l 735,l 769,8 833,8 911,0 - 4,7 - 1,9 + 4,7 + 8,3 + 9-.3 
rörelse m. m. 9 297,5 9 830,8 10 018,2 8 392,6 9 113,9 10 125,8 + 5,7 + 1,9 -16,2 + 8,6 + 11;1 
tjänst el. tillfällig förvärvs-

verksamhet 178 641,2 185 684,8 196058,8 1105644,8 1114019,8 1123456,3 + 9,0 +12,1 +10.0 + 7,9 + 8,3 
kapital 2 183,6 2 711,8 3 245,7 3 149,3 2 851,9 3 074,8 +24,2 +19,7 - 3,0 - 9,4 + 7,8 

Summa 93 058,6 101154,3 112 353,6 120 207,7 129 088,1 140 134,1 + 8,7 +11,1 + 7,0 + 7,4 + 8,6 

Avdrag för underskott i för- I.Cl 
värvskälla 1 850,8 2 448,4 3 039,8 3 467,6 3 735, 7 4 515,9 +32,3 +24,2 +14,l + 7,7 +20,9 

Sammanräknad nettoinkomst 91 207,8 98 705,9 109 313,8 116 740,l 125 352,4 135 618,2 + 8,2 +10,7 + 6,8 + 7,4 + 8,2 
Allmänna avdrag, förlust-

avdrag och avjämning 20 688,2 22 589,4 24 979,3 6 550,0 6 739,3 7 829,2 + 9,2 +10,6 -73,8 + 2,9 +16,2 
Taxerad inkomst 70 519,6 76116,5 84334,5 110 190,1 . 118,613,1 127 789,0 + 7,9 +10,8 +30,7 + 7,6 + 7,7 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 12 997,7 13 571,7 14 379,7 22 324,6 21 406,l 21 675,3 + 4,4 + 6,0 +55,3 - 4,1 + 1,3 
Beskattningsbar inkomst 57 521,9 62544,8 69 954,8 87 865,6 97207,0 106113,7 + 8,7 +11,8 +25,6 +10,6 + 9,2 

Anm. Hänsyn har ej tagits till den under perioden 1968-1970 förekommande frivilliga särtaxeringen för äkta makar. 
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Taxering~statistik avseende 1974 års taxering 

Riksrevisionsverket utför årligen sedan 1968 en urvalsundersökning 

avseende fysiska personers självdeklarationer i syfte att skapa säkrare 

underlag för en prognosering av statens inkomster av skatt på inkomst 

och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. Undersökningar

na används även för att beräkna effekterna av iindringar i skattesystemet. 

l\laterialet omfattar i år ca 20 000 personer av de ca 5,5 miljoner in

komsttagare som avlämnat allmän självdeklaration vid 1974 års taxering. 

Urvalet är ett s. k. stratifierat urval där stratifieringen gjorts efter varia

beln "till statlig skatt på beskattningsbar inkomst". 

För var och en av de utvalda personerna finns fyra slags uppgifter, 

nämligen överförda, excerperade, genererade och prognoserade upp

gifter. överförda uppgifter kommer från statistiska centralbyråns taxe

ringsband. Dessa uppgifter förekommer i den officiella taxeringsstati

stiken. Excerperade uppgifter är kompletterande uppgifter som riks

revisionsverket via de lokala skattemyndigheterna insamlar från de ut

valda personernas deklarationer. På basis av överförda och excerpera

de uppgifter är det möjligt att beräkna genererade uppgifter. Dessa om

fattar slutligt påförda skatter och avgifter. Prognoserade uppgifter, slut

ligen, erhålls genom alt överförda och excerperade uppgifter framskrivs 

erforderligt antal år. Framskrivningen sker som regel genom procen

tuella påslag på föregående års värden. 

I tabellen på s. 11 har sammanställts resultaten av 1974 års undersök

ning gällande inkomståret 1973. I tabellen anges först riksrevisions

verkets estimat för de olika variablerna inklusive noll-taxerade, dvs. in

klusive sådana personer som ej påförts skatter eller avgifter. Därefter 
anges osäkerhetsmarginaletna för urvalet i form av ett 95 % konfidens
intervall. Taxeringsutfallet enligt statistiska centralbyrån i följande ko

lumn har korrigerats och innehåller inte dödsbon och familjestiftelser. 

I de två sista kolumnerna visas dels differensen mellan riksrevisionsver

kets estimat och taxeringsutfallet, dels anges om denna skillnad är signi
fikant, dvs. större än vad som kan förklaras av slumpfel. 
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Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för fysiska personer vid 1974 års taxering (milj. kr.) 

· RR.Vs esti- Konfideris•' Taxerings- Diffe- Signifikant 
mat intervall utfall rens skillnad 

Taxering till statlig inkomstskatt 
Inkomst av jordbruksfastighet 2 315 2 381 - 66 nej 
Inkomst av annan fastighet 613 ± 79 678 - 65 nej 
Inkomst av rörelse 5 173 4 951 +222 nej 
Inkomst av tjänst (överförd) 122 907 122 830 + 77 nej 
Inkomst av tjänst (excerperad) I 23 296 ± 498 

intäkt under 1 110 647 ± 662 
intäkt under 2 3 862 ± 200 
intäkt under 3 14 049 ± 594 
intäkt under 4 351 ' 59 
intäkt under 5 I I ..L 7 
intäkt under 6 241 ..L 60 
summa intäkter under E 129 161 
5umma avdrag under E 5 866 ± 174 

Inkomst av tillfäilig förvärvsverk-
samhet 585 ± 189 522 + 63 nej 

Inkomst av kapital 2 599 ± 126 2 720 -121 nej 
Sammanräknad inkomst, statligt 

(excerp.) 134 520 ± 494 134 060 +460 nej 
Underskott i förvärvskälla, 
statligt 4491 ± 185 4 423 + 68 nej 
Underskott på jordbruksfastighet 206 ± 51 
Underskott på annan fastighet 3 413 ± 144 
Underskott på kapital 732 ± 70 
Underskott på övrigt 175 ± 58 
Underskott på tillfällig 
förvärvsverksamhet 3 ~ 4 

Sammanräknad nettoinkomst, 
statligt 129 699 ± 454 129 820 -121 nej 

Allmänna avdrag, statligt 
(överförd) 6 335 ± 256 6 208 +127 nej 

Allmänna avdrag, statligt (excerp.) 6 441 
Tilläggspensionsavgift 432 ± 30 
Obligatorisk sjukförsäkrings-
avgift 1 968 ± 21 
Allmän arbetsgivaravgift 134 ± 9 
Avgifter för pensionsförsäkringar 1 222 ± 229 
Premier för vissa andra 
försäkringar 677 ± 11 
Periodiskt understöd 635 ± 60 
Förvärvsavdrag, statligt 1 291 ± 63 
Andre makens ej utnyttjade 
avdrag 82 ± 33 

Förlustavdrag, statligt 120 ± 116 
Till statlig skatt taxerad inkomst 123 239 ± 354 123 516 -277 nej 
Grundavdrag, statligt 19 414 ± 205 
Extra avdrag, statligt 2111 ± 175 
Avrundning 140 
Till statlig skatt beskattningsbar 

inkomst 101 574 ± 96 101 667 - 93 nej 
Beskattningsbar A-inkomst 98 139 ± 186 
Beskattningsbar B-inkomst 3 434 ± 162 

Taxering till kommunal inkomstskatt 
Sammanräknad inkomst, 

kommunalt 133 750 ± 529 
Allmänna avdrag, kommunalt 10 631 ± 322 

Underskott i förvärvskälla, 
kommunalt 4 200 ± 179 
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RRYs esti- Konfidens- Taxerings- Diffe- Signifikant 
mat intervall utfall rens skillnad 

Andre makens ej utnyttjade 
avdrag, kommunalt 164 ± 47 

Förlustavdrag, kommunalt 164 ± 47 
Garantibelopp för fastighet i 

hemortskommunen 2 092 ± 73 
Till kommunal skatt taxerad 

inkomst (inkl. utboinkomst) 125 716 ± 436 126 007 -291 nej 
Grundavdrag, kommunalt 19 414 ± 205 
Extra avdrag, kommunalt 2 169 ± 86 
Avrundning 159 
Till kommunal skatt beskatt-

ningsbar inkomst (inkl. 
utboinkomst) 103 974 ± 252 104 215 -241 nej 

Taxering till statlig förmögenhetsskatt 
Skattepliktig förmögenhet 67 067 ±4184 
Beskattningsbar förmögenhet 69113 ±4690 72 670 -3 557 

Pdförda skatter och avgifter 
Statlig inkomstskatt 14 680 ± 28 14 667 + 13 nej 
Folkpensionsavgift 3 739 ± 19 3 709 + 30 ja 
Kommunal skatt i hemorts-

kommunen 24 650 ± 65 
Kommunal skatt i utbokommun 195 ± 26 
Totalkommunal inkomstskatt 24 845 24 932 87 
Sjukförsäkringsavgift 2 1171 ± 15 2 150 33 ja 
Arbetsgivaravgift 273 ± 16 287 14 nej 
Tilläggspensionsavgift 461 ± 32 453 + 8 nej 
Förmögenhetsskatt 555 ± 52 506 + 49 nej 
Skattereduktion 1 342 ± 40 1 236 +106 ja 
Slutligt påförd skatt efter 

skattereduktion 45 328 ± 118 

1 Vid generering av sjukförsäkringsavgift för företagare har RRV tvingats göra schabloniseradc anta-
ganden om karenstidens längd. 

Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1974, 1975 och 1976 

Den allmänna inkomstutvecklingen är avgörande för de direkta stats
skattemas avkastning och är även i väsentlig mån bestämmande för de 

indirekta skatternas avkastning liksom för de statliga affärsverkens in

komster. 

Beträffande beräkningen av skatteunderlagets utveckling under åren 

1974 och 1975 samt de första månaderna av år 1976 är det lämpligt att 

verkställa särskilda kalkyler för å ena sidan fysiska personer och å 
andra sidan aktiebolag. 

Fysiska personer 

Vad först angår skatteunderlaget för fysiska personer bestäms ut

vecklingen som närmare framgår av sammanställningen på s. 8-9, 
väsentligen av förändringarna i inkomst av tjänst, dvs. huvudsakligen 

löneutvecklingen. Den totala lönesumman påverkas dels av de avtals-



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 13 

mässiga uppgörelserna mellan arbetsmarknadens parter, dels av änd
ringar av den totala sysselsättningen i landet dels av den s. k. Iöneglid
ningen dvs. förtjänstutvecklingen utöver avtalet. 

Arbetsmarknadsläget genomgick en successiv förbättring under se
nare hälften av 1973 och första hälften av 1974, framgår det av kon
junkturinstitutets höstrapport. Sysselsättningsökningen tycks enligt vissa 
källor ha stagnerat under hösten 1974. Enligt statistiska centralbyråns 
arbetskraftsundersökningar tycks däremot arbetsmarknadsläget fortsätta 
att förbättras. Industrins ordertillströmning liksom handelns försälj
ning tyder också på att ett positivt bidrag därifrån kan förväntas till 
arbetsmarknadsutvecklingen. Syssclsättningsökningen 1973-1974 räk
nat i antal personer har uppgått till ca 1,5 procent medan ökningen i 
antal timmar beräknas bli något lägre bl. a. till följd av en ökad sjuk
frånvaro. 

Konjunkturinstitutet räknar i sin höstrapport med att lönesumman 
ökar med ca 12,5 % mellan 1973 och 1974. De avtalsmässiga ökning
arna uppgår till 7,5 procentenheter och löneglidningen beräknas till 
knappt 4 procentenheter. Sysselsättningskomponenten beräknas ge ett 
positivt bidrag på omkring 1 procentenhet. 

Lönesummeberäkningarna för 1975 är särskilt osäkra med hänsyn 
till att något löneavtal ännu inte föreligger. I ett alternativ som konjunk
turinstitutet redovisar i sin senaste rapport antas ett avtalsutfall på 7 % 

förutom de höjningar av olika socialförsäkringsavgifter som beslutades 
i Hagaöverenskommelsen. Löneglidningen antas bli något lägre än 1974, 
ca 3,5 procentenheter. Sysselsättningen väntas minska något och dra 
ned lönesummeutvecklingen med en halv procentenhet. Totalt antas 
således lönesumman enligt dessa antaganden öka med ca 10 % 1974-
1975. 

Riksrevisionsverket har valt att grunda sina beräkningar på konjunk
turinstitutets bedömning och således i sina beräkningar utgått från att 
förvärvskällan inkomst av tjänst exklusive pensioner för verksamhets
året 1974 kommer att visa en ökning med 12,5 % i förhållande till 
1973. Pensionerna antas öka med knappt 24 %. Summa inkomst av tjänst 
beräknas sammanlagt öka med 13,7 % under 1973-1974. För verksam
hetsåret 1975 bar riksrevisionsverket räknat med en ökning på 11 % 

av inkomst av tjänst vilket motsvarar den av konjunkturinstitutet an
tagna lönesummeökningen samt en ökning av pensionerna med 18,5 %. 
Med hänsyn till att avtal för 1975 inte föreligger och att inkomstanta
gandet därmed är mycket osäkert har konjunkturinstitutet i sin höst
rapport 1974 redovisat två alternativa ökningstal. Skillnaden mellan de 
båda alternativen uppgår till två procentenheter. RRVs antagande om 
10 % för löneutvecklingen 1975 ansluter sig till konjunkturinstitutets 
lägre alternativ. För 1976 bar verket valt att schablonmässigt skriva 

fram inkomsterna med 8 % . 
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Fysiska personers inkomst av jordbruksfastighet för verksamhetsåret 
1973 utgjorde nära 2 % av deras sammanlagda inkomst. Inkomsterna 
förväntas ligga kvar på oförändrad nivå 1973-1975. 

Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet har hittills svarat 
för mindre än 1 lJ·o av fysiska personers sammanlagda inkomst. Riks
revisionsverket har räknat med en ökning av 5 % , för såväl 1974 och 
1975 som 1976. 

Inkomst av rörelse svarade 1973 för ca 4 % av fysiska personers in
komster. Riksrevisionsverket har med hänsyn till konjunkturutveck
lingen beräknat ökningen av inkomster av rörelse mellan 1973 och 
1974 med 5 %. ökningstakten har antagits bli oförändrad (5 %) de 
efterföljande åren. 

1972 var de fysiska personernas inkomst av kapital 2,5 % av deras 
sammanlagda inkomst. Kapitalinkomsterna har för 197 4, ] 97 5 och 
1976 antagits öka med 20, 15 resp. 10 %. 

Utvecklingen av skatteunderlaget för svenska 
a k t i e b o l ag m. fl. 

Vid bedömningen av utvecklingen för de svenska aktiebolagens, spar
bankernas och försäkringsinstitutens taxerade inkomster har RRV haft 

tillgång till dels SCB:s taxeringsstatistik avseende utfall för verksam
hetsåret 1973, dels verkets egen enkät avseende förväntat taxerings
utfall för verksamhetsåret 1974. 

Av SCB:s statistik framgår utvecklingen av samtliga aktiebolags m. fl. 
taxerade inkomster år för år. Redovisningen kommer RRV tillhanda i 
oktober året efter verksamhetsåret. 

Under hösten 1974 tillfrågade RRV ett urval av 1 975 svenska aktie
bolag, sparbanker och försäkringsinstitut om deras taxerade inkomster 
under innevarande och föregående verksamhetsår. Förutom den till stat
lig inkomstskatt taxerade inkomsten, tillfrågades företagen om storleken 
av den till kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten, garantibelopp 
för fastighet, avsättning till arbetsmiljöfond samt totalt och utnyttjat sär
skilt forsknings- och utvecklingsavdrag. 

Enligt enkäten beräknas den statligt taxerade inkomsten öka med 

ca 30 % mellan verksamhetsåren 1973 och 1974. Hänsyn har då emel
lertid inte tagits till Kungl. Maj:ts proposition 1974: 177 om avsättning 
till särskild invcsteringsfond. Avsättningen till denna särskilda investe
ringsfond har ej kunnat beaktas av företagen i föreliggande enkät, då 
största delen av enkätmaterialet insamlades innan denna information 
förelåg. RRV har dock med· ledning av enkätmaterialet gjort en upp
skattning av storleken på avsättningen till den särskilda investerings
fonden till totalt ca 1 000-1 500 milj. kr. Denna avsättning påverkar 
direkt företagens beräknade inkomster för verksamhetsåret 1974 efter-



Taxerad inkomst m. m. \'Crksamhetsåret 1974 fördelat på bransch (milj. kr.) ~ 
S' 

Bransch Taxerad Förändring Fyllnads Avsättning till Minskad Forsknings och Minskad IJCI 
r:; 

inkomst från före- in betal- arbetsmiljö- statlig utvecklingsavdrag statlig N 
verksam- gående år ning 1975 fond bolags- Totalt/Utnyttjat bolagsskatt 
het såret Totalt skatt pga pga avdrag :;:= 
1974 avsättn. för forskning ;;.: 

till arbets- oc.:h utveckling 
,.,, ... 

miljöfond ~ 

~. ,.,, 

8 
Q. 

l Jord- och skogsbruk 39 - 10 12 5 I I 0 = ,.,, 
2 Kol- och malmgruvor m. m. 81 + 71 44 54 22 1 1 0 ~ 

3 Livsmedels-, dryckesvaror ~ ... 
och tobaksindustri 141 - 16 33 61 24 4 4 2 r. 

~ 

4 Textil-, beklädnads- och -,.,, 
läderindustri 135 + 92 83 103 41 60 16 7 a· 

5 Trävaru-, massa-, och r. 
pappersindustri 655 -'- 459 377 398 159 9 9 4 = = 6 Kemisk industri, petroleum-, ,.,, -gummivaru- och plastindustri 302 + 168 120 147 59 16 16 6 =' 

7 Jord- od1 stenindustri 72 0 28 49 20 7 5 2 
~ ... 

8 Järn-, stål- och metallverk 492 249 192 386 154 20 19 8 Il): 
r. 

9 Verkstadsindustri 763 + 109 94 437 175 135 126 50 = 
10 Annan tillverkningsindustri 11 - 3 2 5 2 0 0 0 s· 

~ 
11 Byggnadsindustri 76 - 5 27 34 14 4 3 I 
12 Parti- och detaljhandcl, 

restaurang och hotellrörelse 834 - 19 220 313 125 8 8 3 
13 Bank- och försäkringsverksam-

het, fastighetsförvaltning 1 017 + 11 109 265 106 I 1 l 
14 Samfärdscl 71 + 2 27 32 13 0 0 0 
IS Övrigt 103 - 11 31 53 21 0 0 0 

Totalt 4 792 +1097 1395 2349 940 266 209 84 -VI 

Därav företag med mer än 
I 000 anställda 2 485 I 092 749 1 435 574 169 158 63 
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som avsättningen är avdragsgill vid statlig och kommunal taxering. 
Med hänsyn tagen till enkätmaterialet samt till den särskilda investe
ringsfonden förviintar RRV att företagens taxerade inkomster kommer 
att vara oförändrade gentemot föregående år. 

I nedan beräknade värden, som är baserade på enkätmaterialet, har ej 
hänsyn tagits till Jagen om den särskilda invcsteringsfonden. Föränd
ringar kan därför komma att inträffa i siffrorna på grund av reviderade 
bokslutsdispositioner av företagen, beroende på t. ex. likviditetsplane
ringen, aktieägarintressen m. m. 

Enligt enkäten beräknas företagens avsättningar till arbetsmiljöfond 
(SFS 1974: 325) uppgå till 2 350 milj. kr. Av detta belopp har redan 
ca 700 milj. kr. inbetalats till Riksbanken intill den 1 oktober 1974 . 

.Minskningen av den statliga bolagsskatten på grund av tillkomsten av 
arbetsmiljöfonden beräknas till ca 950 milj. kr. 

Det särskilda forsknings- och utvecklingsavdraget uppskattas av före
tagen till totalt 266 milj. kr. Utnyttjat avdrag beräknas till 209 milj. 

kr., vilket betyder en minskning av den statliga bolagsskatten med 84 
milj. kr. Den ej utnyttjade delen av avdraget kan via statligt förlust
avdrag komma att utnyttjas vid framtida taxeringar. 

Tabellen på s. 15 visar branschvis och totalt beräknad taxerad inkomst 
för verksamhetsåret 1974 samt storleken på fyllnadsinbetalningar, av

sättning till arbetsmiljöfond och det särskilda forsknings- och utveek
lingsavdraget. 

Vid analys av enkätmaterialet framgår, som visas i tabellen, att 
ökningen i taxerad inkomst framför allt hänför sig till bolag med mer 
än 1 000 anställda. Av branscherna är det trävaru-, massa- och pappers
industrin m. m., som visar den i absoluta tal kraftigaste ökningen. Den 
största beräknade avsättningen till arbetsmiljöfond görs av verkstads
industrin, vilken också beräknas göra det största avdraget för forsk
nings- och utvecklingskostnader. 

Resultaten av de senaste årens taxeringsutfall ävensom enkäten med 
svenska aktiebolag m. fl. i november 1974 framgår av nedanstående 

sammanställning: 

Verksamhetsår 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 prognos 

Taxerad inkomst, 
milj. kr. 

3 653 
3 836 
3 805 
2 810 
3 474 
3 919 
3 920 

Förändring från före
gående år % 

+18 
+ 5 
- I 
-26 
+24 
+13 
± 0 
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Riksre\·isionsverket bedömer att bolagens taxerade inkomster för verk

samhetsåret 1974 kommer att vara oförändrade i förhåll_;inde till 1973 

~trs taxering. För de två följande verksamhetsåren har antagits att bo

lagens taxerade inkomster ökar med 10 % . 

Result::.tct av riksrevisionsverkcts inkomstber~ikning återges i den här

vid fogade tabellen (bilaga C) med specifikation av inkomsterna på 

driftbudgeten för budgetåret 1975/76. 
Betr1iffonde de för budgetåret 1975/76 beräknade beloppen för de 

särskilda inkomsttitlarna får riksrevisionsverket anföra följande. 

2 Riksdage11 1975. 1 samt. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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DRIFTBUDGETENS INKOMSTER 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter 

1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse samt socialför
säkringsavgifter 

Skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

Allmänt 

Riksstatstiteln uppförs i riksstaten med det belopp som kan beräk
nas utgöra statens behållna inkomst av under budgetåret inflytande in
komst- och förmögenhetsskatt samt socialförsäkringsavgifter till folk
pensioneringen. Denna titel intar en särställning i förhållande till beräk
ningen av övriga riksstatstitlar på grund av att titeln är ett samlings
konto för redovisningen av den allmänna skatteuppbörden. Skatter och 
avgifter debiteras på de slutliga skattsedlarna var för sig men uppbärs 
gemensamt. 

Som bruttoinkomst på titeln redovisas i första hand vad som i enlig
het med gällande uppbördsförfarande inflyter i form av preliminär 
skatt, fyllnadsbetalningar, kvarstående skatt, tillkommande skatt och 
indrivna restantier. Uppbördsförfarandet förutsätter även uppkomsten 
av s. k. överskjutande preliminär skatt. Utbetalningen av denna redo
visas som utgift på titeln. 

Som utgifter på titeln redovisas vidare de restitutioner av skatt som 
föranleds av taxeringsändringar m. m. 

De största utgifterna på titeln är de utbetalningar av kommunal
skattemedel som länsstyrelserna enligt särskilt givna regler har att göra 
till kommunerna på grund av att kommunalskatterna ingår i den sam
fällda statligt administrerade skatteuppbörden. Av samma skäl utbe

talas från titeln medel motsvarande avgifter av olika slag som ingår i 
skatteuppbörden. 

Den större delen av socialförsäkringsavgifterna uppbärs av praktiska 
skäl enligt alternativa metoder på så sätt att avgifterna för större ar

betsgivare direkt debiteras av riksförsäkringsverket, medan avgifterna 
för mindre arbetsgivare debiteras på skattsedeln. Oberoende av om 
socialförsäkringsavgifter sålunda debiteras direkt av riksförsäkringsver
ket eller ingår i skatteuppbörden har man ansett redovisningen böra 
passera över förevarande skattetitel. Till följd härav ingår även upp-
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börden av socialförsäkringsavgifter från "direktdebiterade" arbetsgivare 
på titelns inkomstsida och utbetalningarna till de allmänria försäkrings
kassorna m. m. bland titelns utgifter. Ett undantag från denna princip 
är direktdebiterade tilläggspensionsavgifter som inte redovisas över ti

teln. 
Till de särskilda inkomsterna på titeln hör sjömansskatten och bland 

utgifterna ingår de omföringar till andra riksstatstitlar som enligt sär
skilda regler skall göras ifråga om vissa till beloppet relativt obetydliga 

skatter, som ingår i den allmänna uppbörden. 
De in- och utbetalningar resp. omföringar som redovisas på titeln 

har sammanfattats i följande uppställning: 

Inbetalningar 

Preliminär A-skatt 
Preliminär B-skatt 
Fyllnadsbetalningar av preliminär

skatt 
Kvarstående skatt (jämte ränta) 

Utbetalningar och omföringar 

Överskjutande skatt (jämte ränta) 
övriga restitutioner 

Utbetalda kommunalskattemedel 
(inklusive förskotterade skatte
bortfallsbidrag) 

Utbetalningar till de allmänna för
säkringskassorna 

Tillkommande skatt 
Sjömansskatt 
Sjömansskattens andel 

säkringsmedel 
sjukför- Utbetalning till allmänna pen

sionsfonden (skattedebiterade 
Restantier 
Medel från skattereklamations

kontot 
Skattetillägg och förseningsavgifter 
Avgifter från direktdebiterade ar

betsgivare till sjukförsäkring, 
folkpensionering, yrkesskadeför
säkring, byggnadsforskning, Jö
negarantifond, arbetarskydd, ar
betslöshetsförsäkring och kon
tant arbetsmarknadsstöd (ar
betsgivaravgifter) 

Statens avgifter till sjukförsäkring
en, folkpensioneringen, lönega
rantifond, arbetarskydd, arbets
löshetsförsäkringen och det 

kontanta arbetsmarknadsstödet 
Viss ersättning från allmänna 

pensionsfonden 
Eventuell återföring av medel från 

<tllmänna sjukförsäkringsfonden 

avgifter och egenavgifter) 
Yrkesskadeförsäkringsavgifter 
Byggnadsforskningsavgifter 
Lönegarantiavgifter 
Arbetarskyddsavgifter 
Utbetalningar till erkända arbets-

löshetskassor 
Allmän arbetsgivaravgift (skatte

debiterade avgifter och egen
avgifter) 

Utskiftningsskatt och ersättnings-
skatt 

Skogsvårdsavgifter 
Annuiteter på avdikningslån 
Eventuell avsättning av medel till 

allmänna sjukförsäkringsfonden 
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Skillnaden mellan titelns sammanlagda inkomster och utgifter utgör 

den nettoinkomst för statsverket, som motsvarar den i budgetredovis

ningen upptagna inkomsten på titeln. 

Nedan följer en genomgång av de skatter och avgifter som ingår i 

slutlig skatt. Därefter behandlas uppbördssystemct och de poster som 

finns redovisade på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt social

försäkringsavgifter m. m. 

S 1 u t l i g d c b i t e r i n g a v s k a t t e r o c h a v g i f t e r s o m b e

r ö r inkomstskattetiteln 

Debiteringen av de olika skatterna och avgifterna framgår av debet

sedeln för slutlig skatt. De skatter och avgifter som finns specificerade 

på debetsedeln är: 

Statlig inkomstskatt 

Kommunal inkomstskatt 

Statlig förmögenhetsskatt 

Folkpensionsavgift (t. o. m. taxeringsåret 1974) 
Socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen 

(fr. o. m. taxeringsåret 1975) 

Tilläggspensionsavgift 

Sjukförsäkringsavgift (t. o. m. taxeringsåret 1975) 
Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen 

Arbetsgi vara vgiftcr 

Allmän arbetsgivaravgift 

Skogsvårdsavgift 

Annuiteter på avdikningslån 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

Skattetillägg och förseningsavgifter 

Skattereduktion 

Särskild skattereduktion (fr. o. m. 1976 års taxering) 

Den sammanställning och kortfattade redogörelse över innehållet i 

gällande författningar och bestämmelser avseende ovannämnda skatter 

och avgifter som föregående år redovisats i verkets inkomstberäkning 

har överförts till den av RRV utgivna inkomstliggaren. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer 

Den statliga skatten bestäms enligt en enda skatteskala, avsedd för 

alla kategorier fysiska personer. Grundbeloppet 1974 utgör 7 % av 

den beskattningsbara inkomsten, om denna inte överstiger 15 000 kr. Vid 

högre beskattningsbara inkomster än 15 000 kr. utgår skatten enligt en 
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progressiv skattesats, vilken är maximerad till 54 % för den del av den 
beskattningsbara inkomsten som överstiger 150 000 kr. 

Fr. o. m. 1972 års taxering och t. o. m. 1975 års taxering utgår ett 
grundavdrag på maximalt 4 500 kr. för varje individ. Grundavdrag 
medgives med 4 500 kr. under förutsättning att den skattskyldiges till 
statlig inkomstskatt taxerade inkomst uppgår till högst 30 000 kr. Om 
den taxerade inkomsten överstiger detta belopp reduceras grundavdraget 
med ::W % av inkomst överstigande 30 000 kr. Enligt denna avtrapp
ningsrcgel utgår således inget grundavdrag när den taxerade inkomsten 
överstiger 52 500 kr. 

Fr. o. m. 1976 års taxering slopas avtrappningsrcgcln för grundav
draget. Grundavdragct uppgår således till 4 500 kr. oavsett taxerade 
inkomstens storlek. Samtidigt justeras skatteskalan för statlig skatt. 
Gnmdbcloppet är oförändrat 7 % av den beskattningsbara inkomsten 
upp till 15 000 kr. Såväl skatten som marginella skatten sänks på in
komster upp till 30 000 kr. i beskattningsbar inkomst. (Se skattereduk
tion nedan). På inkomster däröver höjs den marginella beskattningen 
i skatteskalan men tillsammantaget med det nya enhetliga grundavdragct 
blir marginella beskattningen lägre än i det tidigare systemet för in
komster upp till ca 70 000 kr. i årsinkomst. På inkomster däröver höjs 
den marginella beskattningen medan den totala skatten räknad i antal 
kronor blir lägre än i det tidigare systemet på inkomster upp till 
150 000 kr. i årsinkomst. 

Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag 
innebär individuell beskattning. Principen om sambeskattning tillämpas 
dock i ett avseende, nämligen vad avser beskattningen av kapitalin
komster överstigande 2 000 kr., dvs. i huvudsak inkomst av fastighet, 
tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. Härvid gäller att för gifta som 
båda haft taxerad inkomst skall beskattningsbar A-inkomst och beskatt
ningsbar B-inkomst beräknas. Med A-inkomst avses inkomst av tjänst, 
utom periodiskt understöd, inkomst av jordbruksfastighet och inkomst 
av rörelse. Med B-inkomst, eller kapitalinkomst, förstås övriga inkoms
ter. Vid skatteberäkningen av B-inkomsten påförs dessa inkomster den 
av makarna, som har den högsta A-inkomsten. 

För vissa kategorier skattskyldiga med hemmavarande barn under 16 
år medgives förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medgives fr. o. m. 1972 års 
taxering med 25 % av inkomst av tjänst eller rörelse, dock högst 2 000 
kr., och med 1 000 kr. i fråga om inkomst av jordbruksfastighet. Av
draget medgives den av makarna som har den lägsta A-inkomsten. Om 
gift skattskyldig med minderårigt barn haft A-inkornst av jordbruks
fastighet eller rörelse och maken utfört arbete i förvärvskällan, får den 
skattskyldige åtnjuta förvärvsavdrag med värdet av makens arbetsinsats, 
dock med högst 1 000 kr. För ensamstående med hemmavarande barn 
under 16 år och A-inkornst medgives förvärvsavdrag med 25 % av 
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inkomst av tjänst, jordbruksfastighet eller rörelse, dock med högst 
2 000 kr. 

Vidare medgives avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn 
under 18 år med högst 2 500 kr. fr. o. m. 1974 års taxering. Avdrag 
för övriga periodiska understöd är maximerade till 5 000 kr. 

Dessutom medgives t. o. m. 1975 års taxering avdrag för faktisk på
förd sjukförsäkringsavgift vid föregående års taxering. Vid 1976 års 
taxering får avdrag för sjukförsäkringsavgift uppgå till högst 500 kr. 

I mitten av femtio-talet infördes vissa schablonmässigt beräknade 
minimiavdrag bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skatt
skyldiga som haft inkomst av tjänst. Vidare infördes vissa extra avdrag 
för fysiska personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av 
annan fastighet än jordbruksfastighet. Även inkomster av sådan fastighet 
beräknas enligt schablonmetod. 

Fysiska personer som har att erlägga socialförsäkringsavgifter till 
sjukförsäkringen eller folkpensioneringen, tilläggspensionsavgift samt 
allmän arbetsgivaravgift för inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet, 
åtnjuter avdrag för sådana avgifter som påförts året näst före taxerings
året. 

Under budgetåret 1974/75 tillämpas i likhet med föregående budgetår 
en uttagningsprocent av 100. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer, oskifta dödsbon och familje
stiftelser redovisas på den s. k. A-längden. De för taxeringsåren 1970--
1974 uträknade skattebeloppen framgår av följande sammanställning 
(milj. kr.): 

Taxeringsär 
1970 1971 

Statlig inkomstskatt, A-längden 11 691 13 862 

1972 .1973 

13394 15254 

1974 

14 667 

Statlig inkomstskatt för bolag, ekonomiska föreningar m. m. 

Statlig inkomstskatt för juridiska personer redovisas på de s. k. B
och C-längderna. Den uträknade skatten uppgick taxeringsåren 1970-
1974 till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1970 1971 1972 1973 1974 

Statlig in.1<omstskatt, B- och C-längdema 1 582 1 534 1128 1 383 1 561 

Kommunal inkomstskatt 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri 
ingående församlingsskatt och landstingsmedel i form av inkomstskatt 
beräknad på grundval av inkomst av garantibelopp för fastighet. 

De fr. o. m. 1972 års taxering gällande avdragsreglerna vad avser 
förvärvsavdrag, underhållsavdrag, avdrag för sjukförsäkringsavgift samt 
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grundavdrag vid taxering till statlig skatt äger motsvarande tillämpning 
vid taxering till kommunal beskattn)ng. 

Debiterad kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1970--1974 

till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1970 1971 1972 1973 1974 

Kommun;il inkomstskatt: 

A-längd 15 249 17 842 19467 22 694 24934 
B- och C-längd 1 427 1 522 1 653 2 058 2 421 

Statlig förmögenhetsskatt 

Förmögenheter under 200 000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 
fr. o. m. 1975 års taxering. Skattesatsen är 1 % för förmögenheter mel

lan 200 000 kr. och 275 000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 2,5 % 

för förmögenheter överstigande 1000000 kr. Dessutom finns vissa be
gränsningsreglcr för att minska totala skatten, som tillämpas utan sär
skild ansökan av den skattskyldige. Förmögenhetsskatt beräknas på den 

sammanlagda förmögenheten tillhörande föräldrar och barn under 20 år, 
som bor hos föräldrarna. 

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1970-1974 till 
följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1970 1971 1972 1973 1974 

Förmögenhetsskatt 447 492 459 482 515 

Det bör observeras att förmögenhetsskatten t. o. m. 1971 års taxering 
debiterades utan att hänsyn tagits till spärreglerna. 

Folkpensionsavgift 

Folkpensionsavgiften ersätts fr. o. m. verksamhetsåret 1974 (taxe
ringsåret 1975) av en socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen som 
erläggs av arbetsgivaren och egenföretagare. 

De debiterade folkpensionsavgifterna uppgick taxeringsåren 1970-
1974 till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 

1970 1971 

Folkpensionsavgift 2 386 2 669 

1972 

3 246 

Tilläggspensionsavgif t och allmän arbetsgivaravgift 

1973 

3 500 

1974 

3 709 

Endast de försäkrades egna avgifter och avgifter från mindre s. k. 

skattedebiterade arbetsgivare debiteras på skattsedeln. övriga avgifter 

för tilläggspensioneringen och den allmänna arbetsgivaravgiften debite
ras och uppbärs direkt av riksförsäkringsverket. 
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Avgiftsundcrlaget till allmän arbetsgivaravgift för egenföretagare 
b>mmer fr. o. m. 1976 års taxering att begränsas till endast den del av 
inkomsterna som överstiger 10 000 kr. 

De skattedebiterade avgifterna uppgick taxeringsåren 1970-1974 till 
följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 

1970 
Tiliäggspensionsavgift 397 
Allmän arbetsgivaravgift 70 

Sjukförsäkringsavgift 

1971 

432 
75 

1972 

411 
137 

1973 
424 
141 

1974 

453 
287 

Sjukförsäkringen finansieras förutom genom statsbidrag av avgifter 
från de försäkrade (t. o. m. 1974) och arbetsgivarna. Avgifterna från 
de försäkrade uppbärs i samband med den allmänna skatteuppbörden 

och avgifterna från direktdebiterade arbetsgivare uppbärs direkt av riks

försäkringsverket, som överför de under budgetåret inflytande avgifterna 
till titeln. Fr. o. m. 1974 infördes tandvårdsförsäkringen och föräldra
försäkringen samtidigt som sjukpenningförmånerna höjdes. I samband 
härmed höjdes egenavgifterna till sjukförsäkringen och fick en ändrad 
utformning. Avgiften består av dels en fast del på 300 kr. för varje för

säkrad med minst 4 500 kr. i årsinkomst och dels en rörlig del som skall 

utgöra en viss procentandel av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

För riket uppgick den rörliga delen för inkomst av anställning till i ge
nomsnitt 1,6 % 1974. Den totala sjukförsäkringsavgiften får inte över
stiga 10 C:'o av den till statlig skatt beskattningsbara inkomsten. För egna 

företagare gäller andra förmåner och avgiftsregler än för anställda. Av
gifterna till den obligatoriska sjukförsäkringen varierar mellan olika 
orters försäkringskassor. 

Fr. o. m. 1975 slopas de försäkrades egna avgifter och ersätts med 
höjda arbetsgivaravgifter. De debiterade sjukförsäkringsavgifterna upp
gick taxeringsåren 1970--1974 till följande belopp (milj. kr.): 

Sjukförsäkringsavgift 

Arbetsgivaravgifter 

Taxeringsår 

1970 

l 681 

1971 
1 791 

1972 
I 658 

1973 

2004 

1974 

2 150 

Arbetsgivare skall för varje år erlägga socialförsäkringsavgift till 

sjukförsäkringen, folkpensioneringen (fr. o. ro. 1974) och till tilläggs

pension. Härutöver uttas av arbetsgivaren yrkesskadeförsäkringsavgift, 

lönegarantiavgift och arbetarskyddsavgift, avgift till arbetslöshetsför

säkring och det kontanta arbetsmarknadsstödet samt för vissa arbets

givare byggnadsforskningsavgift. Dessa avgifter, vilka tillsammans kallas 
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arbetsgivaravgifter, debiteras på debetsedeln å slutlig skatt endast i så
dana fall då summan av dem uppgår till högst 1 000 kr. Arbetsgivar
avgifter som överstiger nämnda belopp uppbärs som regel direkt av riks
försäkringsvcrket. 

De sammanlagda skattedebiterade arbetsgivaravgifterna uppgick tax
eringsåren 1970-1974 till följande belopp (milj. kr.): 

Arbetsgivaravgifter 

Skattereduktion 

Taxeringsår 

1970 

29 

1971 

28 

1972 
29 

1973 
26 

1974 

22 

Vissa kategorier skattskyldiga skall fr. o. m. 1972 års taxering mcd
givas reduktion av skatten. För gifta skattskyldiga medgivcs skatte
reduktion med högst 1 800 kr. av den ena makens skatt så länge den 

andre makens grundavdrag inte är fullt utnyttjat, dvs. så länge andre 
maken har en statlig taxerad inkomst understigande 4 500 kr. Så snart 
även andre maken får taxerade inkomster minskar reduktionsbeloppet 
med 40 % av dessa inkomster, vilket innebär att rätten till skattereduk
tion upphör då andre makens taxerade inkomst nått 4 500 kr. För ensam
stående med barn under 18 år utgör skattereduktionen 1 800 kr. utan 
reducering. Skattereduktion sker vid debitering av den slutliga skatten 

genom reducering av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, 
landstingsmedel, skogsvårdsavgift, folkpensionsavgift (t. o. m. 1974 års 
taxering) eller sjukförsäkringsavgift. Skattereduktion medgives således 

inte i fråga om statlig förmögenhetsskatt, socialförsäkringsavgift till 
folkpensioneringen (fr. o. m. 1975 års taxering) tilläggspensionsavgift, 

arbetsgivaravgift, allmän arbetsgivaravgift, förseningsavgift, annuitet 
på avdikningslån eller på förskott för avlösning av frälseränta. Vad 
som ger skattereduktion bortfaller vid debiteringen skall helt bäras av 

staten, vilket innebär att staten gottgör kommuner och andra för even
tuellt reducerade belopp. 

Fr. o. m. taxeringsåret 1976 kommer en särskild skattereduktion att 
medgivas på 250 kr. för statligt taxerade inkomster upp till 30 000 kr. 
Avtrappning av avdraget sker med tio procent av den del av den statligt 
taxerade inkomsten som överstiger 36 000 kr. Den särskilda skattereduk

tionen är helt avtrappad då inkomsten uppgår till 38 500 kr. 
Den särskilda skattereduktionen sker genom reducering av samma 

skatter och avgifter som gäller för skattereduktion. 
Den skattereduktion som medgivits taxeringsåren 1972-1974 upp

gick till följande belopp (milj. kr.): 

Skattereduktion 

Taxeringsår 

1972 
1413 

1973 
1 349 

1974 
1 296 
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Skattetillägg och förseningsavgift 

Särskilda avgifter, s. k. skattetillägg och förseningsavgift, debiteras 
vid överträdelser mot skatte- och avgiftsförfattningar. Skattetillägg på
förs skattskyldig som lämnat oriktig uppgift vilken skulle kunna leda 
till för lågt beskattningsresultat. Förseningsavgift tas ut vid försum
melse att i rätt tid avge deklaration. 

Skattetilläggets storlek är i fråga om inkomst- och förmögenhets
skatterna 50 % av undandragen skatt eller avgift. 

Förseningsavgiften är vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna 
1 % av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0,3 % av den be
skattningsbara förmögenheten till den del den överstiger skattefritt be
lopp. Förseningsavgiften är maximerad till 300 kr. eller i de fall då 
deklaration inte inkommit trots anmaning 600 kr. 

Den nya lagstiftningen omfattar flertalet skatter och allmänna av
gifter samt arbetsgivaravgifterna till socialförsäkringens finansiering. 
Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1972. 

De debiterade skattetillägg och förseningsavgifter som bokförts på 
inkomstskattetiteln taxeringsåren 1972-1974 uppgick till följande be
lopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 

1972 1973 1974 
Skattetillägg 85 84 95 
Förseningsavgift 7 12 12 

Övriga skatter och avgifter på debetsedeln för slutlig skatt 

Skogsvårdsavgifter, annuiteter på avdikningslån, utskiftningsskatt och 
ersättningsskatt debiteras i samband med slutlig skatt men omförs eller 
utbetalas till andra inkomsttitlar eller anslag. 

Uppbördsförfarandet för skatter och avgifter 
som berör inkomstskattctiteln 

Preliminär A- och B-skatt 

Enligt uppbördsförordningen skall skattskyldig erlägga preliminär 

skatt med det belopp, vilket så nära som möjligt kan antas motsvara i 
den slutliga skatten ingående skatter och avgifter. 

Den preliminära skatten utgår dels i form av preliminär A-skatt, dels 
i form av preliminär B-skatt. A-skatten utgår enligt skattetabeller eller 
efter viss procent av uppburen löneinkomst. B-skatten debiteras normalt 
med det belopp som enligt senaste taxering påförts som slutlig skatt. 

Preliminärskattetabellerna grundas på följande förutsättningar, näm
ligen 

att inkomsten samt grundavdraget är oförändrade under inkomståret 
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att den skatts:kyldige inte kommer att taxeras för annan inkomst än 
som i tabellen angives, ej heller för garantibelopp för fastighet eller för 
förmögenhet 

att den skattskyldige inte har att erHigga socialförsäkringsavgift till 
folkpensioneringen eller tilläggspensionsavgift 

att skattslq1ldig, som avses i 2 mom. första stycket 2) och 4) erhåller 
skattereduktion samt 

att vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges än dels 
grundavdrag och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s. k. förvärvsavdrag. 

Fr. o. m. år 1973 beräknas skatteavdragen med h~insyn till skatten på 
beloppet i mitten av varje inkomstskikt emot tidigare på det högsta 
beloppet i varje inkomstskikt. 

För inkomst av tjänst, som inte avser bestämd tidsperiod eller som 
inte uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen skall preliminär 
A-skatt utgå med 30 % av inkomsten. I vissa fall som t. ex. vid utbetal
ning av retroaktiva Iönebelopp, ackordsersättningar o. dyl. skall preli
minär A-skatt utgå enligt grunder som fastställts av riksskatteverket. 

överlämnar arbetstagare inte debetsedel på preliminär A-skatt till ar
betsgivaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda 
skatteskalor. Uppvisar vidare arbetstagare inte debetsedel på slutlig skatt 
för arbetsgivaren skall under tid, då avdrag för kvarstående skatt skall 
verkställas, avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfälle med 
lika stort belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Preliminär A-skatt skall utgå även för annan inkomst än sådan som 
utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst, om det är 
särskilt påkallat ur uppbördssynpunkt. Preliminär A-skatt skall utgå för 
artistersättning som uppgår till minst 200 kr., sedan avdragen för 
särskild reseersättning gjorts, även om ersättningen ej utgör huvud
saklig inkomst av tjänst. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löneavdrag för skatt avser så
väl preliminär skatt som kvarstående skatt, varvid gäller, att preliminär 
skatt utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skatt
skyldige eller på eget initiativ under uppbördsåret vidtaga jämkning av 
den preliminärskatt som skall utgå, om jämkningen kan förväntas med
föra bättre anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under mars, maj, juli, sep
tember, november och januari under uppbördsåret, vilket omfattar tiden 
fr. o. m. mars det ena året t. o. m. februari påföljande år. På titeln skatt 
på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. ingår 
under ett budgetår uppbörden under juli, september och november det 
ena året och uppbörden januari, mars och maj påföljande år. Titeln re
dovisar sålunda inte uppbördsårets preliminärskatt. Preliminär A-skatt 
företer vissa skillnader mellan olika skatteterminer på grund av att in-
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komstundcrlagct varierar under året. Preliminär B-skatt erläggs däremot 
som regel med en sjättedel av det debiterade årsbeloppet varje termin och 
är därför i stort sett stabil under uppbördsårets terminer. 

Fyl/11adsbetalningar av preliminärskatt 

Den skattskyldige kan frivilligt inbetala högre preliminärskatt än som 
följer av skattetabeller eller debetsedel å preliminär B-skatt. I regel görs 
detta genom fyllnadshetalningar efter uppbördsårets utgång, dvs. under 
våren. Syftet är att undvika eller minska kvarstående skatt, som i vissa 
fall är räntebelagd (se nedan). 

Kvarstående och öi•erskjutande skatt 

Sedan taxering verkställts och den slutliga skatten uträknats, sker en 
avräkning, varvid den skattskyldige gottskrivs i fråga om A-skatt det 
under uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande fall s. k. 
särskilt uppdebiterat belopp samt i fråga om B-skatt det debiterade be
loppet. Dessutom gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbetalning av pre
liminärskatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära 
skatten motsvarande slutliga skatt, förfaller skillnaden, om denna är 
10 kr. eller större, till betalning såsom kvarstående skatt under upp
bördsterminerna i mars och maj året efter taxeringsåret. Om den kvar
stående skatten uppgår till minst en tiondel av den slutliga skatten eller 
minst 5 000 kr., skall den skattskyldige erlägga ränta för den kvarstående 
skatten efter avdrag för 1 000 kr. överstiger däremot den preliminära 
skatten motsvarande slutliga skatt, återbetalas det överskjutande belop
pet, om detta är 10 kr. eller större, till den skattskyldige. Dessutom utgår 
ränta på den del av det överskjutande beloppet, som överstiger 1 000 kr., 
dock ej om räntebeloppet understiger 5 kr. Räntesatsen utgör för kvar
stående skatt 12 % och för överskjutande skatt 7 %. På preliminär 
skatt som erlagts efter den 18 januari året näst efter inkomståret men 
senast den 30 april samma år, uppgår räntan till endast 3,5 %. Ränte
beloppet på överskjutande skatt är maximerat till 100 000 kr. Kvarstå
ende och överskjutande skatt på titeln avser inkomståret som avslutas 
ett halvt år före budgetårets ingång. 

Tillkommande skatt 

Tillkommande skatt är skatt som skall erläggas i huvudsak på grund 
av beslut om ändrad taxering sedan slutlig skatt påförts eller till följd 
av eftertaxering. 

Sjömansskatt och sjömansskattens andel i sjukförsäkringsmedel 

Sjömansskatten är en definitiv källskatt, som tillfaller staten, men 
kommunerna skall, liksom de allmänna försäkringskassorna, för varje 
år beredas ersättning av statsmedel för minskade skatteintäkter resp. 
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sjukförsäkringsavgifter. Sjömansskattens andel i sjukförsäkringsmedel 
inbetalas av sjömansskattekontorct: till riksförsäkringsverket, som över-
för medlen till inkomstskattctitcln. ' . 

Restantier och medel från skattereklamationskolltot 

Restantier är de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyn
digheterna och avser skatter från olika år tillbaka. Medel från skattc
reklamationskontot är skatt som influtit men som till följd av identifie
ringssvårigheter ej har kunnat krediteras vederbörande skattskyldig. 

A 1·gi/ ter från direktdebiterade arbetsgivare till sjukförsäkring, folkpen

sionering, yrkesskadeförsäkring, byggnadsforskning, arbetslöshetsför

säkring och kontant arbetsmarknadsstöd 

Dessa avgifter uppbärs av riksförsäkringsverket som gottskriver in
komstskattetitcln. Avgifterna som inflyter under året är dels preliminära 
avgifter, dels slutlig reglering av avgifter. De preliminära avgifterna fast
ställs genom uppräkning av avgiftsunderlaget två år tillbaka. Avgiften 
för 1972 beräknades som om avgiftsunderlaget för 1970 höjts med 
14 'ii:oeh för 1973 som om avgiftsunderlaget för 1971 höjts med 
14 %. På samma sätt har uppräkningsfaktorn 1974 och 1975 av 1972 
respektive 1973 års avgiftsunderlag fastställts till 15 respektive 20 % . 

I proposition 1974: 138 föreslås en ändring av uppbördsförfarandet 
av arbetsgivaravgiften med övergångsbestämmelser för år 1975. Försla
get innebär att de slutregleringsavgifter som hittills debiterats jämnt över 
året med en sjättedel varannan månad fr. o. m. 1975 skall debiteras un
der första hälften av kalenderåret. 

Socialförsäkringsavgifterna till sjukförsäkringen böjdes 1974 från 
3,2 % till 3,8 % av lön eller ersättning som ej överstiger 7,5 gånger 
det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lag om allmän försäk
ring. Höjningen skedde i samband med införandet av beskattad sjuk
penning, allmlin tandvårdsförsäkring samt föräldrapenning. I och med 
att försäkringstagarnas egna avgifter slopas fr. o. m. 1975 och för att 
skapa ett statsfinansiellt utrymme för en sänkning av den statliga skat
ten 1975 höjs avgiften 1975 till 7 % . För att staten skall tillföras de 
medel av avgiftshöjningen som motiveras av skattesänkningen minskas 
samtidigt statens bidrag till sjukförsäkringen från en tredjedel av ut
gifterna till en fjärdedel. 

För att finansiera slopandet av folkpensionsavgiften 1974 infördes 
en socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen. Avgiften debiteras ar
betsgivare och egenföretagare. Avgiften uppgick 1974 till 3,3 % av av
giftsunderlaget till sjukförsäkringen. Avgiften uppbärs av riksförsäk
ringsverket på samma sätt som avgifterna till sjukförsäkringen. 

Olycksfallsförsäkringen, vars uppgifter delvis övertagits av sjukför-
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slikringen, ersattes fr. o. m. den 1 januari 1955 av en ny yrkesskadeför
säkring. Yrkesskadeförsäkringen finansieras genom avgifter från arbets
givarna. Under budgetåret inflytande avgifter gottskrivs titeln. 

Fr. o. m. 1974 infördes en lag om arbetslöshetsförsäkring och Jag 
om kontant stöd vid arbetslöshet. För finansieringen av arbetslöshets

ersättningen enligt dessa lagar skall arbetsgivare erlägga en avgift som 
motsvarar 0,4 % av avgiftsunderlaget till sjukförsäkringen. Arbetslös

hetsersättning utbetalas av erkända arbetslöshetskassorna eller av de 
allmänna försäkringskassorna. 

För vissa arbetsgivare utgår sedan 1955 särskild byggnadsforsknings
avgift. 

Statem avgifter till sjukförsäkringen m. m. 

Statliga myndigheter och affärsverk betalar socialförsäkringsavgifter 
till sjukförsäkringen och fr. o. m. 1975 till folkpensioneringen samt löne

garantiavgift, arbetarskyddsavgift och avgift till arbetslöshetsförsäk

ringen, vilka gottskrivs inkomstskattetiteln. Avgifterna omföres från 

inkomsttiteln Pensionsmedel m. m. 
Riksförsäkringsverket bestämmer avgiftsunderlaget för avgifter, som 

staten med undantag av affärsverken skall erlägga enligt lagen om all

män försäkring och förordningen om allmän arbetsgivaravgift. Avgif
terna fastställs av riksförsäkringsverket före viss bestämd tidpunkt. Be
träffande avgifterna till den allmänna tilläggspensioneringen tillämpas 
dessutom preliminärdebitering av avgifter. 

Viss ersättning från allmänna pensionsfonden 

Allmänna pensionsfonden ersätter de allmänna försäkringskassorna för 
deras kostnader för administration av den allmänna tilläggspensione
ringen. Ersättningen görs till riksförsäkringsverket som gottskriver in
komstskattetitcln. 

Aterföring av medel f rtin eller avsättning av medel till allmänna sjuk

t örsäkringsf onden 

Allmänna sjukförsäkringsfondcn har till syfte att utgöra en reserv vid 

tillfälliga påfrestningar på försäkringens finanser. Riksförsäkringsverket 

beräknar, enligt särskilda regler, om återföring eller avsättning bör kom

ma ifråga, och riksdagen beslutar för varje särskilt år om fondmedlen 

skall tas i anspråk eller avsättning skall göras till fonden. 

Överskjlltande skatt och övriga restitutioner 

Från titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Be

träffande överskjutande skatt se ovan. övriga restitutioner är äterbetal
ningar som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 
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Utbetalda kommunalskattemedel 

Den mest betydande posten på utgifäsidan utgörs av utbetalningarna 

av kommunalskattemedel. Staten emottar primärt hela källskatteuppbör
den. Kommunerna erhåller för varje kalenderår förskott grundat på se
nast kända taxering och den aktuella utdebiteringen. Förskottsutbetal
ningarna baseras fr. o. m. den 1 januari 1972 på ett skatteunderlag som 
räknas upp i förhållande till en konstaterad ökning i kommunernas invå

narantal. Uppräkning av förskott skall därvid ske endast om befolk
ningsökningen i kommunen mellan vissa angivna tidpunkter överstiger 
vad avser förskott för 1972 och 1973 4 %, för 1974 och 1975 2 % 
samt för 1976 och 1977 1 %. När taxeringsresultatet för ett kalenderår 
föreligger sker slutavräkning, varvid saldot mellan slutligt uträknade 

belopp och uppburna förskott tillgodoräknas kommunerna eller stats
verket allteftersom förskotten understiger eller överstiger de slutligt ut
räknade beloppen. I kommunernas fordran på statsverket, som fram
räknats per den 1 januari varje kalenderår, ingår sålunda vid stigande 
skatteunderlag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kommunernas 
fordran utbetalas varannan månad med i princip en sjättedel av årsbe
loppet vid varje tillfälle. Fr. o. m. 1973 utökades utbetalningarna av kom
munalskattemedel med förskott av skattebortfallsbidrag i anledning av 
1970 års skattereform. Förskottet avräknas under andra året (första 
gången 1975) efter bidragsåret mot det förskotterade bidraget för bi
dragsåret. Slutreglering av bidraget sker via anslag. Det förskotterade 
skattebortfallsbidraget för 1973 är större än motsvarande förskott 1975 
varför nettoavräkningen av skattebortfallsbidraget 1975 kommer att på
verka utbetalningarna till kommunerna i negativ riktning. 

Förskott och slutavräkningsbelopp till de allmänna försäkringskassorna 

Från titeln utbetalas förskott och slutavräkningsbelopp på sjukförsäk
ringsavgifter och till apotekare utgående ersättningar, som avses i gäl
lande förordning angående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel. 
Förskottet är beräknat med hänsyn till att viss del av sjukförsäkringen fi
nansieras med statsbidrag och avgifter för frivillig försäkring och tilläggs
försäkring. 

Utbetalning till allmänna pensionsfonden 

Skattedebiterade arbetsgivares tilläggspensionsavgifter och skattedebi
terade egenavgifter utbetalas från titeln till allmänna pensionsfonden. 

Yrkesskadeförsäkrillgsavgif ter och byggnadsforskni1Zgsavgif ter 

Från titeln utbetalas de yrkesskadeförsäkrings- och byggnadsforsk
ningsavgifter som influtit från direktdebiterade arbetsgivare. Skatte
debiterade arbetsgivares avgifter förskotteras av statsverket och utbeta
las över titeln. 
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Arbetsgivaravgift 

Den arbetsgivaravgift som debiteras skattedebiterad arbetsgivare och 
fysisk person som haft inkomst av annat förvärvsarbete (inkomst av i 
riket bedriven rörelse eller inkomst av här belägen jordbruksfastighet, 
som brukas av honom) omförs fr. o. m. budgetåret 1970/71 från in
komstskattetitcln till riksstatstiteln allmän arbetsgivaravgift. 

Utskif t11i11gsskat1 och ersättningsskatt, skogsvårdsavgifter, annuiteter på 

avdikningslån och annuiteter på förskott I ör ai•lösning av frälseräntor 

De debiterade beloppen av ovanstående skatter och avgifter omförs 

till andra inkomsttitlar. 

lnkomstskattetitelns utveckling budgetåren 
1969170-1973/74 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1969/70 

17100,0 
17 047,6 

1970/71 

18 400,0 
18 441,0 

1971 /72 

19 500,0 
19 772,2 

1972/73 

20 600,0 
18 265,8 

1973/74 1974/75 

21 300,0 29 800,0 
20 957,5 

Efterföljande uppställning är avsedd att belysa utvecklingen av de 
inkomster och utgifter på inkomstskattctiteln som tillsammans re
sulterat i de behållna inkomsterna på titeln. Vissa av beloppen är 
approximativa. 

Inkomster: 

Prel. A-skatt under terminerna 
Prel. B-skatt under terminerna 
Fyllnadsbctalningar av prelimi-

närskatt 
Kvarstående skatt 
Socialförsäkringsavgifter från di

rektdebiterade arbetsgivare 

1969}70 1970/71 1971/72 1972}73 1973}74 

29 134 32 657 37 367 41 122 43 361 
5402 5662 5719 5953 6361 

2022 2034 
2069 2 203 

l 923 
2389 

2408 
1 568 

3 178 
I 751 

m. m. 2 289 2 661 3 448 3 543 5 815 
Tillkommande skatt, sjömans-

skatt, restantier m. m. 145 881 1 182 705 1 048 

Summa inkomster 41 661 46 098 52 030 55 299 61 514 

Utgifter: 

Kommunalskattemedel1 

Överskjutande skatt 
Övriga restitutioner 
Utbetalningar till allmänna 

försäkringskassorna, m. m. 
Utbetalningar till allmänna pen

sionsfonden 
Omföringar 

Summa utgifter 

Inknmster utöver utgifter 

17332 19474 
2 549 2 808 

235 314 

4106 4 598 

358 381 
32 81 

24612 27 656 

17048 18441 

23 177 
3 148 

436 

4983 

425 
88 

32258 

19 772 

26 063 27 881 
4616 4699 

393 381 

5 415 7 031 

396 411 
150 154 

37033 40 557 

18 266 20 957 

1 Inkl. förskotterat skattcbortfallsbidrag fr. o. m. budgetåret 1972 f73. 
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Beräkning av titelns inkomster 
Beräkningarna av utfallet på titeln görs i princip i . tre etapper med 

sinsemellan olika utgångspunkter. Dessa utgångspunkter bestäms av in
stitutionella faktorer som t.ex. beskattningsregler och uppbördssystemets 
utformning. Vidare påverkas de av konjunkturutvecklingen och därmed 
sammanhängande faktorer som löner, sysselsättnings- och prisutveck
ling. Dessutom ingår i beräkningarna erfarenhetsmässiga bedömningar av 
vissa företeelser som t. ex. av inflytande andel av debiterad kvarskatt. 
Resultaten av beräkningarna jämförs och analyseras. I den mån resul
taten inte överensstämmer med varandra visar detta med den beräk
ningsmodell som används att de ursprungliga antagandena är inkonsi
stenta. Dessa omprövas successivt och ger upphov till nya beräkningar 
som upprepas till dess resultaten överensstämmer. 

I den första etappen beräknas preliminära skatterna med hjälp av an
taganden om inkomstutveckling och förändringar i den totala makro
ekonomiska marginalskattekvoten. Dessa antaganden är avhängiga av 
löne- och sysselsättningsutvecklingen samt av den allmänna konjunk
turutvecklingen. För bedömningen av preliminärskatteuppbörden under 
innevarande budgetår lämnar uppbördsstatistiken vägledning. Denna 
statistik omfattar uppgifter om influtna belopp av preliminär A- och B
skatt. Med hjälp av denna statistik har uppbörden kunnat följas t. o. m. 
uppbördsterminen i september 1974. 

I den andra etappen beräknas den slutligt påförda skatten med ut
gångspunkt från antaganden om inkomstutveckling och förändringen av 
avdrag och underskott. Som hjälpmedel för dessa beräkningar används 
de tidigare nämnda taxeringsstatistiska uppgifterna avseende taxerings
året 1974 som RRV insamlat. På dessa uppgifter tillämpas en prognos
modell som innebär att för varje enskild individ i urvalet beräknas in
komsten, underskott och avdrag enligt gjorda antaganden för pro
gnosperioden. Påförda skatter och avgiftet beräknas därefter enligt 
gällande beskattningsregler. Dessa skatter och avgifter summeras och 
uppräknas till totalnivå. Under förutsättning att inkomstfördelningen 
varit oförändrad mellan basåret och prognosåret dvs. att inkomstför
ändringarna fördelat sig likformigt mellan inkomstgrupperna ger beräk
ningsmodellen förhållandevis goda estimat för prognosåren. Sett över 
en längre tidsperiod förändras inkomstfördelningen och därmed följer 
även att estimaten blir osäkrare. 

I den tredje etappen av beräkningarna görs vissa överväganden om 
förändringar i skatteuttaget dvs. förändringar av skillnaden mellan pre
liminär och slutlig skatt. De senaste årens omläggningar av skattesyste
met har tillsammans med drastiska förändringar av inkomsterna för 
främst egna företagare och företag bidragit till kraftiga omslag i skatte
uttaget. Beräkningarna av storleken på dessa förändringar är mycket 
svåra att göra och har därför närmast karaktär av allmänna övervägan-

3 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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den i anslutning till kalkylerna. 
Preliminärskatteinkomstema utgör de dominerande posterna bland in

kom'.;ttitelns bruttoinkomster. De har utvisat en oavbruten stegring under 
budgetåren 19G9/70-1973/74. 

Vad betriiffar den preliminära A-skatten låg uppbörden under upp
bördsi'tret 1974--75 t. o. m. uppbördsterminen i september 13,6 % över 
samm:i. 4 uppbördskrminer ilret innan. För uppbördstcrminerna i no
vember 1974 och januari 1975 visar riksrcvisionsverkets kalkyl på en 
stegring av 19,8 % jämfört med samma terminer året före. Totalt beräk
nas st11edcs ökningen uppgå till 15,8 % mellan inkomstftren 1973 och 
1974. Detta är i förhållande tiil löneökningen på 12,5 % en förhållan
devis låg ökning. Skatteinbetalningarna har påverkats i neddragande 
riktning av att folkpensionsavgiften för löntagare slopades fr. o. m. 1974. 
Avgiften beräknas motsvara ett belopp på knappt 9 procentenheter av 
preliminärskattenivån 1973. Skatteinbetalningarna bar å andra sidan 
drivits upp av att den kommunala utdebiteringen höjdes med i genom
snitt 9 öre och att vissa förmåner vid sjukdom och arbetslöshet beskat
tas fr. o. rn. 1974. Den sammanlagda effekten av detta kan beräknas 
till ca 7 procentenheter av den preliminära A-skatten. 

Vid beräkningen av uppbörden av preliminär A-skatt under näst
kommande uppbördsår har riksrevisionsverket utgått från den förut
sedda stegringen ay lönesumman under 1975 (jfr s. 12). I höjande rikt
ning påverkas uppbörden även av en höjning av den kommunala ut
debiteringen - enligt preliminära uppgifter med 1,20 kr. per inkomst
skattekrona från den under 1974 gällande medelutdebiteringen av 
24: 03. I sänkande riktning påverkas uppbörden 1975 av att sjukförsäk
ringsavgiften slopas samt att grundavdragen görs enhetliga och att den 
statliga skatteskalan justeras. Detta beräknas medföra ett preliminär
skattebortfall på 6 100 milj. kr. De begränsningar i avdragsrätten för 
sjukförsäkringsavgiften 1974 som beslutats av riksdagen förutses inte 
påverka preliminärskatteinflödet 1975. I preliminärskattetabellerna har 
hänsyn aldrig tagits till avdragsrätten varför preliminärskatten ej kan 
påverkas av att avdragsrätten begränsas. 

Inkomsterna av preliminär B-skatt under de fyra första uppbördster
minerna av innevarande uppbördsår är 16,7 % högre än under motsva
rande terminer uppbördsåret 1973-74. Preliminär B-skatt debiteras 

normalt med det belopp som senast påförts som total slutlig skatt. Detta 

betyder, att de kända resultaten av 1973 års taxering legat till grund 
för den debiterade B-skatten för innevarande uppbördsår. På samma 
sätt kommer det nu kända resultatet av 1974 års taxering att ligga tiU 
grund för den debiterade B-skatten för nästkommande uppbördsår och 
taxeringsresultatet vid 1975 års taxering för den debiterade B-skatten 
för uppbördsåret 1976-77. De skattskyldiga, som erlägger preliminär 
Il-skatt, bar emellertid möjlighet att begära jämkningar i den prelimi-
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nära Il-skatten. Av denna anledning har den debiterade B-skatten bru
kat avvika från senast kända slutliga skatt. 

famsidcs med beräkningarna av prelimiuärskatteuppbördcn har RRV 
uppskattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt 
vid 1975 och 1976 års taxeringar. Som underlag for kalkykrna har 
:rn\"ii:its den taxcringsstatistiska undcr~;likning som omnämnts ovan. Bas

;ircts (1973) inkomster och avdrag har framskrivits med de tidigare 
r:;;mnda inkomstantagandena. Med tillämpning av respektive års be

sbttningsreglcr har motsvarande slutliga skatter och avgifter för fysiska 

personer kunnat beräknats för inkomsa1ren 1974 och 1975. De förmå

ner vid sjukdom och arbetslöshet m. m. som fr. o. m. 1974 beskattas, 

kommer ej att tillföras det kommunala bcskattningsundcrlagct. l\fot
svara:1dc kommunala skatt kommer i stället att ingå i den statliga skat

ten. l de kalkyler som ligger till grund för verkets beräkningar har den 
p:\förda statliga skatten, kommunalskatten och förmögenhetsskatten för 

fysiska personer beräknats till följande belopp för taxeringsåren 1975 

och 1976. Som jämförelse har även motsvarande skatter enligt 197..J. års 
taxering medtagits. 

Statlig skatt 
Kommunal skatt 
Förmögenhetsskatt 

Taxeringsår 
1974 
Milj. kr. 

14 667 
24 932 

506 

1975 

21 860 
29 190 

546 

1976 

24 610 
33 125 

590 

Den påförda skatten reduceras för vissa skattskyldiga, som fram
gått ovan, av skattereduktion samt fr. o. m. 1976 års taxering av en 
särskild skattereduktion för låginkomsttagare. De beräknade värdena för 
dessa båda skatteavdrag uppgår till följande belopp. 

Skattereduktion 
Särskild skattereduktion 

Taxeringsår 
1974 1975 
Milj. kr. 

1 296 1 265 

1976 

1 215 
640 

Vid beräkningen har, förutom med påförda inkomst- och förmögen
hetsskatter, räknats med påförda folkpensionsavgifter, debiterade sjuk
försäkrings- och tilläggspensionsavgifter samt allmän arbetsgivaravgift 
till följande belopp. Som jämförelse har även de påförda avgifterna 
enligt 1974 års taxering medtagits. 

Folkpensionsavgifter 
Sjukförsäkringsavgifter 
Till;iggspensionsavgifter 
Allmän arbetsgivaravgift 

Taxeringsår 
1974 
Milj. kr. 

3 709 
2 150 

453 
287 

1975 

230 
3 150 

460 
300 

1976 

300 
380 
470 
235 
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De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster förväntas, som 
redovisats ovan, ligga kvar på samma nivå 1974 som 1973. Avsiittningar 
till arbetsmiljöfond och invcstcringsfond liksom forsknings- och utveck
lingsavdraget fömtses dämpa tillväxten av den statligt taxerade inkoms
ten. Den kommunalt taxerade inkomsten beräknas däremot öka något 
eftersom kostnaderna för forskning och utveckling inte är avdrags
gilla vid den kommunala taxeringen. Aktiebolagens statliga och kom

munala skatter beräknas taxeringsåren 1975 och 1976 uppgå till föl
jande belopp. Utfallet för 1974 års taxering redovisas som jämförelse. 

Taxeringsar 
1974 1975 1976 
Milj. kr. 

Statlig skatt l 494 1 494 I 681 
Kommunal skatt 2 018 2 115 2 251 

En jämförelse mellan preliminärskatteuppbördcn och den slutliga 

skatten avseende ett visst inkomstår belyser preliminärskatteinbetal
ningarnas bristande anpassning till de slutligt debiterade skatterna. 
Skillnaden mellan dessa båda belopp benämns uttag. Om preliminiir
skatteuppbörden överstiger den slutliga skatten har det varit ett över
uttag av skatt. Om förhållandena är de omvända bar det varit ett un
deruttag av skatt. I nedanstående tablå redovisas uttaget för den se

naste sexårsperioden. 

Inkomstår 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 p 
1975 p 

Preliminär skatt 
Prel. Prel. 
A-skatt Il-skatt 

24495 4997 
27 613 5 351 
32 380 5 681 
35 007 5 689 
40 467 6 121 
42126 6 176 
48 880 7 200 
51 950 8 220 

Summa 

29 492 
32 964 
38 061 
40 696 
46 588 
48 302 
56 080 
60 170 

Slutlig skatt Uttag 
A-längd B, C Summa Skillnad 

och D-
fängd 

28 406 2 811 31 217 -1 725 
31 945 3 029 34 974 -2010 
37 187 3 078 40 265 . -2204 
37 461 2 824 40 285 411 
43 257 3 481 46 737 - 149 
45 520 4 122 49 642 -1 340 
54 530 4 280 58 810 -2 730 
58 170 4 670 62 840 -2670 

Av tablån framgår att överuttaget 1971, inklusive ett kraftigt över

uttag för löntagare, successivt har förändrats. överuttaget reducerades 

till ett undcruttag. Underuttaget uppgick 1973 till 1 340 milj. kr. och 

förutses växa 1974 till drygt det dubbla, vilket sammanhänger med be
skattningen av vissa förmåner vid sjukdom och arbetslöshet. Tidigare 
när dessa förmåner inte beskattades var preliminärskatteavdraget på 

lön för stort om man var sjuk och uppbar sjukpenning någon del av 
tiret. I och med att detta överuttag minskat har totala uttaget således 

sjunkit. 
Slutregleringen av skatten sker, efter frivilliga fyllnadsinbetalningar 

av skatt, via utbetalningar av överskjutande skatt samt debitering av 
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kvarstående skatt. Fyllnadsbetalningarna och den inflytande kvarstå
ende skatten ingår bland inkomstskattetitelns inkomster; medan utbe

talningarna av överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. 
Omfattningen av fyllnadsbetalningama, den kvarstående och den över-

skjutande skatten framgår av följande sammanställning. 

Inkomst ar Fyll- Kvarstående skatt Överskjutande skatt 
nads-
betal- A-liingd B, C- Summa A-läng<l B, C- Summa 
ningar och D- och D-
Summa längd längd 

1968 1 670 2 357 246 2 603 2 279 269 2 548 
1969 2022 2 520 269 2 790 2 539 263 2 802 
1970 2 034 3 007 290 3 297 2 776 352 3 127 
1971 1 923 I 890 332 2 222 4 170 387 4 556 
1972 2 408 2 065 316 2 381 4 314 326 4 641 
1973 3 178 2 244 394 2 638 4 174 301 4 475 
1974 p 3 350 2 850 336 3 186 3 500 300 3 800 
1975 p 3 200 2 935 287 3 222 3 450 300 3 750 

Som framgår av tablån var den kvarstående skatten ungefär av sam
ma storleksordning som överskjutande skatten 1968 till 1970. Därefter 

har överskjutande skatten varit betydligt större än kvarskatten. För 

1974 och 1975 väntas skillnaden minska vilket sammanhänger med 

ökningen av underuttaget. 
Fyllnadsbctalningarna ökade kraftigt våren 1974, avseende inkoms

terna 1973, främst till följd av sänkningen av preliminärskatteuttaget. 
Av totalt 3 178 milj. kr. härrörde knappt hälften av inbetalningarna 
(1 443 milj. kr.) från aktiebolag. Våren 1975 förutses en mindre ök
ning av fyllnadsbetalningarna. Aktiebolagens avsättningar till arbets
miljöfonden och investeringsfonden förväntas ha en viss dämpande ef
fekt på bolagens fyllnadsbetalningar. 

Den kvarstående skatt, som påförs enligt taxeringarna 1974 och 1975, 
skall erläggas under budgetåren 1974/75 resp. 1975176. Under dessa 
budgetår utbetalas även den överskjutande skatten enligt nämnda taxe
ringar. Vid beräkningen av de belopp, varmed kvarstående skatt kom
mer att inflyta, får hänsyn tas till att en del av de påförda beloppen 

icke erläggs i rätt tid utan blir restförda. Den inflytande kvarstående 

skatten uppskattas för budgetåret 1974/75 till 1 980 milj. kr. och för 

budgetåret 1975/76 till 2 460 milj. kr. 
Såsom framgått av det föregående redovisas även vissa socialförsäk

ringsavgifter från direktdebiterade arbetsgivare över inkomstskattetiteln. 

Med ledning av de uppgifter, som lämnats av riksförsäkringsverket till 
riksrevisionsverket, kan dessa bidrag och avgifter beräknas komma att 
uppgå till 11 390 milj. kr. för innevarande och till 16 030 milj. kr. 
för nästföljande budgetår. I dessa belopp har medräknats statliga ar-
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hetsgivaravgifter. Den kraftiga ökningen av direktdebiterade arbets
givaravgifter beror på de från 1975 höjda socialförsäkringsavgifterna 
till folkpensioneringen och till sjukförsäkringen. Skattereformen 1975 
finansieras som nämnts genom höjda soeialförslikringsavgifter. Dessa 
höjningar berliknas öka de inflytande avgifterna med 1 780 milj. kr. 
innevarande budgetår och 4 450 milj. kr. för nästa budgetK1r. 

Slutligen beräknar riksrcvisionsvcrket inflytande restantier, sjömans

skatt, tillkommande skatt m. m. till 1 100 milj. kr. för budgetåret 1974/ 

75 och till 1 200 milj. kr. för budgetåret 1975176. 
Under hänvisning till det anförda bediknar riksrevisionsverket, på sätt 

framgår av på s. 40 intagen sammanfattning, samtliga inflytande in

komster på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäk

ringsavgifter m. m. under budgetåret 1974175 till 75 820 milj. kr. och 

under budgetåret 1975176 till 85 210 milj. kr. 

Beräkning av titelns utgifter 

Jnkomstskattetiteln har under första delen av budgetåret 1974175 be

lastats med utbetalningar till kommunerna med ca 14 590 milj. kr. I 

detta belopp ingår även ett förskott för 1974 av det skattebortfallsbidrag 
som utgår till kommuner, landstingskommuner och församlingar med 

anledning av att skatteunderlaget minskade till följd av 1970 års skatte

reform. Till grund för bidragsgivningen ligger ett beräknat skattebortfall 

för kommunerna på l 250 milj. kr. för år 1971. Bidragen utbetalades 

första gången 1973 och avses utgå i form av tillskjutet skatteunderlag. 
Förskottet för inkomståret 1974 regleras över inkomsttiteln skatt på in
komst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. medan det 

slutliga bidraget för inkomståret 1972 betalas över utgiftsanslag. Härtill 
kommer kommunernas andel av sjömansskatten på knappt 100 milj. kr. 

För kalenderåret 1975 skall utbetalningarna av förskott grundas på 
skatteunderlaget enligt 1974 års taxering. Enligt uppgifter från statis
tiska centralbyrån om den beskattningsbara inkomstens storlek och om 

den kommunala utdebiteringen har riksrevisionsverket beräknat utbe

talningarna av förskott på kommunal inkomstskatt under kalenderåret 

1975 till ca 29 190 milj. kr. Slutavräkningen på det under kalenderåret 

1973 utbetalade förskottet på kommunal inkomstskatt har beräknats 

till omkring 4 800 milj. kr. Det förskotterade skattebortfallsbidraget 

beräknas uppgå till 1 226 milj. kr., men från detta belopp dras det för

skotterade skattebortfallsbidrag som utbetalades 1973. Eftersom detta 

uppgick till 1 342 milj. kr. blir nettoeffekten av de förskotterade skatte
bortfallsbidragen negativ under 1975. Slutreglering av bidraget sker 

via anslag. Sammanlagt skulle sålunda utbetalningarna under kalender

året 1975 kunna beräknas till omkring 33 870 milj. kr. (exkl. sjömans

skatt på knappt 100 milj. kr.). Hälften av beloppet skall utbetalas under 
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senare hälften av budgetåret 1974175. Utbetalningarna av kommun~il

skattemedcl under budgetåret 1974175 kan sålunda beräknas till ca 

31620 milj. kr. 
I\fotsvarandc utbetalningar under budgetftret 1975/76 skulle enligt det 

föregående för budgetårets första hälft uppgå till omkring 17 040 milj. 

kr. (inkl. sjömansskatt på drygt 100 milj. kr.). För senare hiilften a\' 

samma budgetftr kan utbetalningarna med utgångsptmkt från den an

tagna inkomslutvecklingcn under år 1974 samt under förutsättning av 
en kommunal mcc!elutdebitcring på 25: 50 kr. per inl~omstskattekrona 

beräknas till omkring 20 230 milj. kr. Statens utbetalnirgar av kommu

nalskattemedel under budfetåret 1975176 skulle enligt dessa beräkningar 

komma att uppgå till ca 37 270 milj. kr. De beräknade utbetalningarna 

av kommunalskattemedel under kalenderåren 197"1, 1975 och 1976 samt 

budget:'.\.ren 1974/75 och 1975176 har sammansnillts i fi._iljande tabl:'.\. 

(milj. kr.). 

Kalenderår Budgetår 

1974 1975 1976 1974/75 1975/76 

1 :a halvåret 14 600 16 930 20 230 14 690 17040 
2 :a halvåret 14 690 17 040 20 335 16 930 20 230 

Summa 29 290 33970 40565 31620 37270 

Från riksstatstiteln skall vidare återbetalas överskjutande preliminiir· 

skatt. Såsom framgått av det föregående uppgår denna för budgetåret 

197-1175 till ca 4 480 milj. kr. För budgetåret 1975/76 har den beräknats 

till 3 800 milj. kr. Härtill kommer restitutioner p:l grund av ned,;ättning 

i taxering m. m., vilka uppskattas till 400 milj. kr. för v::irtdera budget
året. 

Till de allmiinna försäkringskassorna skall utbetalas förskott oclz slut

avriikningshelopp avseende avgifter från direktdebiterade och skattede

hiterade arbetsgivare samt skattedebiterade egenavgifter. Med ledning av 

uppgifter från riksförsäkringsverket beräknar riksrevisionsverket ifråga
varande utbetalningar till 9 380 milj. kr. för budgetåret 1974/75 och till 
10 670 milj. kr. för budgetåret 1975176. Riksförsäkringsverket framhåller 
i sin skrivelse att avgiftsinkomsterna kan komma att avvika från de be

räknade kostnaderna för försäkringskassorna. Under nästkommande 

bL1dget:'.\.r förutses därför en återföring av medel från allmänna sjukför

säkringsfonden med ca 100 milj. kr. 
Under budgetåren 1974/75 och 1975/76 kommer vid 1974 och 1975 

års taxeringar skattedebiterade avgifter till tilläggspensioneringen att ut

betalas till allmänna pensionsfonden. Med ledning av uppgifter från 

riksförsäkringsverket beräknar riksrevisionsverkct ifrågavarande utbetal

ningar till 420 milj. kr. för budgetåret 1974/75 och till 430 milj. kr. för 

budgetåret 1975176. 
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Titeln skall slutligen belastas med omföringar av utskiftnings- och 
crsättningsskatt, skogsvårdsavgifter och vissa annuiteter samt allmän ar

betsgivaravgift. Sammanlagt kan de ifrågavarande omföringarna bcriik
nas uppgå till omkring 310 milj. kr. för budgetåret 1974175 och till 320 
milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Enligt det föregående har riksrevisionsverket på sätt framgår av ne
dan intagen sammanfattning beräknat titelns utgifter för budgetåret 

1974/75 till 46 610 milj. kr. samt för budgetåret 1975/76 till 52 890 
milj. kr. 

Avs ä t t n i n g a r t i 11 o c h å t e r f ö r i n g ar från bu d g e t

u t jämn in g s fonden av kommunalskattemedel 

Genom beslut av 1952 års riksdag inrättades en fond för reglering av 
utbetalningarna av kommunalskattemedel. Fonden ingår som en del av 

budgetutjämningsfondcn och avsättningar och återföringar berör sålun
da icke de redovisade inkomsterna på titeln skatt på inkomst och för
mögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

I riksstaten för budgetåret 1974/75 har räknats med en nettoavsätt
ning till budgetutjämningsfonden på 1 575 milj. kr. De avsättningar och 
återföringar, som enligt nu föreliggande beräkningar bör verkställas 

under budgetåren 1974175 och 1975176 framgår av följande samman
ställning: 

Avsättning 
Återföring 
Nettoavsättning 

1974j75 
Milj.kr. 

7000 
4000 
2 950 

1975/76 

5 450 
5 700 
-250 

Sammanfattning av beräkningarna 

De beräkningar av inkomsterna och utgifterna på inkomstskattetiteln, 

för vilka redogjorts i det föregående, kan sammanfattas på följande sätt. 

Som jämförelse har även medtagits motsvarande belopp för det avslu

tade budgetåret 1973/74. Beloppen anges i milj. kr. 

1973/74 1974/75 1975/76 
Inkomster: 
Prel. A-skatt under terminerna 43 361 50 640 53 970 
Prel. B-skatt under terminerna 6 361 7 360 8 350 
Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt 3 178 3 350 3 200 
Kvarstående skatt 1 751 l 980 2 460 
Socialförsäkringsavgifter från direktdebiterade 

arbetsgivare m. m. 5 815 11 390 16030 
Tillkommande skatt, sjömansskatt, restantier 

m.m. l 048 1100 1200 

Summa inkomster 61514 75820 85 210 
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Utgifter: 

Kommunalskattemedel 1 

Överskjutande skatt 
Övriga restitutioner 
Utbetalningar till allmänna försäkringskassorna, 

m.m. 
Utbetalningar till allmänna pensionsfonden 
Omföringar 

Summa utgifter 

Inkomster utöver utgifter 

1 Inklusive förskotterade skattcbortfallsbidrag. 

1973/74 

27 881 
4 699 

381 

7 031 
411 
154 

40557 

20 957 

41 

1974j75 1975/76 

31 610 37 270 
4 480 3 800 

400 400 

9 380 10 670 
420 430 
310 320 

46 610 52890 

29 210 32 320 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt pf1 inkomst 

och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. till 29 200 000 000 

kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 32 300 000 000 kr. 

för 1975/76. 

Kupongskatt 

Ny kupongskatteförordning den 20 november 1970 (nr 624) tillämpas 

fr. o. m. den 1 januari 1971. Bestämmelserna är avpassade till lagen den 

20 november 1970 (nr 596) om förenklad aktiehantering. Kupongskatt 

skall erläggas för utdelning på aktie i svenskt aktiebolag av i utlandet 

bosatta och vissa med dem likställda aktieägare. Kupongskatt utgår med 

trettio procent av utdelningen, då särskilt avtal med berört land inte före

ligger. Skatten innehålls när utdelningen lyfts och inbetalas av bolagen 

till riksskatteverket. I kupongskattekungörelse den 26 februari 1971 

(nr 49) meddelas vissa föreskrifter om utländsk förvaltare av aktier. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

23,0 
20,5 

1971/72 

22,0 
17,3 

1972/73 

24,0 
29,0 

1973/74 

20,0 
18,1 

1974/75 

26,0 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 8 november 1974 har riksskat

tevcrket beräknat inkomsten av kupongskatt till 29 milj. kr. för hudget

~trct 1974/75 och till 30 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln kupongskatt till 29 000 000 kr. 

för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 30 000 000 kr. för 

1975176. 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 42 

Budgetår 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Riksstat 1,0 1,0 2,0 2,0 1.0 
Redovisat L5 2,1 0,8 1,9 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt 

och crsättningsskatt till 1 000 000 kr. för 1974_!75 och föreslår att titeln 

uppförs med 1 500 000 kr. för 1975176. 

Skogsvårdsavgifter 

Enligt förordning den 28 juni 1946 (nr 324) om skogsvårdsavgift 

skall sådan avgift erläggas för jordbruksfastighet, vilken vid fastighets

taxering t1salts s1irskilda värden för skogsmark och växande skog, dock 

med vissa undantag. Avgiften utgår i förhållande till n1imnda taxerings

värden, dock med högst en och en halv promille. För varje år besfäms 

med vilket promilletal avgiften för det året skall utgå. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

hudgctåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksslat 
Redovisat 

1970/71 

10,2 
9,6 

1971 /72 

11.7 
11,2 

1972/73 

11,7 
11,1 

1973/74 

11,7 
11,3 

1974/75 

11,7 

I skriveise till riksrcvisionsverket den 9 oktober 1974 har skogssty

relsen anfört följande: 

"Genom kungörelsen (1974: 78) om uttagande av skogsvårdsavgift 
för år 1974 har Kungl. :Maj:t med stöd av riksdagens beslut förordnat 
att det promilletal, med vilket skogsvårdsavgift enligt förordningen 
(1946: 324) om skogsvårdsavgift skall utgå för år 1974 skall vara 0,9 
promille. 

Enligt inhämtad uppgift från Er uppgår underlaget för berlikning av 
skogsvårdsavgift år 1974 till 12 431 milj. kr. 

Den i riksstaten för budgetåret 1974175 upptagna inkomsten av 
skogsvårdsavgifter är 11,7 milj. kr. Vid tillämpning av promilletalet 
0.9 på underlagssumman 12 431 milj. kr. skulle inkomsten för detta 
budgetår bli 11, 188 milj. kr. Det verkliga inkomstutfallet avviker emel
lertid alltid något från det utifrån teoretiska utgångspunkter beräknade 
beloppet. Skogsstyrelsen finner därför inte skäl beräkna inkomsten av 
skogsvårdsavgifter för budgetåret 1974175 till annat belopp än det i 
riksstaten upptagna, 11,7 milj. kr. 

För att inkomsten av skogsvårdsavgifter budgetåret 1975176 skall upp
gå till 11,7 milj. kr. - vilket skogsstyrelsen i sin anslagsframställning 
för det budgetåret räknat med att den skall göra - skulle vid samma 
underlagssumma 1975 som 1974 avgiften för år 1975 rent matematiskt 
behöva tas ut med 0,941 promille. Skogsstyrelsen föreslår emellertid 
oförändrat promilletal - 0,9 promille - för år 1975 och beräknar in
komsterna för budgetåret 1975176 till 11,7 milj. kr. 

Med anledning av 1975 års allmänna fastighetstaxering förutses skogs
bruksvärdena komma att kraftigt höjas bl. a. av den orsaken att nya 
beräkningsmetoder används. Härigenom kommer underlagssumman för 
beräkning av skogsvårdsavgifter år 1976 att öka. Skogsstyrelsen har vid 
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undt:rsökningar kommit fram till att - även om kalkylerna :ir mycket 
oslikra i nuläget - en trolig höjning för hela riket i genomsnitt torde 
ligga på 90-110 iJ'o, Detta skulle medföra approxi1i1~iivt en dubb
lering av inkomsten från skogsvårdsavgifter vid oförlindrat uttag, 0.9 
promille. iill ca 23,4 milj. kr. Alternativt bibehålls nuvarnndc inkomsl
niv[1 11,7 milj. kr eller något därutöver, i gengäld mot att en viss sänl-;

ning sker av glilb1dc promilletal. Styrelsen förutsätter att nämnda spörs
mål kommer att behandlas av utredningen rörande den statliga admi
nistrationen på skogsbrukets område." 

Riksrcvisim:svcrket ansluter sig till skogsstyrclscns bcr~ikning od1 be

räknar således inkomsterna på titeln s!wgsvardsavgiftcr till 11 700 000 

kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 11 700 000 J;r. för 

1975176. 

Be,'illningsa"giftcr för särskilda förmåner och rättigheter 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

3,0 
2,4 

1971 /72 

3,0 
2,4 

1972/73 

3,0 ., ") .. ,_ 

1973 /74 

3,0 
2,3 

1974/75 

3,0 

Bcvillningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter utgår för i 
utlandet bosatt person, som anordnar eller medverkar vid offentlig före
ställning i Sverige. 

Enligt förordning den 17 december 1969 (nr 791) har avgiften för an

ordnare höjts från 10 till 15 % av bruttoinkomsten. Bestämmelsen gäller 

fr. o. m. den 1 mars 1970. För medverkande höjdes avgiften från 20 till 
30 % den 1 januari 1971. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bevillningsavgifter 
för särskilda förmåner och rättigheter till 2 500 000 kr. för 1974/75 och 
förcslär att titeln uppförs med 2 500 000 kr. för 1975/76. 

Arvsskatt och gåvoskatt 

Arvs- och gåvoskatt utgår enligt förordning den 6 juni 1941 (nr 416) 
med därefter senast genom förordning den 31 maj 1974 (nr 312) före

tagna ändringar. Skattskyldig är den som genom arv eller testamente el

ler genom gåva förvärvar egendom. Befriade från skyldighet att erlägga 
arvs- och gavoskatt är staten och vissa stiftelser samt från att erlägga 

gåvoskatt dessutom bl. a. kyrka, landsting, kommuner och hushållnings

sällskap. Uppbörden av arvsskatt och gåvoskatt ombesörjs av länsstyrel

serna. 
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 
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Budgetår 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Riksstat 270,0 300,0 270,0 280,0 300,0 
Redovisat 235,1 262,1 269,5 286,5 

Därav influten 
gåvoskatt ca 42,3 28,9 27,l 26,l 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt och gåvo
skatt till 300 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 

320 000 000 kr. för 1975176. 

Lotterivinstskatt 

Enligt förordning den 28 september 1928 (nr 376) utgår skatt på 
vinst i svenskt lotteri och på vinst vid dragning på premieobligationer 

om vinstens värde överstiger 100 kr. i fråga om varu- eller tombola
lotteri och 25 kr. i fråga om penninglotteri. Fr. o. m. den 1 juli 1966 ut
går skatt om vinstens värde överstiger 200 kr. i fråga om varu- eller tom

bolalotteri och 50 kr. i fråga om annat lotteri enligt förordningen den 
27 maj 1966 (nr 219). Skatten utgår för närvarande med 20 % på pre
micobligationsvinst och med 30 % av vinstens värde på annan vinst. På 
annan vinst än sådan i varu- eller tombolalotteri skall skatt dock ej 

erläggas med högre belopp än att därefter återstår femtio kronor. Vid 

beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den på vins

ten belöpandc skatten. Lotteriets anordnare eller premieobligationens ut
färdare skall innehålla så stor del av vinsten, som motsvarar den stad
gade skatten på densamma. Det åligger lotteriarrangör att erlägga den 
på vinsterna bclöpande skatten genom insättning på postgirokonto hos 
riksskattevcrket som är bcskattningsmyndighet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de se
naste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970j71 1971/72 

Riksstat 100,0 105,0 
Redovisat 107,7 126,5 

' Därav 9,0 milj. kr. på skatt på spel. 

1972/73 

135,0 
1137,2 

1973/74 

135,0 
142,2 

1974/75 

145,0 

I skrivelse till riksrcvisionsverket har riksskatteverket beräknat inkoms

terna av lotterivinstskatt till 160 milj. kr. för innevarande budgetår och 
till 170 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln lotterivinstskatt till 160 000 000 

kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 170 000 000 kr. för 
1975176. 
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Stämpelskatt och stämpelavgift 

Stämpelskatt utgår enligt stäri:ipelskatteförordningen den 21 maj 1964 
(nr 308) med därefter senast genom förordning den l 4 december 1973 
(nr 1164) företagna ändringar, och omfattar förvärv av fast egendom 
och tomträtt, inteckning för fordran, förvärv av registreringspliktigt 
fartyg, emission av aktier, obligationer och vissa andra svenska värde
papper, insatser i svenska kommanditbolag, vissa transaktioner med 
utländska värdepapper samt lotterier. Inom det skattepliktiga området 
utgår stämpelskatt med vissa undantag (bl. a. för stat och kommun) en
ligt följande beräkningsgrunder. 

Vid förvärv av fast egendom och tomträtt skall stämpelskatt erläg
gas med en krona för varje fullt hundratal kronor av egendomens vär
de dock lägst tio kronor. Förvärvas egendom av juridisk person utgår 
skatten i regel med dubbelt belopp. Då inteckning för fordran beviljas 
eller då ansökan om sådan inteckning förklaras vilande skall stämpel
skatt utgå med fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det 
kapitalbelopp, för vilket inteckning beviljas eller ansökan om inteck
ning förklaras vilande. Vid förvärv av registreringspliktigt fartyg med 
ett värde av minst 25 000 kr. skall stämpelskatt erläggas med en krona 
för varje fullt hundratal kronor av fartygets värde vid tiden för förvär
vet. Vid emission av aktier, obligationer och vissa andra svenska vär
depapper utgår stämpelskatt vad avser aktier med tio öre för varje 
fullt tiotal kronor av aktiens nominella belopp eller, om högre belopp 
skall betalas för aktierna, av det högre beloppet och vad avser obliga
tioner och andra skuldebrev med 60 öre för varje påbörjat hundratal 
kronor av skuldebrevets nominella belopp. För lotteri skall under vissa 
förutsättningar stämpelskatt utgå med fem kronor för varje fullt hund
ratal kronor av insatsbeloppet i den mån detta överstiger 15 000 kr. 

Stämpelavgift utgår enligt förordning den 21 maj 1964 (nr 309) 
om ändring i förordningen den 6 november 1908 (nr 129) vid köp 
och byte av fondpapper. 

Enligt stämpelkungörclsen skall influtna stämpclmedcl inlevereras till 
riksskatteverket resp. sjöfartsverket, som är uppbördsmyndigheter. 

De beräknande och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt och 
stämpelavgift framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

260,0 
252,1 

1971/72 

254,0 
326,0 

1972/73 

329,0 
336,8 

1973/74 

344,0 
380,l 

1974/75 

406,5 

R i k s s k a t t e v e r k e t bar i skrivelse till riksrevisionsverket beräk
nat inkomsterna av stämpelskatt och stämpelavgift till 400 milj. kr. för 
innevarande budgetår och till 420 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

J skrivelse till riksrevisionsverket den 14 oktober 1974 har domstols
väsendcts organisationsnämnd anfört följande: 
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"Inom domstolsväscndet pågår sedan den 17 december 1973 viss för
söksvcrksamhct i fråga om sfämpdmcdclsrcdovisning vid sex lingsr:ittcr. 
Under försöket fungerar domstolarnas organisationsnämnd !DOi..;.J som 
centralmyndighet för försöksdomstolarna or.:h svarar for redovisning 
av inEikterna. Dn proposition om att avsluta försöksvcrksamhekn och 
införa det ny" systemet vid samtliga allmänna domstolar kommer un
der hi.isten att prövas av riksdagen. Om riksdagen godkänner förslaget 
kan det nya stämpelredovisningssystemet vara i produktion ca tre må
nader efter riksdagens beslut. Med hänsyn till den osäkerhet som råder 
bctrtiffande produktionsstarten har DON och riksskatteverkct kommit 
överens om att i avvaktan pä riksdagsbeslutct riksskattcvcrket skall svara 
för prognosen." 

S j ö fartsverk c t uppskattar inkomsterna av stämpdskatt 

vid förvärv av rcgistreringspliktiga fartyg till 8 milj. kr. for vart och 

ett av buc.lgetf1ren 1974/75 och 1975/76. Genomgripande kindringar av 

stämpclskatteförordningcn och mcrvärdeskattcförordningen har före

slagits av arbetsgruppen för skeppsregistrering i PM daterad juni 1974 

(stencil). Ändringarna avses träda i kraft den 1 april 1975. 

Riksrevisionsvcrket ansluter sig till riksskatteverkets och sjöfartsver

kets beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln stämpel

skatt och stämpelavgift till 408 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att 

titeln uppförs med 428 000 000 kr. för 1975176. 

2. Automobilskattemedel 

Bensin- och brännoljeskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/15 

Riksstat 2 005.0 2 038,0 2 104,0 2 052,0 I 800,0 
Redovisat 1 990,5 2 050,5 2 093,5 2 009,1 
Därav 

bensinskatt 1 625,6 I 690,1 1 728,3 1 740,7 
brännoljeskatt 378,7 374,0 378,3 283,4 
restitutioner 13,8 13,6 13,6 15,l 

Gällande bestämmelser för bensinskatt återfinns i förordning den 7 

april 1961 (nr 372), vilken ändrades senast genom förordning den 14 de

cember 1973 (nr 993). Enligt bestämmelserna i denna förordning skall 

bensinskatt erläggas för bensin och andra motorbränslen, som innehåller 

minst 70 viktprocent bensin, samt för alkohol och alkoholblandningar 

avsedda för användning till motordrift. Den som inom riket tillverkar 

bensin är skyldig att vara registrerad hos riksskattcverket. Den som i 
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stiJrrc omfattning åtcrförsliljcr eller förbrukar bensin eller håller bensin 

i lager mf1 efter ansökan registreras, hos riksskatteverket. Sk::!ttskyldighet 

inträder för hcnsin, som av den. s·o~· iir rcgi,:trerad, le\'er~ras till köpare 

:;,Jm icke ~ir registrerad, eller tas i ansprt1k för annat ~indamitl 1in förs~ilj

ning samt för bensin, som av annan än registrerad införs till riket, n~i;· in

förseln sker. Skattskyldig är den registrerade eilcr eljest den för Y::irs 

räkning införseln äger rum. Niir skatt skall utgt1 vid införsel är gencral

tulistyrclsen beskattningsmyndighet. I fråga om sbtt .'.'Om skall utg~t i 

anc..lra fa!i är riksskatteverket beskattningsmyndighct. Enligt förordning 

den 9 april 1965 (nr 78) utgår bensinskatt med 43 öre för liter fr. o. m. 

den 1 juli 1965. 

Enligt förordning den 29 maj 1964 (nr 352), vilken triidde i kraft den 

1 juli 196-l, skall särskild skatt (gasolskatt) erläggas för gasol och annan 

vara, som helt eller till huvudsaklig del består av gasformiga kolväten 

och sam används till drift av motor i motorfordon. Skattskyldig är 

ägare av motorfordon som är inrättat för att drivas med gasol. Den 

som är skattskyldig enligt denna förordning skall vara registrerad hos 

riksskattcvcrket, som även är beskattningsmyndighet. Skatten utgår 

med 29 öre för liter utom i fråga om buss, vars tjänstevikt överstiger 

3 000 kilogram, då skatten utgör 22 öre för liter. Enligt förordning 

den 23 maj 1969 (nr 303) utgår fr. o. m. den 1 januari skatt även för 

gasol som förbrukas för drift av traktor och motorredskap tillhörancle 

klass I. 

Brännoljeskatt utgick enligt förordning den 15 december 1961 (nr 

653), vilken ändrades senast genom förordning den 17 december 1971 

(nr 1222), för brännolja, som är ägnad att användas till drift av motor 

i motorfordon. Förordningen om brännoljeskatt upphörde att gälla den 1 

januari 1974, då vägtrafikskatteförordningen (1973: 601) trädde i kraft. 
Skatt utgår icke för mineraloljeprodukt, som införs till riket för att 

vid oljeraffinaderi användas uteslutande såsom råvara vid tillverkning av 

bensin. Dessutom är från beskattning undantagen bensin och motorsprit, 

som används för järnvägsdrift, civil och militär luftfart, avprovning av 

motorer och annat tekniskt ändamål än motordrift. Vidare är efter sär

skild prövning av riksskattevcrket bensin, som förbrukats eller försålts 

för förbrukning vid produktion av skattepliktig elkraft, undantagen från 

beskattning. 

R i k s s k a t t e v e r k e t har i skrivelse till riksrevisionsverket den 

8 november 1974 anfört följande: 

"B c n s i n s k a t t 
Influten bensinskatt under januari 1973-oktober 1974 samt prognos 

för tiden november 1974-juni 1975 har fördelats enligt följande (milj. 
kr.). 
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Beskattnings- Jnbetalnings- 1973 1974 1975 
period månad 

oktober januari 145 159 159' 
november februari 135 148 148' 
december mars 137 153 1532 

januari april 128 1151 1282 

februari maj 117 83 1 117' 
mars juni 141 112' 1412 
april juli 150 135' 
maj augusti 156 158 
juni september 169 148 
juli oktober 183 185 
augusti november 174 176' 
september december 138 135' 

l 773 I 707 

'oljekris 2 prognos 

Bensinskatt inflöt under budgetåret 1973/74 med 1 740,7 milj. kr. 
Under tiden juli-oktober 1973 inflöt 658,l milj. kr. men under mot
svarande tid 1974 inflöt endast 626,2 milj. kr. Minskningen beror fram
för allt på oljekrisen som drog ner förbrukningen under januari-april 
1974 och som sedan fortsatt att dämpa ökningen i förbrukningen. En 
tendens till återhämtning synes dock föreligga. 

Enligt inhämtade uppgifter från oljeföretag torde under november 
och december 1974 inkomsten av bensinskatt bli ungefär (176+ 135 =) 
311 milj. kr., vilket är lika mycket som under motsvarande tid 1973 
(173,7+137,7 =) 311,4 milj. kr. Under tiden juli-december 1974 be
räknas därför inkomsten bli ca 935 milj. kr. 

Under tiden januari-mars 1974 inflöt 460,7 milj. kr. Sannolikt kan 
man räkna med minst samma inkomst under motsvarande tid 1975. 

Skatteinkomsten under april-juni 1974 var starkt påverkad av olje
krisen och kan därför inte bilda prognosunderlag. I stället får antas 
att inkomsten under april-juni 1975 inte väsentligt avviker från in
komsten under motsvarande tid 1973, vilken uppgick till 386,5 milj. kr. 

Inkomsten under budgetåret 1974175 skulle alltså bli (935-t-460+ 
385 =) 1 780 milj. kr. 

Under antagande om en årlig ökning av bensinkonsumtionen av 
2,5 % (före oljekrisen räknades med en årlig ökning av 5 % ) kan in
komsten under budgetåret 1975176 beräknas bli 1825 milj. kr. 

B r ä n n o I j e s katt (i n k I. g as o I s k a t l) 
Brännoljeskatten upphörde vid 1973 års utgång. 
Under tiden juli-oktober 1974 inflöt brännoljeskatt (brutto) med 

0,9 milj. kr. på grund av dels efterbeskattning dels redovisning av skatt 
från kronofogdemyndigheter. Viss återbetalning av skatt har skett till 
bl. a. oljeföretag för i efterhand redovisade försäkringar över skatte
fri försäljning samt kundförluster. Återbetalningarna har uppgått till 
1,9 milj. kr. Under tiden juli-oktober 1974 har inte någon gasolskatt 
influtit. 

Riksskattcverkets uppbörd under budgetåret 1974175 kan förmodas 
bli 3,0 milj. kr. och 1,0 milj. kr. under budgetåret 1975176. 

Den sammanlagda inkomsten av bensin- och brännoljcskatt kan följ-
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aktligen anges till (1 780+3 =) 1 783 milj. kr. för budgetåret 1974175 
och (1825+1 =) 1 826 milj. kr. för budgetåret 1975/76.'.' 

S ta t c n s j o r d b r u k s n ä m n d har i skrivelse till riksrevisions
verket den 14 oktober 1974 uppskattat utbetalningarna på titeln till 
2,1 milj. kr. för budgetåret 1974175. Fr. o. m. den 1 januari 1975 görs 

dessa utbetalningar av riksskatteverket. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets och statens jord
bruksnämnds beräkning och beräknar således inkomsterna p:l titeln ben
sin- och br;innoljeskutt till 1 781 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att 
titeln benämns bensinskatt fr. o. m. 1975176 och uppförs med 

1 826 000 000 kr. för 1975/76. 

Vägtrafikskatt 

Fr. o. m. den 1 januari 1974 utgår vägtrafikskatt enligt förord
ning den 5 juni 1973 (nr 601) i form av fordonsskatt och kilometer
skatt. Fordonsskatt utgår för motorfordon, traktor, motorredskap eller 
släpvagn, om fordonet är eller bör vara registrerat och ej avställt (skatte
pliktigt fordon). Kilometerskatt utgår för skattepliktig personbil, last
bil eller buss, om fordonet är inrättat för att drivas med annat driv
medel än bensin eller gasol (kilometerskattepliktigt fordon). 

Fordonsskatt beräknas för personbilar, traktorer och motorcyklar efter 
tjänstevikt och för lastbilar, släpvagnar och bussar efter totalvikt. 

Fordonsskatten utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp 
för varje påbörjat 100-tal kilogram av skattevikten över en mot grund
beloppet svarande skattevikt. Storleken på grundbeloppct · ~r för last
bilar och bussar beroende på drivmedelsslag och totalviktsintervall samt 
för lastbilar dessutom antal hjulaxlar och förekomsten av anordning för 
påhängsvagn. För släpvagnar bestäms tilläggsbeloppet av antal hjul
axlar, totalviktsintervall, -huruvida släpvagnen är påhängsvagn eller an
nan släpvagn samt huruvida den dras av kilometerskattepliktigt fordon 
eller trafiktraktor. 

Kilometerskatten beräknas efter antal körda kilometrar och utgår 
med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för varje påbörjat 100-tal 
kilogram över en mot grundbeloppet svarande skattevikt. 

Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt, som tidigare ägde rum 
under tiden 10 februari-4 mars, sker fr. o. m. 1974 enligt ett rullande 
system. Rullande skatteuppbörd innebär att slutsiffran i fordonets re
gistrcringsnummer anger i vilken månad fordonsägaren skall betala 
skatten. Skatten omfattar ett år fr. o. m. den följande månaden. Varje 
månad utom juli blir uppbördsmånad för någon del av fordonsbeståndet. 

Enligt vägtrafikskattekungörelsen den 19 oktober 1973 (nr 776), som 
ersätter uppbördskungörelsen den 17 november 1972 (nr 644) och 

4 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr I. Bilaga 1. Bil. 2 
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tidigare förordningar om betalningsanstånd, uppdelas skatten för for
don med en årsskatt överstigande 1 500 kr. i fyra lika delbetalningar. 
För sfidana fordon finns fyra uppbördsmånader, vilka i likhet med 
fordon med odelad uppbörd 1ir beroende av slutsiffran i registrerings
numrel. 

Kilomelcrskatt betafas i efterhand för skatteperiod, som normalt om
fattar ire kalendermånader men som i vissa fall kan omfatta två eller 
fyra kandermånader. Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning till 
uppbörden av fordonsskatt. 

Enligt förordning den 19 oktobei 1973 (nr 778) uppbär tullverket 
vägtrafikskatt för här i riket icke registrerad bil, motorcykel eller släp
vagn som införs från utlandet för tillfälligt brukande här i Sverige. 
Fordonsskatten utgår med visst belopp för varje påbörjad dag. Den 
uttas i regel endast för fordon som används för kommersiell transport 
och som ej är hemmahörande i land med vilket Sverige avtalat om 
ömsesidig skattebefrielse. Kilometerskatten utgår - oberoende av hem
land - för brännoljedriven lastbil och buss samt för vissa släpvagnar. 

Utvecklingen av beståndet (netto) av olika fordonsslag under de se
naste åren enligt centrala bilregistret belyses av följande uppställning. 

Antal fordon vid utgången av resp. år samt neftoför'.indringen av fordonsbcståndet 
under året 

1969 1970 1971 1972 1973 

Personbilar 2 193 634 2 287 709 2 356 581 2456 940 2 502 627 
+ 122 331 + 94075 + 68 872 + 100 359 + 45 687 

Lastbilar 142 603 144 514 142 319 145 403 147 976 
+ 3 834 + 1 911 2195 + 3 084 + 2 573 

Släpfordon 123 083 136 321 144 312 159415 175 315 
+ 15 703 + 13 238 + 7 991 + 15 103 + 15 900 

Bussar 13 580 14 253 14182 15 630 16160 
+ 983 + 673 71 + 1 448 + 530 

Traktorer 248 184 243 451 243 817 247 978 252 078 
9 749 4 733 + 366 + 4161 + 4100 

Motorcyklar 42 938 41 305 40132 37 198 32 390 
l 317 l 633 l 173 2934 4 808 

Under de tio första månaderna 1974 nyregistrerades 223 739 per
sonbilar. Under samma tid 1973 var antalet 186 923. 

I riksstaten för budgetåret 1974175 har titeln uppförts med 1 745 
milj. kr. 

Generaltullstyrelscn har i skrivelse till riksrevisionsverket den 18 ok
tober 1974 beräknat sin uppbörd av vägtrafikskatt för budgetåren 1974/ 
75 och 1975176 till 27 milj. kr. resp. 28 milj. kr. 

I prop. 1974:164 föreslås vissa ändringar i vägtrafikskattekungörel
scn fr. o. m. den 1 januari 1975. För flertalet bussar och bensindrivna 
lastbilar samt för lättare brännoljedrivna lastbilar föreslås skattesänk
ningar. För tyngre brännoljedrivna lastbilar och för släpvagnar inne
bär förslaget i allmänhet högre skatt. I propositionen föreslås vidare 
att kilometerskatten för brännoljedrivna personbilar höjs så att den 
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kommer i nivå med bensinskatten för likvärdiga bensindrivna person

bilar. 

Med ledning av tabeller från bilr~gisternämnden beträffande de olika 

fordonsslagens fördelning på skattevikter har genomsnittliga och totala 

viigtrafikskatter beräknats för de i landet registrerade fordonsslagen. 

I nedanstående tablåer visas resultaten för fordonsskatt och kilometer

skatt. 

Fordonsskatt 1974/75 1975/76 
Genomsnittlig Total Genomsnittlig Total 
årsskatt skatt, årsskatt skatt, 
per fordon, milj. kr. per fordon, milj. kr. 
kr. kr. 

Personbilar 267 710 268 745 
Lastbilar 2 880 445 2 824 445 
Släpvagnar 945 45 1 000 45 
Bussar 2 625 195 2 533 220 
Traktorer 161 40 161 40 
Motorcyklar 60 2 60 2 

Summa 1 437 1 497 

Kilometerskatt (milj. kr.) 

1974/75 1975/76 

Personbilar 75 110 
Lastbilar 250 260 
Bussar 25 25 

Summa 350 395 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln vägtrafikskatt till 

1 800 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 

1 900 000 000 kr. för 1975176. 

3. Allmän arbetsgivaravgift 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 

Riksstat 880,0 
Redovisat 1 202,4 

1971/72 1972/73 1973/74 

1 905,0 3 150,0 4 715,0 
1 944,1 3 086,5 4 554,6 

1974[75 

5 190,0 

Enligt förordning den 6 juni 1968 (nr 419) med därefter senast genom 

förordning den 2 juni 1972 (nr 376) företagna ändringar skall allmän 

arbetsgivaravgift erläggas till staten fr. o. m. den 1 januari 1969. Avgif

ten skall erläggas av arbetsgivare och av fysisk person vilken haft in

komst av här i riket bedriven rörelse eller av här belägen jordbruksfas

tighet som han själv brukar. Även staten och kommunerna är skyldiga 

att erlägga avgift. 
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För arbetsgivare utgår avgiften t. o. m. år 1972 med 2 % och där
efter med 4 % av summan av vad han under året utgivit som lön till 
arbetstagare i pengar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad. 

För vissa redare beräknas dock allmän arbetsgivaravgift efter en lägre 
procentsats. Vid beräkning av arbetsgivaravgiften skall hänsyn ej tas till 

arbetstagare vars lön under året ej uppgått till 300 kr. eller till arbets
tagare som ej är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om yrkeskadeför

siikring. 
För fysisk person som haft inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet 

som brukas av honom utgår allmän arbetsgivaravgift (s. k. egenavgift) 

t. o. m. år 1972 med 2 % och därefter med 4 % av sådan inkomst i den 
mån arbetsgivare ej skall erlägga allmän arbetsgivaravgift för inkomsten. 
Inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet som ej uppgår till 500 kr. 

per år och förvärvskälla skall ej tas med vid beräkning av egenavgift. 

Beträffande debitering och uppbörd av allmän arbetsgivaravgift gäl
ler i stort sett vad som föreskrivits för avgifter till sjukförsäkring och till 
försäkring för tilfäggspension. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 november 1974 har riksför
siikringsverket beräknat inkomsterna på riksstatstiteln allmän arbetsgi

varavgift till 5 370 milj. kr. för budgetåret 1974/75 och till 5 985 milj. 
kr. för budgetåret 1975i76. Riksförsäkringsverket har beaktat den i prop. 
1974: 138 föreslagna ändringen i förordningen (1959: 552) angående 
uppbörd av direktdebiterade arbetsgivaravgifter med övergångsbestäm

melser för år 1975. För år 1975 har dessutom uppräkningsfaktorn för 
preliminärt debiterade avgifter satts till 20 % . 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksförsäkringsverkets beräkning 
och beräknar således inkomsterna på titeln allmän arbetsgivaravgift till 
5 370 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 
5 985 000 000 kr. för 1975/76. 

4. Tullar och acciser 
Tullmedel 

För~indringarna i de beräknade och redovisade inkomsterna av tullme

del under de senaste budgetåren framgår av nedanstående samman

ställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 1971/72 -1972/73 1973/74 1974/75 

Riksstat 1 070;0 1 060,0 970,0 880,0 1 090,0 
Debiterad uppbörd 1133,0 1 062,5 1 080,7 1 185,4 
Influten bruttouppbörd 1 127,5 l 051,7 1 086,5 1119,7 
Utbetalade restitutioner 91,l 96,l 101;0 98,l 
Redovisad nettouppbörd 1 036,4 955,6 979,5 1 021,6 

Importvärde och debiterad uppbörd i procent av importvärdet de .se

naste fyra budgetåren var: 
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Budgetår 
Importvärde (milj. kr.) 
Debiterad uppbörd i procent av 

importvärdet 

1970/71 
. 36 101 

3,1 

1971/72 
37 175 

2,9 

1972/73 
40,854 

2,6 

53 

1973/74 
56 524 

2,1 

I skrivelse till riksrevisionsverket d..::n 8 november 1974 har general

tu!lstyrclscn beträffande beräkningen av inkomsterna av tullmedel fram

hållit följande: 

'"Viirdet av importen under de tre första kvartalen år 1974 uppgick 
till 50 020 milj. kr. mot 32 452 milj. kr. under motsvarande period år 
1973. vilket innebär en ökning med 54,1 %. Exporten har under de tre 
första kvartalen i år ökat värdemässigt med 34,7 % jämfört med år 
1973. 

konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturläget hösten 1974 har 
beaktats vid beräkningen. Importvärdet, som år 1973 uppgick till 
46 336 milj. kr. väntas under åren 1974 och 1975 öka med respektive 
54.6 r.c, ( + 11,9 % i volym och 38,2 % i pris) till 71 635 milj. kr. 
1Kh 12,4 % ( +4,6 % i volym och 7,4 % i pris) till 80 510 milj. kr. 
Konjunkturinstitutets uppgifter om importens storlek bygger på im
portsiffror, som av statistiska centralbyrån justerats med hänsyn till 
vissa tidsmässiga förskjutningar i tullverkets registrering av importen. 

Den slutliga avvecklingen av tull för varor, som är berättigade till 
områdesbehandling enligt EFTA-konve11tionen genomfördes 1966-12-31. 
Vid denna tidpunkt var Danmark och Storbritannien anslutna till EFTA
l;onventionen. Dessa länder är numera medlemmar av de europeiska 
gemenskaperna (EG). 

I begränsad omfattning utgår alltjämt tull för varor från EFT A
länder, bl. a. i fall då varorna ej uppfyller konventionens villkor. 

:'.\led de europeiska gemcnskapcma undertecknade Sverige 1972-07-22 
avtäl om bildande av ett frihandelsomdde för i första hand industri
varor, dvs. i huvudsak alla varor i tulltaxans kapitel 25-99 samt vissa 
livsmedelsindustriprodukter inom kapitlen 1-24. Avtalen trädde i kraft 
1973-01-01. För huvuddelen av varorna skall den tullfria handeln vara 
genomförd 1977-07-01. 

Enligt huvudregeln avvecklas de importtullar, som giillde 1972-01-01 
mcl!;:.n Sverige å ena sidan och EG-ländcrna (de sex od1 Irland) å 
andra sidan i fem steg om vardera 20 S·~; vid följande tidpunkter, näm
ligen 1973-04-0L 1974-01-01, 1975-01-01, 1976-01-01 och 1977-07-01. 

För vissa produkter, bl. a. specialstål, metaller m. m., avvecklas tul
larna i åtta steg. Vid de tre första tillfällena, 1973-04-01, 1974-01-01 
och 1975-01-01, avtrappas tullarna med 5 % och vid de därpå följande 
tv,'t tillfällena 1976-01-01 och 1977-01-01 med respektive 10 och 15 %. 

Jordbruksvaror enligt den definition som tillämpas inom EG om
fattas ej av frihandelsavtalet. För dessa varor utgår således tull i den 
mån de är tullbelagda enligt tulltaxan. 

Frihandeln mellan de ursprungliga EFTA-länderna inklusive Finland 
består i princip. Mellan de nuvarande EFT A-länderna är frihandeln 
säkerställd av EFT A-konventionen. Mellan Danmark och Storbritan
nien och de kvarstående EFTA-länderna är frihandeln reglerad i fri
handelsavtal. För varor, som är upptagna under B i bil. 3 till frihan
delskungörelsen (1973: 1140), bl. a. spritdrycker och tobaksvaror, och 
som bar ursprung i Danmark eller Storbritannien utgår tull från och 
med 1974-01-01 med 40 %, från och med 1975-01-01 med 60 % och 
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från och med 1976-01-01 med 80 lJ'o av tullen enligt tulltaxan. Fr. o. m. 
1977-07-01 utgår tull enligt tulltaxan. Det stegvisa införandet av dessa 
tullar beräknas ge en ökad uppbörd i förhållande till budgetåret 1973/ 
74 med ca 2 milj. kr. för budgetåret 1974175 och 4 milj. kr. för budget
året 1975176. 

För att de varor, som omfattas av avtalen mellan Sverige och de 
utvidgade gemenskaperna, skall komma i åtnjutande av tullförmånerna 
krävs, att de har ursprung i gemenskaperna eller i vissa fall i något 
EFTA-land. 

Tullpreferenser i form av tullfrihet infördes 1972-01-01 för import 
av halvfabrikat och färdigvaror från vissa utvecklingsländer. De varor 
för vilka preferens då erbjöds omfattade år 1969 en import om totalt 
147 milj. kr. inklusive importen från Hongkong. Tulluppbörden för 
denna import uppgick samma år till omkring 17 milj. kr. En utvidgning 
av varuområdet till förmån för utvecklingsländerna genomfördes 1973-
01-01. Tull bortfallet beror på i vilken utsträckning utvecklingsländerna 
kan utnyttja preferenserna för sin export. För år 1972 beräknas tullbort
fallet ha uppgått till ca 9 milj. kr. och för år 1973 till ca 15 milj. kr. 
Styrelsen räknar med att tullbortfallet i förhållande till budgetåret 
1973/74 ökar med 4 milj. kr. under budgetåret 1974175 och med ytter
ligare 3 milj. kr. under budgetåret 1975176. 

Uppbörden av tull för varor som ej redovisas i utrikeshandclsstati
stiken (t. ex. resgods och gåvoförsändelser) samt av vissa avgifter och 
ersättningar som redovisas som tullmedel beräknas till 12 milj. kr. för 
budgetår. 

Enligt de redovisade utfallssiffrorna för budgetåret 1973174 var den 
influtna uppbörden av tullmedel ca 65 milj. kr. lägre än den debiterade. 
Tillkomsten av ny tullprocedur 1974-01-01 medförde bl. a. förlängd 
kredittid för· vissa importörer och en försening av den influtna upp
börden. 

I nedanstående sammanställning har importvärden och debiterad 
uppbörd av tull m. m. för budgetåren 1972/73 och 1973174 redovisats 
för varor från EFTA-länder, Danmark och Storbritannien, EG-\ändcr 
(de sex och Irland) samt övriga länder. Dessa uppgifter är hämtade 
från utrikeshandelsstatistikcn. 

Importvärde och debiterad uppbörd av tull (milj. kr.) 
1972/73 

EFTA-ländcr, Danmark och Storbritannien 
Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procent 

EG-länder cxkl Danmark och Storbritannien 
Importvärde 
Tull 
Tull il mportviirdc, procent 

Övriga länder 
Importvärde 
Tull 
Tullilmportvärde, procent 

Summa 
Importvärde 
Tull 

Tull för varor som ej redovisas i utrikes
handelsstatistiken samt annan tullmedels
uppbörd än tull 

16 030,I 
21,9 

0,1 

13 822,I 
682,3 

4,9 

11 001,7 
351,8 

3,2 

40 853,9 
I 056,0 

14,8 

1973/74 

20 790,7 
46,9 

0,2 

20 378,1 
702,3 

3,4 

15 354,9 
426,2 

2,8 

56 523, 7 
1 175.4 

11,5 
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Som framgår av sammanställningen var värdet av importen under 
budgetåren 1972/73 och 1973174 respektive 40 854 och 56 524 milj. kr. 
Enligt utrikeshandclsstatistiken uppgick den debiterade tullen för denna 
import till respektive 1 056 och l 175 milj. kr. 

Den beräknade uppbörden av tullmedel under budg~Ulrcn 197·-l/75 
och 1975176 framgår nedan. 

Beräknad uppbörd a\' tullmedel (milj .. kr.) 

EFfA-länder, Danmark 01.:h Storbritannien 
EG-länder cxkl Danmark och Storbritannien 
Övriga fänder 

Summa 

Tull för varor som ej redovisas i utrikeshandels
statistiken samt annan tullrncdelsuppbörd än tull 
Beräknad bruttouppbörd av tullmedel 
Beräknade restitutioner av tullmedel 
Beräknad nettouppbörd av tullmedel 

1974/75 
55 

678 
540 

1273 

12 
1285 

100 
1185 

1975/76 
61 

476 
556 

1093 

12 
1105 

90 
1 015 

Som förut nämnts har konjunkturinstitutet beräknat importvärdet 
för åren 1974 och 1975 till respektive 71635 och 80 510 milj. kr. Med 
ledning härav har det importvärde, som registreras i utrikeshandels
statistiken, beräknats till 78 000 milj. kr. för budgetåret 1974175. Ut
ifrån konjunkturinstitutets prognos för utrikeshandeln under år 1975 
och under förutsättning av en återgång till en normal pris- och import
utveckling har styrelsen uppskattat importvärdet för budgetåret 1975176 
till 82 400 milj. kr. På grundval härav beräknar styrelsen bruttouppbör
den av tull till 1 285 respektive 1105 milj. kr. för budgetåren 1974175 
och 1975/76. 

Från uppbördsbeloppen avgår restitutioner av tullmedel. Under bud
getåren 1972/73 och 1973174 uppgick dessa restitutioner till respektive 
107 och 98 milj. kr. Den successiva avtrappningen av tullarna mot EG 
medför efter hand en begränsning av möjligheterna att erhttlla tull
restitution för varor och material, som importerats från EG. För bud
getåren 1974/75 och 1975176 uppskattar styrelsen restitutionerna av tull
medel till respektive 100 och 90 milj. kr. 

Styrelsen beräknar nettouppbörden av tullmedel för budgetåren 1974/ 
75 och 1975/76 till respektive 1185 och 1 015 milj. kr." 

Riksrevisionsvcrket ansluter sig till generaltullstyrelsens beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln tullmedel till 1 185 000 000 kr. 

för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 1 015 000 000 kr. för 

1975176. 

Mervärdeskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 1971/72 1972/73 1973,"74 

Riksstat 8 900,0 12 200,0 13 000,0 14 150,0 
Redovisat 9 088,3 11 625,8 13 096,0 13 929,6 

1974/75 

14 030,0 
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De redovisade inkomsternas fördelning på tvåmanadersperioder och 
ingående komponenter för budgetåret 1973174 och de fyra första må
naderna 1974175 framgår av nedanstående tablå. 

Influten mcnärdeskatt, h·åmanadersperiodcr, milj. kr. 

1973 
Juli-aug. 
Sept.-okt. 
Nov.-dec. 

1974 
Jan.-febr. 
Mars-april 
Maj-juni' 

Summa budgetår 

Juli-aug.1 

Sept. - okt.' 

Tullverkets 
uppbörd 

l 278 
1 231 
l 274 

I 251 
1 549 
1 543 

8 126 

l 427 
1 592 

Länsstyrelsernas Summa 
nettouppbörd 

I 176 2 454 
869 2 100 
863 2 137 

I 594 2 845 
764 2 313 
538 2 081 

5 804 13 930 

725 2152 
510 2102 

' Dessa uppbördsperiodc:r har påverkats av den tillfälliga mervärdeskattc
sa!sens sänkning 1 april-15 scpt. 1974. 

Enligt förordning den 27 maj 1970, utgår fr. o. m. 1 januari 1971 
mervän.leskatten med 15 procent av beskattningsvärdet för samtliga 
skattepliktiga varor och tjänster med undantag för monteringsfärdiga 
hus m. m. för vilka skattesatsen är 9 procent. Skatteskyldig är den 
som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter skattepliktig vara 
byggnad eller tjänst eller till landet importerar mervärdcskattepliktig 
vara. Mervärdeskatt utgår ej vid export, men skattskyldighet förelig
ger likväl för exportörer i syfte att undanröja en skattebelastning på 
exporterade varor och tjänster. 

Länsstyrelse är beskattningsmyndighct vid försäljning eller annan 
omsättning inom landet. Vid import är tullverket beskattningsmyn
dighet. Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos länsstyrelsen 
i resp. län. Den till tullverket erlagda mervärdeskatten är avdragsgill 
vid den skattskyldiges redovisning till länsstyrelsen. Tabellen nedan 
visar länsstyrelsernas nettoinkomster av mervärdeskatt m. m. fördelat 
branschvis för redovisningsåret 1973. 

Under perioden 1 april 1974 till 15 september 1974 har mervärde

skattesatsen varit tillfälligt sänkt från 15 till 12 procent av gällande bc
skattningsvärde (SFS 1974: 89). Med verkan fr. o. m. 1974 års början 
utgår också kompensation för mervärdeskatt på bostadsbyggande. Kom
pensationen utgår för ny- till- eller ombyggnad av en- och flerfamiljs
hus avsedda som stadigvarande bostad. Detta gäller bostadsobjekt som 

färdigställs under 1974 samt sådana som påbörjats under detta år och 
som slutförs under 1974 eller 1975 (SFS 1974: 113). Kompensation 
utgår i fråga om enfamiljshus med maximalt l 3 500 kr. och beträffande 
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lkskattningHärde samt mervärdeskall deklarerad till länsstyrelserna redovis
ningsarct 1973. Miljoner kronor. l«ördclning på branscher. 

SNI nransch Totalt be- Utgående Ingilcndc Mervärde-
skattnings- mervärde- mcrviirdc- skatt netto-
viirdc skatt skall inbetalning 

1 Jordbruk, skogs-
bruk, j:At och fiske 14 060 2 42:?. 1 563 859 

2 Gruvor och mineralier 710 116 175 --59 

·' Tillverkningsindustri 97 356 16 818 16 288 530 
4 El- gas värme och 

vattenverk 671 76 434 -358 
5 Byggnadsindustri 29 424 2 912 2 768 144 
6 Partihandel, detalj-

handel, rcstaurant o. 
hotell verksamhet 135 573 23 475 20 719 2 756 

7 Samfardsel 28 385 4 912 4 256 656 
8 Uppdrags verksamhet, 

bank o försäkring 6 709 878 662 216 
9 Offentlig förvalt-

ning, konsument-
tjänster s 420 I 432 1 275 157 

Summa 321308 53 041 48140 4901 

flerfamiljshus med maximalt 100 kr. per kvadratmeter bostadsyta. Ge

nom ändring i ovannämnda kungörelse har möjligheterna till kompen

sation utvidgats i fråga om enfamiljshus som ingår i gruppbebyggelse 

och vidare i fråga om vissa större byggnadsarbeten aYseende fkrfamiljs

hus (SFS 1974: 665). Beloppen som kommer att ftterbetalas uppgår till 

1 200 milj. kr. under vartdera budgetftret 1974175 resp. 1975176. 

Redovisningen sker på titeln mervärdeskatt vid länsstyrdserna. 

Riksrevisionsverket har vid beräkningen av titelns inkomster haft till

gång till generaltullstyrclscns beräkning av merv~inlc5katten på import

varor. Generaltullstyrdsen framför bl. a. följande: 

"Vid införsel utgörs beskattningsvärdet av varans tullvärde (cif-värde) 
med tillägg av tull och annan skatt eller avgift, som tas ut vid import
tillfället, inklusive mcrvärdeskatt. Skattsatserna 15 och 12 % motsvarar 
respektive 17,65 och 13,64 % när skatten beräknas på en varas pris 
före pålägget av mcrvärdcskatt. 

Under budgetåren 1972173 och 1973174 uppgick importvärdet till 
41 071 respektive 56 551 milj. kr. Av dessa belopp avsåg ca 10 respek
tive ca 13 % icke skattepliktiga varor. Den debiterade uppbörden av 
mervärdeskatt uppgick under samma budgetår till 6 808,6 respektive 
8 494,2 milj. kr., vilket motsvarar 16,58 och 15,02 % av importvärdet. 

ökningen av andelen icke skattepliktiga varor från budgetåret 1972/ 
73 till budgetåret 1973/74 föranleddes främst av prishöjningar på im
porterade raffinerade oljeprodukter som inte är skattepliktiga. 

:Mervärdeskatt utgår på importerad råolja, som raffineras i Sverige. 
För år 1975 räknar konjunkturinstitutet med kraftigt ökad import av 
råolja och med minskad import av raffinerade oljeprodukter. 

Importvärdet för sista halvåret 1974 och för första halvåret 1975 
beräknar styrelsen till respektive 37 900 och 40 100 milj. kr (1974175 = 
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78 000 milj. kr.). För samma tidsperioder beräknas andelen icke skatte
pliktiga varor till respektive 15,6 och 8,7 % av importvlirdet samt 
beskattningsvärdet till respektive 32 700 och 37 300 milj. kr. 

Mervärdeskatt erläggs f. n. till tullverket i medeltal ca 60 dagar från 
det att skattesatsen besfämts. 

På grundval av dessa uppgifter har styrelsen beräknat uppbörden 
av mervärdeskatt för budgetåret 1974175 till (4 700+6 600 =) 11300 
milj. kr. 

Enligt de gjorda beräkningarna kommer andelen icke skattepliktiga 
varor för första halvåret 1975 att utgöra 8,7 t;·o av importvärdet, en 
procentandel som nära ansluter sig till den, som gällde före oljekri
sen. Mervärdeskatten under detta halvår beräknas motsvara 16,44 % 
av importv1irdet. 

Om förhållandet mellan värdet av skattepliktiga och icke skatteplik
tiga varor förutsätts bli detsamma under budgetåren 1975/76 och 1976/ 
77 som under första halvåret 1975 kan mcrvärdeskatten antas komma 
att motsvara 16,44 % av värdet av den totala importen för dessa bud
getår. 

rv1cd utgångspunkt från de tidigare nämnda importvärdena för bud
getåren 1975176 och 1976177 kan uppbörden av mcrvärdeskatt fördes
sa budgetår beräknas till respektive 13 500 och 14 800 milj. kr. 

Med hänsyn till att konjunkturinstitutets prognos beträffande ut
rikeshandeln endast omfattar tiden t. o. m. år 1975 även som till svårig
heten att bedöma den internationella konjunktur- och prisutvecklingen 
vill styrelsen understryka osäkerheten i inkomstberäkningen för tull
medel och mervärdcskatt under budgetåren 1975176-1976177." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till gencraltullstyrelsens beräkningar 

av den mervärdeskatt, som uppbärs av generaltullstyrelsen och under

stryker liksom gencraltullstyrelscn osäkerhetsmoment vid beräkningen 

för budgetåret 1975/76. 
Utgångspunkt för riksrevisionsverkets beräkning beträffande länssty

relsernas uppbörd har varit nettoinflödet av mervärdcskatt per 2-måna

dersperiod. Länsstyrelsernas uppbörd kan uppdelas på moms på försföj
ningsvärde för slutlig förbrukning, mimts moms på importvaror, minus 

moms på exportvaror. För försäljningsvärdet för slutlig förbrukning har 
antagits samma utveckling som för privat konsumtion 14,4 % för 1974 

och för import respektive exportvaror 43 % respektive 32 % . Samman

taget medför detta att länsstyrelsernas uppbörd beräknas minska med 20 

procent 1974. För 1975 förutsättes en ökning i privata konsumtionen 

med 13,5 %. Importutvecklingen förväntas öka med 12,3 %. Export

utvecklingen förväntas bli 12,6 % . Detta implicerar en beräknad ök

ningstakt på länsstyrelsernas uppbörd med 13,5 % . Den ovan antagna 

ökningen av privat konsumtion för 1974 och 1975 är justerad för pris

nedsättningen p. g. a. mervärdcskattesatsens tillfälliga sänkning tiden 

1 april-15 september 1974. För 1976 har ökningen schablonmässigt 

antagits till 8 o/c. Korrigering har därefter gjorts av respektive upp

bördsperiod för kompensationen av mervärdeskatt på bostadsbyggande 

och den sänkta mervärdeskattesatsen. 
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Månad for 
skatteinllöde 

Utfall 1973/74 De räknat 1974/75 Beräknat 1975i76 

Tull- Läns- Torali Tull- Lins- Totalt Tull- Läns-
verkets styre!- verkets styre I- verkets styret-
uppbörd scrnas uppbörd scrnas uppbörd sernas 

uppbörd uppbörd 
(netto) (netto) 

1 278 I .176 2 454 I 427 1 725' 2 152 2120 
1 231 869 2 100 1 593 1 510' 2 103 2 045 
I 274 863 2 137 I 680 420 2100 2 115 
I 251 1 594 2 845 1 995 970 2 965 2080 

juli-aug. 
sept.-okt. 
nov. -dec. 
jan.-·fcbr. 
mars --april 
maj-juni 

I 549 764 2 313 2 380 440 2 820 2 580 
1 543 538 2 081 2 225 315 2 540 2 560 

Summa 8 126 5 804 13 930 11 300' 3 380 14 680 13 500' 

'Utfall. 
2 Genera It ullstyrclscns prognos. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln mervärdeskatt för 

1974175 till 14 700 000 000 kr. och föreslår att titeln uppförs med 
17 800 000 000 kr. för 1975176. 

Särskilda varuskatter 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 1971 /72 1972/73 1973 /74 1974/75 
Riksstat 415,0 385,0 336,0 436,0 406,0 
Redovisat 388,9 373,5 342,7 401,3 
Därav 

Skatt på choklad och 
konfektyrvaror 214,9 

(R1ksskattevcrket) 
206,4 205,3 196,4 

Skatt på tekniska 
preparat 95,9 102,5 105,0 106,7 

(Riksskatteverket) 
Avgift på vissa dryckes-

förpackningar 6,2 80,l 
Försäljniugsskatt 45,6 41,0 5,0 1,2 
Pälsvaruskatt 1 

Särskild varuskatt på 
9,3 3,7 0,0 0,0 

importerade varor• 23,3 
(Gcneraltullstyrelscn) 

20,3 21,2 17,3 

1 Omfattar även importerade pälsvaror. 
• Exkl. pillsvaror. 

Särskild varuskatt utgår enligt förordning den 25 maj 1941 (nr 251), 
som omtrycktes i förordning den 25 november 1960 (nr 612) med där
efter företagna ändringar, senast genom förordning den 17 maj 1974 
(nr 444). 

Enligt förordning den 9 april 1965 (nr 76) utgår särskild varuskatt 
fr. o. m. den 1 juli 1965 med 50 % på choklad- och konfektyrvaror, 

uppbörd 
(netto) 

834 
440 
600 

I 310 
710 
426 

4 320 

Totalt 

2 954 
2 485 
2 715 
3 390 
3 290 
2 986 

17 820 
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puder, nagellack och likartade skönhetsmedel samt på parfymer, hår
vatten etc. 

I samband med den provisoriska lösningen av vissa problem för livs
medelsindustrin till följd av Sveriges anslutning till EFTA infördes ge
nom förordning den 3 juni 1960 (nr 258) utjämningsskatt på vissa 
choklad- och konfektyrvaror samt pa wafcrs och biscuits. Fr. o. m. den 
1 juli 1966 höjdes utjämningsskatten enligt förordning den 27 maj 1966 
(nr 224) från 50 öre till 60 öre för kilogram av de skattepliktiga varorna. 

Enligt förordning den 15 december 1972 (nr 800) sänktes skatten till 
50 öre för kilogram fr. o. m. den 1 april 1973. Enligt förordning den 
7 december 1974 (nr 961) sänktes utjämningsskattcn ti!l 40 öre för kilo
gram fr. o. m. den 1 januari 1974. Fr. o. m. den 1 juli 1974 är utjäm
ningsskatten 25 öre per kilogram, enligt förordning den 17 maj 1974 
(nr 443). 

Genom förordning den 16 december 1966 (nr 656) infördes fr. o. m. 
den 1 januari 1967 utjämningsskatt på öl av typ B och starköl. För öl 
av typ B utgick skatten med 4 öre per liter och för starköl med 5 öre 
per liter. Under 1974 utgår inte utjämningsskatt för öl av typ B och 
starköl, förordning den 7 december 1973 (nr 961). 

Enligt förordning den 23 februari 1973 (nr 37), som trädde i kraft den 
1 mars 1973, skall avgift utgå på vissa dryckesförpackningar. Avgift skall 
erläggas till staten vid omsiittning inom landet av förpackning för kon
sumtionsfärdig dryck och vid införsel av sådan förpackning om för
packningens volym överstiger 0,2 men ej 3 liter. Avgiften utgår med 10 
öre för varje förpackning. 

De särskilda varuskatterna uppbärs av riksskattcvcrket vid tillverk
ning resp. försäljning inom riket samt vid import av hos riköskattevcr
kct registrerad importör och av generaltullstyrclsen vid import av an
nan än hos riksskattevcrkct registrerad importör. 

I skrivelse till riksrevisionsvcrkct har rik s s k att ev c r k e t be
triiffande beräkningen av inkomsterna pfi titeln anfört följande: 

'"a) Särskild varuskatt och utjämnings skatt på 
c l1 o k 1 ad- o c h k o n fe k t y r v ar o r s a m t b i s c u i t s o c h 
w af c r s inflöt under budgetåret 1973174 med 196,4 milj. kr. Under 
juli-oktober 1974 inflöt särskild varuskatt och utjämningsskatt på här 
avsedda varor med 54,l milj. kr. Under motsvarande period under 
1973 inflöt 57,6 milj. kr., eller 3,5 milj. kr. mera. Skattesatsen för ut
jämningsskatt utgjorde under denna tid 50 öre/kg. De skatteintäkter 
som inflöt under juli och augusti 1974 hänförde sig delvis till leveran
ser under 2:a kvartalet 1974, då skattesatsen var 40 öre/kg. För att fft 
jämförelsetal vid beräkningen bör intäkterna juli-oktober 1973 redu
ceras med i runt tal 5 milj. kr., eller till (57,6-5,0 =) 52,6 milj. kr. 
ökningen av omsättningen av skattepliktiga varor för motsvarande 
tid i år kan alltså anges till (54,1-52,6 =) 1,5 eller till ca 3 procent. 
Under november 1973-juni 1974 inflöt 138,8 milj. kr. Om utjämnings
skatten under denna tid skulle ha utgått med 25 öre/kg slrulle intäk-
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terna blivit i runt tal 125 milj. kr. 
Förutsättes samma ökning, 3 procent, för återstoden, av budgetåret 

1974/75 skulle detta ge 129,4 milj. kr. för november 1974-juni 1975 
och för hela budgetåret sammanlagt (54,1+129,4 =) 183,5 eller avrun
dat J 84 miij, h. !\iied bibehållna skattesatser torde samma skatteintäk
ter kunna påriiknas för budgetåret 1975176. 

b) S ti r s k i I d v a r u skatt p å t c k n i s k a p r e p ar a t in
flöt under budgetftret 1973174 med 106,7 milj. kr. Under juli-oktober 
1974 inflöt 33,7 milj. kr. mot 30,5 milj. kr. året dessförinnan, vilket 
inneh:ir en ökning med ca 10 %. Under november 1973-juni 1974 
inflöt 7(L3 milj. kr. Under förutsättning av motsvarande ökning för 
november 1974-juni 1975 kan (33,7+83,9 =) 117,6 eller i runt tal 
118 milj. kr. beräknas inflyta under budgetåret 1974175. För budget
frret J 975176 synes inkomsterna kunna anges till 125 milj. kr. 

c) A v g i f t p å v i s s a d r y c k e s f ö r p a c k n i n g a r inflöt 
under budget[ll"ct 1973174 med 68,0 milj. kr. Under juli-oktober 1974 
inflöt 26,0 milj. kr. mot 24,9 milj. kr. året dessförinnan, vilket innebär 
en ökning med drygt 4 procent. Under november 1973-juni 1974 in
flöt 43.0 milj. kr. Under förutsättning av motsvarande ökning för no
vember 1974-juni 1975 kan (26,0+44,7 =) 70,7 eller avrundat 71 
milj. kr. bcr~iknas inflyta under budgetåret 1974/75. För budgetåret 
1975176 torde intäkterna kunna anges till 73 milj. kr. 

1 enlighet med ovanstående (a--c) beräknar riksskatteverket inkoms
ten av särskilda varuskatter under budgetåret 1974/75 till (184+ 118 + 
7i '') 373 milj. kr. och under budgetåret 1975176 till (184-i-125+ 
73 =c) 382 milj. kr." 

G e n e r a I t u I l s t y r e 1 e n har i skrivelse till riksrevisionsverket 
den 8 november 1974 beräknat sin nettouppbörd av särskilda varu
skatter till följande belopp (milj. kr.). 

Särskild varuskal! 
Utjiimningsskatt 
Chokladutjä mningsa vgift 
Dryckcsförpackningsavgift 

Utfall 
1973/74 
11,6 
5,2 
0,4 

12, 1 

Summa 29,3 

Prognos 
1974/75 
13,0 
3,5 
0,5 

13,5 

30,5 

1975./76 
13,5 
4,0 
0,5 

14,0 

32,0 

De av riksskc:.tteverket och generaltullstyrelsen gjorda beräkningarna 
innebär en sammanlagd inkomst på titeln särskilda varuskatter under 
budgetåren 1974/75 och 1975/76 på 403 resp. 414 milj. kr. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets och gcneral
tullstyrclsens beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln 
s;irskilda Yaruskatter till 403 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att 
titeln uppför;; med 414 000 000 kr. för 1975/76. 

Omsättningsskatt på motorfordon 

De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 62 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1970/71 1971172 1972173 1973j74 1974175 

525,0 461,0 450,0 610,0 616,0 
407,0 465,l 531,2 572,8 

Omsättningsskatt på motorfordon utgår enligt förordning den 2~ 

november 1956 (nr 545), som trädde i kraft den 1 december 1956, i 
vissa fall när fordonet av tillverkare eller registrerad importör levereras 
till köpare eller uttas från rörelse utan samband med försäljning. För 
skattepliktigt fordon som införts till riket av annan än registrerad im
portör utgår omsättningsskatt, när fordonet införs i riket. Skattepliktiga 
fordon är personbilar, sådana med skåp-, stationsvagns- eller personbils
karosseri utrustade lastbilar, vilkas tjänstevikt ej överstiger 1 800 kg, 
samt motorcyklar, allt i den mån fordonen icke tidigare är eller varit 
upptagna i bilregister. 

För personbilar och lastbilar skall omsättningsskatten utgå med det 
antal kronor som motsvarar viss procent av det tal, vilket anger fordo
nets tjänstevikt uttryckt i kilogram. Detta procenttal höjdes genom för
ordning den 2 februari 1973 (nr 14) till 230 % fr. o. m. den 6 
februari 1973. För bilar med högre tjänstevikt än 1 600 kg skall där
jämte tillägg göras med visst belopp för varje fullt femtiotal kilogram, 
varmed tjänstevikten överstiger 1 600 kg. Detta belopp höjdes genom 
nyssnämnda förordning från 240 kr. till 290 kr. Skatten avrundas i före
kommande fall till nännast lägre helt tiotal kronor. Genom förordning 
den 18 april 1969 (nr 71) höjdes skatten för motorcyklar fr. o. m. den 
1 maj 1969 från 225 till 350 kr. om tjänstevikten ej överstiger 
75 kg, från 335 till 460 kr. för tjänstevikt mellan 75 och 160 kg samt 
eljest från 505 till 700 kr. 

Inkomsterna på titeln redovisas av riksskatteverket och generaltull
styrelsen. 

I sin förenämnda skrivelse beräknar riksskatteverket inkomsterna på 
titeln till 645 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1974175 och 1975/ 
76. Generaltullstyrclsen beräknar inkomsterna till 6,5 milj. kr. för vart 
och ett av budgetåren. 

Riksskatteverket uppskattar nyregistreringen av personbilar till 
245 000 st. under såväl 1974175 som 1975176. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets och generaltull
styrelsens beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln om
sättningsskatt på motorfordon till 651 500 000 kr. för 1974175 och före· 
slår att titeln uppförs med 651 500 000 kr. för 1975176. 

Tobaksskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 
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Budgetår 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
Riksstat I 760,0 1 673,0 1 638,0 1 817,0 
Redovisat 1 650,9 1 638,2 I 692,4 1 878,8 
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1974/75 
1 847,0 

Enligt förordning den 16 juni 1961 (nr 394) med därefter senast ge
nom förordning den 21 december 1973 (nr 988) företagna ändringar ut

går tobaksskatt med vissa efter varans myckenhet bestämda belopp. För 

cigarrer och cigariller samt cigarretter utgår skatt enligt följande sam-

manställning. 

Vikt för 1 st. 
gram 

Cigarrer och cigariller 
grupp I........ t. o. m. 1,7 
" Il........ över 1,7 

JU........ )) 3,0 
IV........ » 5,0 

Cigarretter 
grupp I ....... . t .o. m. 0,85 

t. o. m. 3.0 
)) 5,0 

.. Il ....... . över 0,85 t. o. m. 1,20 
lII ....... . )) 1,20 )) 1,55 
IV ....... . » 1,55 )) 1,90 
V ....... . )) 1,90 

Skatt för 
1 st. 
öre 

12,0 
15,7 
18,6 
26,0 

13,9 
18,9 
23,4 
27,4 
31,4 

Tobaksskatt för räktobak, tuggtobak och snus utgår med 64: 00, 
21: 60 resp. 9: 10 kr. för kilogram. För cigarrettpapper och cigarrett
hylsor utgår skatt med 5 öre för varje påbörjad längd av 100 mm av ett 

blad eller en hylsa för framställning av en cigarrett. 
Den som inom riket tillverkar tobaksvaror, cigarrettpapper eller 

cigarretthylsor för försäljning är skyldig att vara registrerad hos riks

skatteverket och den som för återförsäljning till riket inför tobaksvaror 
må efter ansökan registreras hos riksskatteverket. Beskattningsmyndig
heter är ifråga om vara som av annan än registrerad införts till riket 
generaltullstyrelsen och i övriga fall riksskatteverket. 

R i k s sk a t te v e r k e t har i skrivelse till riksrevisionsverket anfört 
följande angående sin beräkning av inkomsterna på titeln: 

'Tobaksskatt inflöt under budgetåret 1973174 med 1 848,3 milj. kr. 
Under juli-oktober 1974 inflöt 649,0 milj. kr. mot 603,2 milj. kr. 
året dessförinnan, vilket innebär en ökning med 7,6 procent. Under 
förutsättning av motsvarande ökning för november 1974-juni 1975 
skulle skatteutfallet för budgetåret 1974/75 kunna beräknas till (649,0+ 
1 339,7 =-") 1 988,7 eller avrundat 1 990 milj. kr. 

Konsumtionen av cigarretter framgår av nedanstående tabell. 

Budgetår Cigarretter av grupp I Cigarretter av grupp Il-V 

1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971 /72 
1972/73 
1973/74 

Antal Procentuell Antal Procentuell 
(milj. st.) andel av totala (milj. st.) andel av totala 

1 400 
2400 
3 300 
4100 
4 800 
5 200 
5 500 

konsumtionen konsumtionen 
15,6 7 600 84,4 
24,5 7 400 75,5 
31,7 7 100 68,5 
40,9 5 900 59,1 
47,1 5 400 52.9 
50,5 5 100 49,5 
5\,4 5 200 48,6 
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Riksskatteverket beräknar inkomsten av 1.obaksskatt under budget
året 1974/75 till 1 990 milj. kr. och under budgetåret 1975/76 till 
2 010 milj. kr." 

Under budgetåret 1973174 uppgick generaltullstyrelsens uppbörd av 

tobaksskatt till 937 000 kr. General tu 11 styre Is c n beräknar 

uppbörden under vart och ett av budgetåren 1974/75 och 1975/76 till 
700 000 kr. Fr. o. m. år 1974 har viss tobaksimport från Danmark upp
hört. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets och generaltull
styrelsens beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln to
baksskatt till 1 990 000 000 kr. för 1974175 och föreslf1r att titeln upp
förs med 2 010 000 000 kr. för 1975176. 

Rusdrycksförsäljningsmcdcl av partihandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

30,0 
40,l 

1971/72 

30,0 
40,6 

1972J73 

30,0 
41,2 

1973/74 

40,0 
28,9 

1974/75 

35,0 

Inkomsterna från partihandelsbolag hänför sig i första hand till aktie

bolaget Vin- & Spritcentralen jämte vissa agentbolag. 

Riksskatteverket har meddelat att enligt uppgift från AB Vin- & Sprit
ccntralen kan bolagets vinstinleverans till statsverket, med hänsyn tagen 
till avsättning till arbetsmiljöfond men ej till särskild fond för investe
ring, under budgetåret 1974/75 väntas komma att uppgå till 20 milj. kr. 
För budgetåret 1975176 räknar bolaget preliminärt med 30 milj. kr. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln rusdrycksförsäljningsmedel av 
partihandelsbolag till 20 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln 
uppförs med 30 000 000 kr. för 1975176. 

Rusdrycksförsäljningsrnedel av detaljhandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

50,0 
52,6 

1971 /72 

53,0 
50,4 

1972/73 

50,0 
50,7 

1973/74 

51,0 
56,5 

1974/75 

51,0 

Detaljhandeln med rusdrycker handhas av ett för hela riket gemen

samt företag, Systembolaget AB. 
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Riksskatteverket har meddelat att enligt uppgift från Systembolaget 
AB kan bolagets vinstinleverans till statsvcrket, med I:itirisyn tagen till 

avsättning till arbetsmiljöfond men ej till särskild fond för investering 
under budgetåret 1974/75 väntas komma att uppgå till ca 50 milj. kr. 

För budgetåret 1975/76 räknar bolaget med ca 51 milj. kr. 

Riksrcvisionsvcrkct ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln rusdrycksförsäljningsmedel av 

detaljhandelsbolag till 50 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln 
uppförs med 51000000 kr. för 1975/76. 

Skatt på sprit 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

1 935,0 
1 971,8 

1971 /72 

2 000,0 
2100,0 

1972/73 

2170,0 
2 178,2 

1973/74 

2 200,0 
2 244,1 

T974/75 

2 805,0 

Skatt på sprit utgår enligt förordning den 24 maj 1957 (nr 209) med 
däri senast genom förordning den 22 maj 1974 (nr 230) företagna änd
ringar. 

För spritdrycker utgår omsättningsskatt dels med en grundavgift för 
liter dels ock med en procentavgift. Grundavgiften utgör 50 öre för varje 

hel volymprocent alkohol. Procentavgiften motsvarar 50 % av utminute
ringspriset, vilket utgörs av det belopp, som, skatten inräknad, betingas 

vid varornas utminutering. 

I skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatteverket anfört föl
jande: 

"Vin- & Spritcentralens försäljning av sprit under perioden maj
oktober utgör underlag för skatteinkomsten under perioden juli-de
cember 1974. För denna period kommer skatt att inflyta med 1426 
milj. kr. Jämfört med föregående års motsvarande försäljning, som in
bringade 1170 milj. kr. innebär det en ökning med 22 %. Därav sva
rar skatteböjningen för 11 % och volymökningen för 10 % . Den se
naste skatteböjningen trädde i kraft i slutet av maj 1974 varför skatte
effekten blir 11 % för· 11 av budgetårets månader och 0 % för den 
12:e månaden, liksom för de följande budgetåren. Vidare får man räkna 
med en indirekt skatteeffekt som en följd av prisökningar och för
ändringar i konsumenternas preferenser mot dyrare varor. Denna in
direkta skatteeffekt har uppskattats till. 2 % per år. Konsumtionen av 
sprit har under de senaste 15 åren ökat med i genomsnitt 1,5 % per år. 
Utvecklingen hittills under· 1974 pekar dock på att ökningen skulle 
bli 10 % detta kalenderår. Mot bakgrund av den tidigare utvecklingen 
får det dock antas att ökningstakten under de följande kalenderåren . 
återgår till 1,5 % per år. För budgetåren 1974/75 och 1~75/76 skulle 
skatteeffekten således bli 12 % och 2 %. medan volymeffekten skulle 
bli 6 % och 1,5 % . I enlighet härmed beräknar riksskatteverket inkoms-

5 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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ten av skatt på sprit under budgetåret 1974175 till 2 900 milj. kr. och 
under budgetåret 1975176 till 3 000 milj. kr." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln skatt på sprit till 2 900 000 000 
kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 3 000 000 000 kr. för 

1975176. 

Skatt på vin 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

235,0 
256,7 

1971/72 

265.0 
297,7 

1972/73 

335,0 
340,6 

1973 /74 

390,0 
356.3 

1974/75 

430,0 

Enligt förordning den 24 maj 1957 (nr 209) utgår omsättningsskatt 
för vin dels med en grundavgift för liter dels ock med en procentavgift. 
Grundavgiften utgår senast genom förordning den 2 juni 1972 (nr 379) 

med 5 kr. 20 öre för vin med en alkoholhalt överstigande 14 volym
procent (starkvin) samt med 1 kr. 60 öre för annat vin (lättvin). Pro
centavgiften motsvarar 36 % av utminuteringspriset, vilket utgörs av 

det belopp, som, skatten inberäknad, betingas vid varornas utminute
ring. För inom landet tillverkat vin utgår dessutom en särskild tillverk

ningsavgift, 50 öre för liter, om vinets alkoholhalt överstiger 14 volym

procent eller vinet är mousserande eller därmed jämförligt, eljest 

20 öre för liter. 
I skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatteverket i fråga om 

beräkning av skatt på vin anfört följande: 

"Under en längre följd av år har konsumtionen av vin varit kraftigt 
ökande. Under tioårsperioden t. o. m. 1972 var den genomsnittliga ök
ningen 12 % per år. Under 1973 inträffade dock en nedgång i kon
sumtionen med 8 % . Orsaken härtill torde ha varif skattehöjningen 
1 januari 1973 som tillsammans med kraftiga importprisökningar med
förde att prisskillnaden ·mellan sprit och vin minskade, vilket i sin tur 
bidrog till en ökad spritkonsumtion och minskad vinkonsumtion. Ge
nom skatteböjningen på spritdrycker den 23 maj 1974 torde dock för
säljningen av vin återigen gynnas. Den senaste tidens utveckling tyder 
på en volymökning under 1974 på 4 % ·och under budgetåret 1974/75 
på 6 %. Under 1974 har vidare inträffat mindre prishöjningar som 
tillsammans med en viss förskjutning mot dyrare varor väntas med
föra en ökning av skatteinkomsterna med 6 % . 

Vin- & Spritcentralens försäljning under perioden maj 1973-april 
1974 utgör underlag för skatteinkomsterna under ett budgetår. Under 
1973/74 medförde denna försäljning en inkomst av 387,6 milj. kr. 
Riksskattcverkct beräknar iitider · antagande av eri årlig inJwmstökning 
av 12 % inkomsten av skatt på vin under budgetåret 1974/75 till 435 
milj. kr. och under budgetåret 1975/76 till 485 milj. kr." 
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Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskattevcrkets beräkning och 

beräknar således inkomsterna på. titeln skatt på vin till 435 000 000 kr. 

för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 485 000 000 kr. för 

1975/76. 

Skatt på malt- och läskedrycker 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Riksstat 625,0 640,0 645,0 649,0 695,0 
Redovisat 580,2 607,8 631,1 680,7 
Därav 

Maltdrycker 482,0 508,3 533,3 578,l 
Läskedrycker 98,2 99,5 97.8 102,6 

Skatt på malt- och läskedrycker utgår enligt förordning den 27 maj 

1960 (nr 253) med ändring den 14 december 1973 (nr 987) om tillverk

ning och beskattning av malt- och läskedrycker. Enligt förordning den 

4 juni 1971 (nr 249) omfattar skatt på malt- och läskedrycker från den 

1 juli 1971 även importerade drycker, varvid tullen på maltdrycker 

sänks med skattens belopp och tullen på läskedrycker, som är lika med 

skatten, s.lopas. Allt efter alkoholstyrkan indelas maltdryckerna i fyra 

grupper enligt följande sammanställning. 

Maltdryck Viktprocent Skatt per 
alkohol liter 
Över Högst Kr. 

Lättöl 1,8 0: 12 
Öl typ A 1,8 2,8 0: 75 
Öl typ B 2,8 3,6 I: 50 
Starköl 3,6 2: 50 

Skatt på läskedrycker utgår med 33 öre för liter. 

I skrivelse till riksrevisionsverket har r i k s s k a t t e v e ~ k e t 

fråga om beräkningen av skatt på malt- och läskedrycker anfört föl

jande: 

"Skatt på malt- och läskedrycker inklusive utjämningsskatt inflöt 
under budgetåret 1973/74 med 639,8 milj. kr. Under tiden juli-okto
ber 1974 inflöt 219,8 milj. kr. mot 248,6 milj. kr. under samma tid 
1973, vilket innebär en minskning med 12 %. 

Den skattepliktiga utlämningen av malt- och läskedrycker under de 
fyra senaste tolvmånadersperioderna har uppgått till följande kvanti
teter i milj. liter. 

Tid 

4 kv 1970-3 kv 1971 
4 kv 1971-3 kv 1972 
4 kv 1972-3 kv 1973 
4 kv 1973-3 kv 1974 

Stark
öl 

25,6 
24,3 
22,9 
22,3 

Öl 
typ B 

288,9 
282,7 
279,8 
274,8 

Öl 
typ A 

68,8 
63,5 
~5.1 
42,l 

.Lagrat 
lättöl 

30,0 
45,t 
67,3 
88,2 

S:a malt
drycker 

413,3 
415,6 
425,1 
427,4 

Läske
drycker 

293,7 
295,5 
305,0 
290,7 

: .· 
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Efterfrågan på starkare maltdrycker är sedan några år tillbaka vi
kande. A andra sidan ökar kvantiteten lagrat lättöl mycket starkt. Den 
totala volymen utlämnade lagrade maltdrycker ökar något från år till 
år. 

Av viss betydelse för skatteutfallet är vidare, att utjämningsskatten 
på starköl och öl typ B, som inbringat omkring 1 milj. kr. i månaden, 
är suspenderad under år 1974. 

De kvantiteter malt- och läskedrycker som ovan redovisats för tiden 
4 kv. 1973-3 kv. 1974 motsvarar med nuvarande skattesatser en sam
manlagd skatteinkomst av 606 milj. kr. 

Man får även i fortsättningsvis räkna med en viss förskjutning från 
i vart fall öl typ A till lagrat lättöl, medan utlämningen av starköl, öl 
typ B och läskedrycker torde förbli konstant. 

Riksskatteverket beräknar inkomsten av skatt på malt- och läske
drycker under förutsättning av att utjämningsskatten fortfar att vara 
suspenderad under vart och ett av budgetåren 1974175 och 1975/76 
till 600 milj. kr." 

G c ner a 1tu11styre1 sen redovisade under budgetåret 1973/ 

74 39,9 milj. kr. i skatt på maltdrycker och 1,0 milj. kr. i skatt på 

läskedrycker. Tillkomsten av ny tullag m. m. år 1974 medförde för
längd kredittid med ca 20 dagar för importörer av malt- och läske

drycker. Den influtna uppbörden för 1973174 försenades i motsvarande 

mån. Generaltullstyrelsen har beräknat sin uppbörd av skatt på malt

och läskedrycker till 45 milj. kr. under 1974175 och 46 milj. kr. under 
1975176. 

Riksrcvisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets och gcneraltull

styrelsens beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln skatt 
på malt- och läskedrycker till 645 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår 
att titeln uppförs med 646 000 000 kr. för 1975176. 

Energiskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 1971 /72 1972/73 1973/74 1974/75 

Riksstat 1 010,0 1116,0 1 078,0 1 255,0 1945,0 
Redovisat 1 011,3 1 073,l 1 066,5 1 222,4 
Därav på 

Elektrisk kraft 255,7 326,7 369,3 392,8 
Bensin och gasol' 340,9 354,7 363,5 496,0 
Andra bränslen 413,9 390,9 333,7 333,6 

1 Exklusive tullverkets uppbörd. 

Allmän energiskatt utgår enligt förordning den 31 maj 1957 (nr 262), 
som i sin helhet med vissa ändringar omtrycktes i förordningen den 

29 maj 1964 (nr 350). Förordningen ändrades dels ,genom förordning 
den 30 oktober 1970 (nr 573) och dels senast genom för<.lrdning den 
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21 december 1973 (nr 994). Allmän energiskatt skall erläggas för bensin 

och gasol, vissa bränslen såsom kol, koks, motorbrännolja och eldnings
olja samt elektrisk kraft. Med bensin avses härvid samtliga i förord
ningen om bensinskatt angivna skattepliktiga varuslag och med gasol 
vara, för vilken skatt skall erläggas enligt förordningen om gasolskatt. 

Energiskatt för bensin utgår med 27 öre för liter och för gasol med 19 

öre för liter. Skatten utgår för elektrisk kraft för gatu- eller vägbelys

ning med 0,5 öre för kilowattimme och för annan kraft med 10 % av 

kraftens beskattningsvärde. Beskattningsvärdet är lika med summan av 

de avgifter, som förbrukaren har att erlägga för den elektriska kraften. 

För andra bränslen gällande skattesatser framgår av nedanstående 
sammanställning. 

Bränsle 

Stenkol 
Stenkolsstybb samt stcnkolsbrikctter m. m. 
Brun kolsbriketter 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor, skatteklass I, 

samt fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb
gående dieselmotor 

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor, skatteklass Il 

Skattesats 

12 kr. för ton 
6 )) )) )) 
6 )) )) )) 

14 )) )) )) 
6 )) )) )) 

25 » » m• 
16 )) )) )) 

Beträffande energiskatt på bensin och gasol gäller i fråga om skatt

skyldighet och beskattningsmyndighet samma bestämmelser som för 
bensinskatt och gasolskatt. övrig energiskatt redovisas av riksskatte

verket samt av generaltullstyrelsen beträffande skatt på bränslen som 

införts till riket av annan än den som är registrerad hos riksskatteverket. 
Enligt förordning den 10 december 1971 (nr 928) kan Konungen i kon
junkturstimulerande syfte förordna om nedsättning eller befrielse från 
allmän energiskatt. Den tillfälliga nedsättningen av energiskatten före
slås i proposition 1974: 177 upphöra vid utgången av 1974. 

I skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatteverket anfört följande: 

"a) En c r g is katt p å e I ek t ris k kraft 
Nettoinkomsten i milj. kr. under de sex senaste budgetåren framgår 

av följande sammanställning. 

Budgetår 

1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 

Energiskatt på 
elkraft, milj. kr. 
216,3 
230,6 
255,7 
326,7 
369,3 
392,8 

Procentuell förändring 
frän föregående budgetår 

-:- 6,6 
+10,9 
-1-27,8 
-i-13,l 
+ 6,4 

Till följd av de kraftiga oljeprishöjningarna har de flesta elkraft
distributörema fr. o. m. februari 1974 höjt priset på elkraft genom ett 
oljepristillägg i storleksordningen 15 %. Trots att den årliga ökningen 
av elkraftförbrukningen stannat upp i år har oljepristillägget medfört 
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att inkomsten ökat kraftigt i början av innevarande budgetår. Under 
tiden juli-oktober 1974 har inkomsten ökat med 2? % jämfört med 
samma period 1973. Förbrukningen av elkraft kan beräknas öka med 
3 % under innevarande budgetår. Oljepristillägg och indextillägg be
räknas öka prisnivån med 15 % under budgetåret 1974175. För bud
getåret 1975176 kan den årliga förbrukningsökningen beräknas bli 6 %. 
Prishöjningar på grund av indextillägg beräknas bli 6 % under budget
året 1975176. 

Den tillfälliga nedsättningen av energiskatten som infördes den 1 
december 1971 föreslås i proposition 1974: 177 upphöra vid utgången 
av 1974. Om riksdagen bifaller förslaget beräknas inkomsten öka med 
25 milj. kr. under innevarande budgetår (ett kvartal kommer med) och 
med ytterligare 80 milj. kr. under budgetåret 1975176. 

Riksskattevcrket beräknar i enlighet med det anförda uppbörden till 
(0,75 (393Xl,03Xl,15)-!-0,25((393+25)Xl,03Xl,15) =] 473 milj. kr. 
under budgetåret 1974/75 och [(473+80)Xl,06Xl,06 =] 621 milj. kr. 
under budgetåret 1975176. 

b) Energiskatt på bensin och gasol 
I detta sammanhang kan bortses från energiskatten på gasol. Inkoms

ten av energiskatt på bensin förhåller sig till inkomsten av bensin
skatt som 27 /43 ( = 62, 79 % ). Med utgångspunkt härifrån och med till
lägg av 1,0 milj. kr. för den energiskatt på lättbensin, som inlevereras 
av gasverk och för vilken bensinskatt inte utgår, kan inkomsten under 
budgetåret 1974175 beräknas till (0,6279X1780+1 =) 1119 milj. kr. 
och under budgetåret 1975/76 till (0,6279X1825+1 =) 1147 milj. kr. 

c) E n e r g i s k a t t på andra bränslen än bensin och 
gasol 

Nettoinkomsten i milj. kr. under de sex senaste budgetåren framgår 
av nedanstående sammanställning. 

Budgetår Fasta Motor- Eldnings- Eldnings- Summa 
bränslen brännolja olja l-2 olja 3 och 

(skatte- högre 
klass I) (skatte-

klass Il) 
1968/69 10,0 40,7 181,8 142,8 375,3 
1969/70 9,:! 44.l 199,6 155,4 408,3 
1970/71 7,7 46,9 203,7 155,6 413,9 
1971 /72 5,2 46,3 209,3 130,1 390,9 
1972/73 1,4 46,8 200,5 85,0 333,7 
1973/74 1,8 50,3 194,2 87,3 333,6 

Procentuell förändring från föregående budgetår. 

Budgetår Fasta Motor- Eldnings- Eldnings- Summa 
bränslen bränn olja olja 1-2 olja 3 och 

(skatte- högre 
klass I) (skatte-

klass Il) 

1969/70 - 8,0 +8,4 -i-9,8 + 8,8 + 8,8 
1970/71 -16,3 +6,3 +2,l + 0,1 + 1,4 
1971/72 -32,5 -1,3 +2,7 -16,4 - 5,6 
1972/73 -73,1 +t,t -4,2 -34,7 -14,6 
1973/74 +28,6 +7,5 -3,l + 2,7 - 0,0 
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Influten skatt under tiden juli 1968-september 1974 och beräknad skattein
komst fjärde kvartalet 1974. 

Redovis- In beta!- 1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972( 1973/ 1974/ 
nings- nings- 69 70 71 72 73 74 75 
period kvartal 

april-juni juli-sept. 70,0 81,9 86,8 84,1 71,2 77,8 64,2 
juli-sept. okt.-dcc. 55,9 56,7 67,4 60,5 51,0 48,7 53,0 
okt.-dec. jan. -mars 114,0 121,6 121,6 121,1 99,1 116,7 
jan.-mars april-juni 135,4 148,I 138,1 125,3 112,4 90,4 

Summa 375,3 408,3 413,9 J 390,9 333,7 333,6 

Under tiden juli-december 1973 inflöt 126,5 milj. kr. Under mot
svarande tid 1974 beräknas skatteinkomsten bli 117 milj. kr. 

Under januari-mars 1974 inflöt 116,7 milj. kr. Beloppet var på 
grund av lagerinköp inför oljekrisen något större än väntat. Inkomsten 
under denna period 1975 beräknas bli ca 110 milj. kr. Under april
juni 1974 inflöt 90,4 milj. kr. Om inte oljekrisen varit borde ca 120 
milj. kr. influtit. Om den tillfälliga nedsättningen av energiskatten upp
hör kan detta antas medföra en böjning av skatten på bränslen med 
20 milj. kr. för resten av budgetåret och 80 milj. kr. för helt budget
år. Skatteinkomsten under budgetåret 1974/75 kan alltså beräknas till 
(117+110+120+20 =) 367 milj. kr. 

Med hänsyn till planerade energibesparande åtgärder bör man räkna 
med oförändrade intäkter under de närmast följande budgetåren. In
komsten under budgetåren 1975/76 kan beräknas till (367+60 =) 427 
milj. kr. ökningen jämfört med budgetåret 1974/75 är 60 milj. kr. be
roende på att den tillfälliga nedsättningen förutsatts upphöra. 

Den sammanlagda energiskatten skulle i enlighet med det anförda 
uppgå till (473+1119+367 =) 1959 milj. kr. för budgetåret 1974/75 
och (621+1147 +427 =) 2 195 milj. kr. för budgetåret 1975176." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskattcverkets beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln energiskatt till 1 959 000 000 kr. 

för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 2 195 000 000 kr. för 
1975176. 

Särskild skatt på motorbränslen 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 

Riksstat 250,0 
Redovisat 422,5 

1971/72 

741,0 
744,3 

1972/73 

763,0 
776,5 

1973/74 

770,0 
715,7 

1974/75 

1,0 

Enligt förordning den 5 juni 1973 (nr 604) upphörde förordningen 

om särskild skatt på motorbränslen att gälla vid utgången av år 1973. 
Vid samma tidpunkt trädde istället förordning den 5 juni 1973 (nr 602) 

om särskild vägtrafikskatt i kraft. 
I skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatteverket anfört följan

de: 
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"Under tiden juli-oktober 1974 inflöt motorbränsleskatt på bränn
olja med brutto 0,3 milj. kr. Inkomsten av särskild skatt på motorbräns
len förhåller sig till inkomsten av brännoljeskatt som 13 till 31,5 
(=ca 40 %). 

Riksskatteverkets uppbörd under budgetåret 1974/75 kan förmodas 
bli 1,0 milj. kr. och under budgetåret 1975176 0,5 milj. kr." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln särskild skatt på motorbränslen 
till 1000000 kr. för 1974175 och föreslår att inkomsterna från särskild 
skatt på motorbränslen redovisas på titeln övriga diverse inkomster 

budgetåret 1975176. 

Särskild beredskapsavgift för oljeprodukter 

En särskild beredskapsavgift för oljeprodukter gäller under tre år 

fr. o. m. den 1 juli 1974. I riksstat för budgetåret 1974175 benämns 

titeln oljelagringsavgift. En beredskapslagring av råolja på 3 milj. ku
bikmeter skall byggas upp så att det av OECD rekommenderade må
let om ett 90-dagarslager skall kunna uppnås. Kostnaden för lagringen, 
som beräknas till ca 485 milj. kr. skall täckas med denna avgift. Av
giften tas ut för bensin med två öre per liter samt för motorbrännolja, 

eldningsolja och bunkerolja med 3 kr. per kubikmeter. Avgiftsskyldig

hetcn följer samma regler som gäller för skattskyldighet för bensin 

respektive allmän energiskatt på flytande bränslen. 
Riksskatteverket har i skrivelse till riksrevisionsverket anfört föl

jande: 

"Inkomsten av särskild beredskapsavgift för bensin förhåller sig 
till inkomsten av bensinskatt som 2 till 43 ( = 4,65 % ). Eftersom av
gift hänförlig till juli i princip inbetalas först i oktober, kommer under 
budgetåret 1974175 avgift att inflyta endast under 9 månader. Med 
utgångspunkt från dessa förhållanden beräknas inkomsten av den sär
skilda beredskapsavgiften för bensin under budgetåret 1974175 till 62 
milj. kr. och under budgetåret 1975176 till 85 milj. kr. 

Betydligt svårare är det att beräkna utfallet av den särskilda bered
skapsavgiften för motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja. över
slagsberäkningar tyder emellertid på att inkomsten av avgiften torde 
bli omkring 22 % av inkomsten från energiskatten. Om den tillfälliga 
nedsättningen av energiskatt upphör beräknas andelen bli 17 % . In
komsten under tiden fram till årsskiftet 1974175 kan beräknas till 11 
milj. kr. Inkomsten under första kvartalet 1975 beräknas bli 24 milj. 
kr. Andra kvartalet 1975 väntas ge 25 milj. kr. För budgetåret 1974175 
blir då inkomsten (11+24+25 =) 60 milj. kr. Inkomsten av avgiften 
för oljor under budgetåret 1975176 beräknas bli 68 milj. kr. 

Den sammanlagda inkomsten av särskild beredskapsavgift för olje
produkter skulle i enlighet med det anförda bli för budgetåret 1974175 
t62+60 =) 122 milj. kr. och för budgetåret 1975/76 (85+68 =) 153 
milj. kr." 
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Riksrcvisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln särskild beredsk~psavgift för 
oljeprodukter till 122 000 000 kr. för 1974175 och förcsiår att titeln 
uppförs med 153 000 000 kr. för 1975176. 

Särskild vägtrafikskatt 

Fr. o. m. den 1 januari 1974 utgår enligt förordning den 5 juni 1973 
(nr 602) särskild vägtrafikskatt i form av särskild fordonsskatt och 

särskild kilometerskatt. Skatten bar införts som ersättning för den 
särskilda skatten på motorbränslen. 

Särskild fordonsskatt utgår för trafiktraktor och registrerat motor
redskap, som inrättats för brännoljedrift, samt för släpvagn över tre tons 

skattevikt, som drages av fordon som är kilometerskattepliktigt enligt 
vägtrafikskatteförordningen (1973: 601) eller enbart av traktor eller 

motorredskap, om fordonet är fordonsskattepliktigt enligt nämnda för

ordning. 
Särskild kilometerskatt utgår för motorfordon, som är inrättat för 

brännoljedrift och som är kilometerskattepliktigt enligt vägtrafikskatte
förordningen (1973: 601). 

Särskild fordonsskatt utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
Tilläggsbeloppet bestäms av fordonsslag, totalviktsintervall samt för 
släpvagn huruvida den är påhängsvagn som drages av kilometerskatte

pliktigt fordon eller annan släpvagn. Särskild kilometerskatt beräknas 
efter antal körda kilometrar och utgår med ett grundbelopp och ett 

tilläggsbelopp. 
Särskild vägtrafikskatt uppbärs enligt vägtrafikskattekungörelsen den 

19 oktober 1973 (nr 776) på samma sätt som vägtrafikskatt. 
l riksstaten för budgetåret 1974175 har titeln uppförts med 166 milj. 

kr. 
Antalet brännoljedrivna personbilar utgör drygt 3 % av totala anta

let bilar. För lastbilar och bussar är motsvarande procentandelar ca 
56 resp. 66 % . Antalet trafiktraktorer och registrerade motorredskap 
som berörs av den särskilda fordonsskatten är ca 4 500 st. Antalet på

hängsvagnar som dras av kilometerskattepliktigt fordon samt andra släp
vagnar med totalvikt över 3 ton uppgår till ca 29 000 st. Med ledning 

av dessa uppgifter har den särskilda vägtrafikskatten för budgetåren 
1974175 och 1975176 framräknats enligt nedanstående tablå (milj. kr.). 

1974/75 1975/76 

Särskild fordonsskatt 18 19 
• Därav släpvagnar 17 18 
Särskild kilometerskatt 152 156 
Il Därav lastbilar 120 122 

Summa 170 175 
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln särskild vägtrafik
skatt till 170 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 
175 000 000 kr. för 1975176. 

Skatt på annonser och reklam 

Enligt förordning den 2 juni 1972 (nr 266) utgår skatt på annonser 
och reklam. Skatten utgår på vederlaget exklusive skatt, och utgör 
6 % för annons i allmän nyhetstidning, annars 10 % . Skattskyldig är 
den som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skatteplik
tig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons eller fram
ställer skattepliktig reklamtrycksak. Den som är skattskyldig skall an
mäla sig för registrering hos riksskattevcrket. Skatten redovisas vanligen 
för perioder om 2 månader, och den skattskyldige skall utan anmaning 
inge deklaration för varje redovisningsperiod. Till skattskyldig som re
dovisat reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation 
återbetalar riksskatteverket så stor del av den erlagda skatten för ett 
kalenderår som svarar mot en skattepliktig omsättning om högst 3 mil
joner kronor för helt år. 

Bcskattningsmyndighet för reklamskatt är riksskattcvcrket eller, i frå
ga om reklamskatt vid införsel, generaltullstyrelsen. 

I skrivelse till riksrevisionsverket har r i k s s k a t t c v e r k e t i 
fråga om beräkningen av skatt på annonser och reklam anfört föl
jande: 

"Nettouppbörden av denna skatt uppgick under budgetåret 1973174 
till 82,7 milj. kr. och för tiden juli-oktober 1974 till 28,0 milj. kr. 
Det senare beloppet innebär en ökning med 9 milj. kr. eller med ca 47 
procent jämfört med motsvarande period föregående budgetår. Den 
tid som beloppet hänför sig till är alltför kort för att ökningstakten 
skall kunna läggas till grund för en beräkning av inkomsterna under 
resten av budgetåret. Det finns skäl anta att den relativa ökningen 
blir mindre. 

Prishöjningar på arbetskraft och papper har i betydande omfattning 
påverkat priserna på annonser och reklamtrycksaker. Volymökningarna 
är totalt sett måttliga. Den 1 september 1974 trädde vissa ändringar i 
reklamskatteförordningen i kraft. Dessa väntas dock inte påverka netto
uppbörden. 

Under tiden november 1973-juni 1974 uppgick nettouppbörden 
av denna skatt till knappt 64 milj. kr. Vid i stort sett oförändrad vo
lym och prishöjningar på i genomsnitt 10 % skulle nettouppbörden 
för resten av innevarande budgetår kunna anges till drygt 70 milj. kr. 

Riksskatteverket beräknar nettoinkomsten av skatt på annonser och 
reklam under budgetåret 1974175 till 100 milj. kr. och under budget
året 1975176 till 105 milj. kr." 

G c n e r a I t u 11 s t y r e I s e n beräknar sin uppbörd av skatt på 
annonser och reklam till 5,5 milj. kr. under budgetåret 1974175 och 

6 milj. kr. under budgetåret 1975176. 
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Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets och generaltull

styrelsens beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln skatt 
på annonser och reklam till 105 500 000 kr. för 1974/75 och föreslår att 

·titeln uppförs med 111 000 000 kr. för 1975176. 

Skatt på spel 

Enligt förordning den 28 december 1972 (nr 820) utgår fr. o. m. den 
1 april 1973 spelskatt på sådant automat-, roulett- eller bingospel, som 
kräver tillstånd enligt la, lb eller 3 § lotteriförordningen (1939: 207). 

Beskattningsmyndighet är riksskatteverket. 

Skatten på automat- och roulettspel har formen av en fast avgift för 
varje kalendermånad då skattskyldighet råder. För automatspel utgår 
avgiften med 100 kr. per automat om automaten är konstruerad ute
slutande för spel med tjugofemöresmynt och med 500 kr. per automat 
i annat fall. I fråga om roulettspel utgår avgiften med 3 500 kr. per 

tillstånd som innebär rätt till spel minst tre dagar varje vecka och med 
1 500 kr. för annat tillstånd. Skatt på bingospel utgår med 5 % av 
värdet av erlagda spelinsatser och entreavgifter. 

I skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatteverket beträffande 
skatt på spel anfört följande: 

"Uppbörden under budgetåret 1973/74 uppgick till 58,7 milj. kr. 
Under innevarande budgetår bar t. o. m. oktober influtit 23,9 milj. kr. 
Under motsvarande tid 1973174 inflöt 17,8 milj. kr. ökningen utgör 
34,3 % . ökningstakten torde dock inte kunna läggas till grund för 
prognosen eftersom tillståndsgivningen torde komma att stabilisera sig 
på nuvarande nivå. Inkomsterna redovisas kvartalsvis. Med utgångs
punkt från intäkten under budgetårets första kvartal, 15,6 milj. kr., 
beräknar riksskatteverket inkomsten av skatt på spel under budgetåret 
1974175 till 65 milj. kr. och under budgetåret 1975176 till 70 milj. kr." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln skatt på spel till 65 000 000 kr. 
för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 70 000 000 kr. för 
1975/76. 

Il. Uppbörd i statens verksamhet 

Riksrevisionsverket har erhållit uppgifter om nettoinkomster på samt

tiga inkomsttitlar under uppbörd i statens verksamhet utom bidrag till 
kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m., vattendom

stolsavgifter, ersättning för visst värderingsförfarande och pensionsmedel 
m. m. från de myndigheter som redovisar uppbörd i statens verksamhet. 
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Med stöd av dessa uppgifter beräknar riksrevisionsvcrkct inkomsterna 
av uppbörd i statens verksamhet till 1 326 252 000 kr. för 1974/75 och 
föreslår att dessa inkomster uppförs med 1 562 066 000 kr. för år 1975/ 
76. Utfall, beräkning i riksstat och rikrevisionsverkcts beräkning fram
går nedan (milj. kr.). 

Riksslat 
Redovisat 
Riksrcvisionsverkets 

beräkning 

1972/73 

1 140,8 
I 288,2 

1973/74 

l 266,4 
1 313,l 

1974/75 

1 321,4 

I 326,3 

1975/76 

1 562,I 

Redovisade nettoinkomster under 1973/74 på resp. uppbördstitel 
framgår av bilaga A. I bilaga B redovisas riksrevisionsvcrkets beräkning 

för 1974/75 och i bilaga C riksrevisionsverkcts förslag till beräkning av 
uppbörd i statens verksamhet för 1975/76. 

Riksrevisionsverket har vid beräkningen funnit anledning göra sär
skilda uttalanden beträffande följande inkomsttitlar. 

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

På inkomsttiteln redovisas bidrag från kommuner till staten för kost

nader för pensionering av personal inom det förstatligade polis-, dom

stols- och uppbördsväsendet m. m. (SFS 1966: 681). För 1974/75 be
räknas bidragen för pensionering uppgå till 67,5 milj. kr. och för 
1975/76 till 66,4 milj. kr. 

Fr. o. m. 1970171 redovisas även kostnadsbidrag till lokalhållningen 
för de allmänna underrätterna på titeln. Kommun som vid utgången 
av 1970 hade lokalhållningsskyldighet för rådhusrätt skall betala 
kostnadsbidrag till staten (SFS 1970: 390). Kostnadsbidraget fastställs 
av byggnadsstyrelsen. 1974/75 och 1975/76 beräknas de uppgå till 7,8 
milj. kr. under resp. budgetår. Riksrevisionsverket ansluter sig till bygg
nadsstyrelsens beräkning. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bidrag till kost
nader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m. till 75 284 000 

kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 74 157 000 kr. för 

1975/76. 

Inkomster vid kriminalvården. Utfallet för 1973/74 samt kriminal

vårdsstyrelsens beräkning av inkomsterna under 1974/75 och 1975/76 
framgår nedan (tusental kr.). 

Redovisat 

1973/74 

-1 943 

Kriminalvårdsstyrelsens 
beräkning 

1974(75 

1 800 

1975/76 

10 
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Underskottet budgetåret 1973/74 beror till största delen på prishöj
ningar på råvaror, samtidigt som en lageruppbyggnad ägde rum med 
ca 9 milj. kr. 

I riksstaten uppfördes inkomsterna med 2 600 000 kr. för 1974/75. 
Kriminalvårdsstyrelsen räknar dock med svårigheter att nå det beräkna

de överskottet av jordbruks- och verkstadsdriften om antalet arbetstim
mar i produktiv verksamhet sjunker. Detta förhållande har inträffat un
der hösten 1974 då antalet arbetstimmar sjunkit med 25 procent vid 

jämförelse med 1973. För budgetåret 1975/76 avser kriminalvårdsstyrel
sen föreslå vissa kostnadskrävande förändringar avseende de intagna. 

Om förändringarna beslutas, beräknas jordbruks- och verkstadsdriften 
ej lämna något överskott. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till kriminalvårdsstyrelscns beräkning 
och beräknar således inkomsterna på titeln inkomster vid kriminalvår

den till 1 800 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 
10 000 kr. för 1975/76. 

Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen. Kostnader för den 

statliga läkemedelskontrollen skall täckas genom avgifter enligt läke
rnedelsförordningen (SFS 1962: 701). När ett läkemedel anmäls till re
gistrering uttas en anmälningsavgift. Därefter erläggs årsavgift kalender

årsvis. Sedan den 1 januari 1973 är anmälningsavgiften 6 000 kr. och 
årsavgiften 3 300 kr. Socialstyrelsens beräkning av inkomster vid den 
statliga läkemedelskontrollen bygger på antagandet att antalet nyan
mälningar blir ca 160 för år 1975/76 och en ytterligare ökning under 
1976/77. Avregistreringarna väntas ligga på en kon~tant nivå. I försla
get till organisation, finansiering m. m. av socialstyrelsens Iäkemedels
avdclning förutsattes att läkemedelsproducenterna skulle svara för 80 % 

av kontrollkostnaderna. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till socialstyrelsens beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln inkomster vid den statliga läke
medelskontrollen till 9 098 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln 
uppförs med 9 398 000 kr. för 1975/76. 

Inkomster vid karolinska sjukhuset. 1973/74 uppgick inkomsterna till 

277,4 milj. kr. Direktionen för karnlinska sjukhuset beräknar inkomster

na under 1974175 till 228,1 milj. kr. Inkomstökningen är i allt väsentligt 
en följd av att Stockholms läns landstingsavgifter till sjukhuset för slu
ten vård beräknas öka. För 1975/76 beräknar direktionen inkomsterna 
till samma belopp. Vid . beräkningen av vårdavgifterna har hänsyn ej 

tagits till den minskning av inkomsterna som kan bli en följd av minskad 

sjuk-vårdsproduktion samband med den planerade upprustningen av 

sjukhusets lokaler. 
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Riksrevisionsvcrkct ansluter sig till karolinska sjukhusets beräkning 
och beräknar således inkomsterna på titeln inkomster vid karolinska 
sjukhuset till 228 100 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs 
med 228 100 000 kr. för 1975/76. 

Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och yr
kesinspektionens verksamhet. Enligt lag (SFS 1971: 282) om arbetar
skyddsavgift skall fr. o. m. den 1 januari 1972 arbetsgivaravgift erläggas 
som bidrag till arbetarskydd. Den årliga avgiften böjdes fr. o. m. den 1 
januari 1974 från 0,05 till 0,1 % av under året utgiven avlöningssum
ma (SFS 1973: 835). Även de statliga arbetsgivarna skall betala ar
betarskyddsavgift. En del av arbetarskyddsavgiften används som bidrag 
till arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet och re
dovisas som inkomster på denna inkomsttitel. Fr. o. m. den 1 januari 
1974 sänktes detta bidrag från 40 till 25 % av arbetarskyddsavgiften 
(SFS 1973: 835). 

Riksförsäkringsverket har beräknat inkomsterna på titeln till nedan 
angivna belopp i milj. kr. 

Budgetår Skattede bi- Direktdebi- Statliga Summa 
tcradc arbets- terade arbets- avgifter 
givare givare 

1974/75 0,06 27,0 3,5 30,6 
1975/76 0,06 29,5 3,8 33,4 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksförsäkringsverkets beräkning 
och beräknar således inkomsterna på titeln inkomster av arbetsgivar
avgifter till arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet 
till 30 600 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 
33 400 000 kr. för 1975/76. 

Inkomster vid statens vägverk. Vägverket har beräknat inkomsterna 
under titeln till 800 000 kr. för 1974/75. Minskningen i inkomster med 
1,2 milj. kr. i förhållande till beloppet i riksstaten beror på ändrade 
föreskrifter för redovisningen av omkostnadspålägget. För budgetåret 
1975176 beräknas inkomsterna uppgå till samma belopp som budgetåret 
1974175. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till statens vägverks beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln inkomster vid statens vägverk 
till 800 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 800 000 

kr. för 1975/76. 

Körkortsavgifter. I början av 1973 inrättades ett nytt centralt kör
kortsregister (SFS 1972: 592). Statens trafiksäkerhetsverk är central kör
kortsmyndighet. Gamla körkort skall utbytas mot nya före utgången av 
1976 (SFS 1972: 605). Gamla trafikkort skall bytas före utgången av 
1974. Vid utfärdande av körkort och trafikkort på grund av körkorts-
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eller trafikkortstillstånd samt förnyelse eller utbyte av körkort och tra
fikkort uttas avgift enligt taxa för statens trafiksäkerhetsvcrk (SFS 1972: 
648). Avgifterna är av två slag, kortavgift och rcgisterhållningsavgift. 

Utfallet för 1973/74 samt statens trafiksäkerhetsverks beräkning av 
inkomsterna av körkortsavj?ifter för 1974/75 och 1975/76 framgår nedan 

(tusental kr.). 

Redovisat Statens trafiksäkerhetsverks beräkning 

1973/74 

36 296 

1974/75 

44000 

1975/76 

44000 

Riksrcvisionsverket ansluter sig till statens trafiksäkerhetsverks beräk
ning och beräknar således inkomsterna på titeln körkortsavgiftcr till 
44 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 44 000 000 
kr. för 1975/76. 

Avgifter för registrering av motorfordon. Bilregisternämnden är cen
tral rcgistreringsmyndighet. Under budgetåret 1974/75 har registrerings
plikt för terrängfordon och bestämmelser rörande bevis om avställnings 
upphörande trätt i kraft (SFS 1973: 765). Följande beräkning har gjorts 
av nämnden på respektive underlag för de olika avgifterna som uppbärs 
under budgetåret 1974/75. 

Rcgisterhållningsavgifter 
Registreringsavgifter terrängfordon 
Bevis om avställnings upphörande 
Körtillstånd 

Totalt 

3 500 000 å 16 kr.=56 000 000 kr. 
4 ooo a 40 " 1 so ooo " 

420 000 å 20 " = 8 400 000 " 
s ooo a 25 " 200 ooo " 

64 750 000 kr. 

I kalkylerna har räknats med en nettoökning av fordonsbeståndet med 
<:a 100 000 per år. Vad gäller körtillstånd och bevis om avställnings upp
hörande förväntas inga betydande förändringar äga rum. Nämnden 
beräknar därmed inkomsterna till 66 350 000 kr. för budgetåret 1975/76. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till bilregisternämndens beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln avgifter för registrering av mo
torfordon till 64 750 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs 
med 66 350 000 kr. för 1975/76. 

Fyravgifter. Fyravgifterna är av tre slag: allmän, lokal och inrikes 
fyravgift. Den 1 januari 1972 höjdes avgiftsnivån generellt med 20 % . 

I fråga om allmän och inrikes fyravgift höjdes antalet avgiftspliktiga 
resor från 7 till 9 per är. 

Fyravgifterna omfattar fr. o. m. 1974 av tullordningens bestämmelser 
om kredittidens längd. Den del av allmän och lokal fyravgift, som er
läggs med kredit inflyter ca. 20 dagar senare (Sjöfartsverkets kungörelse 
1973: A 42). Sjöfartsverket har i sin anslagsframställning för budget~ 

året 1975/76 räknat med en höjning av fyravgifterna fr. o. m. 1 januari 
1975. Generaltullstyrelsen som är uppbördsmyndighet har ej beaktat en 
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eventuell höjning av fyravgifterna i avvaktan på Kungl. Maj:ts ställ

ningstagande. 

Allmän fyravgift 
Lokal fyravgift 
Inrikes fyravgift 

Redovisat 

1973/74 
milj. kr. 

64,8 
14,9 
3,1 

Gencraltullstyrclscns 
beräkning 
1974/75 1975/76 

70,5 
15,S 
3,5 

72,5 
16.0 
4,0 

Fyravgifter, totalt 82,8 89,5 92,5 

Riksrevisionsverket ansluter sig till generaltullstyrelsens beräkning 

och beräknar således inkomsterna på titeln fyravgifter till 89 500 000 kr. 

för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 92 500 000 kr. för 

1975/76. 

Pensionsmedel m. m. Överskottet på denna titel uppgick till 218 milj. 

kr. för budgetåret 1973/74, vilket var 21 milj. kr. lägre än i riksstaten. 

Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetår och det 

nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverket och 

statens personalpcnsionsverk. Inkomster och utgifter under inkomstti

teln redovisas fördelade på tre program. 

Programindelning 

Program 1 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

n:idspåläggen är avsedda att täcka i de fall oreducerat lönekostnadspå

lägg utgår. 

Program 2 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåläggen lir avsedda att täcka i de fall reducerat lönekostnadspå

lägg utgår. 

Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och utbetal

ning av utgående pcrsonalpensionsförmåner. 

flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspålägg i pro

gram I. De myndigheter m. n. och de anslag för vilka reducerat löne

kostnadspålägg utgår och som således redovisas i program 2 framgår 

av nedanstående förteckning. 

Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKP) budgetåret 1974/75 

Anslag Myndighet LKP 
llI A Utrikesförvaltningen 

lokalanställd personal Utrikesdepartementet 21 
IJJ D I Svenska institutet Utrikesdepartementet 11,6 
111 E 4 Bidrag till Stockholms 

internationella freds-
forskningsinstitut Utrikesdepartementet 11,6 

V K 5 Bidrag till driften av 
särskolor m m Skolöverstyrelsen 12,0 

Socialstyrelsen 
VII B 4 Statistiska centralbyrån: 

Teknisk uppdragsverk-
sam het Kammarkollegiet ,. 

VII C 10 Revision av sparbankernas 
förvaltning Kammarkollegiet 
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Anslag med _reducerat lönekostoadsp:Uägg (LKP) budgetåret 1974/75 forts. 

Anslag · Myndighet LKP 
VII E 14 Lönekostnader vid viss om-

skolning och omplacering Statsdcp. org. avd. 

VIII B 8 Bidrag till Operan och 
Dramatiska teatern 

VIII B 9 Bidrag till Svenska 
riksteatern 

VIII B 11 Rikskonsertverksamhet 
VIII B 42 Bidrag till vissa museer 

och arkiv: 
Hallwylska museet 
Stiftelsen Dansmuseifonden 
Stiftelsen Drottning
holms teatermuseum 
Stiftelsen Musikhistoriska 
museet 
Stiftelsen Thielska 
galleriet 

Vill B 55 Bidrag till Central för
bundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning 

VIil D 9 Bidrag till driften av 
grundskolor m m 

VIII D 18 Bidrag till driften av 
gymnasieskolor 

Vill D 22 Bidrag till driften av 
riksinternatskolor 

Vlll D 29 Bidrag till Bergsskolan i 
Filipstad · 

VIII D 30 Bidrag till driften av 
vissa privatskolor 

VJII E 60 Bidrag till Konung 
Gustaf V:s forsknings
institut · · 

VIII G 5 Bidrag till driften av 
kommunala skolor för 
vuxna 

VIII G 8 Bidrag till driften av 
folkhögskolor 

IX D 2 Bidrag till Skogsvårds
styrelserna 

IX G 18 Bidrag till Sveriges 
utsädesförening 

IX H 7 Stöd till idrotten: 
Organisationsstöd m in· 

Dessutom skall St~tens 
Järnvägar tillfö.Fa titeln 
Pensionsmede\ m m. ett . 
belopp motsvarande 16 % 
av verkets lönesumma 

Statens personalnämnd 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet 
Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet 
Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen 
Samtliga länsstyrelser• 

Skolöverstyrelsen 
Samtliga län~styrelse~• 

Skolöverstyrelsen 

Länsstyrelsen i Värmlands 
län 

Skolöverstyrelse·n 

Kammarkollegiet 

Skolöverstyrelsen 
Samtliga länsstyrelser• 

Skolöverstyrelsen 

Skogsstyrelsen 

Lantbrukshögskolan 

Kamrri;irkollegiet 

11,6 

11,6 
11,6 

10 000 kr 
18.000 kr 

19 000 kr 

25 000 kr 

5 000 kr 

II,6 

10,3 

· •10,1 

10,7 

10,7 

10,7 

12,0 

7 

10,7 

11,6 

11;6 
.~,~ 

·- .. 

I Lönekostnadspålägg beräknas i e~lighet med tillämpliga bestämmelser om 
arbetsgivaravgift i lagen (1962: 381) ·oin allmän försäkring. · ' 

.. , .. ; 

• Medlen utbetalas av dels samtliga länsstyrelser utom länsstyrelserna i · 
Östergötlands och Västerbottens län dels högskolan i Linköping och universi
tetet i Umeå efter utbetalningsbesked från länsstyrelserna i Östergötlands resp 
Västerbottens län. 

• För personal vid skola med skogsvårdsstyrelse som huvudman beräknas ej 
lönekostnadspålägg. 

• Lönekostnadspålägg beräknas beroende på huvudman. 

6 Riksdagen 1975. l saml. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 

..- ~ 

4 .... 
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De största redovisningsbeloppen i program 2 kommer från bidrags
anslagen till driften av grundskolor och gymnasieskolor samt från sta
tens järnvägar. 

Gemensamt för program 1 och 2 gäller att under inkomstposterna 

personalsjukpenningar redovisas ersättningar från de allmänna försäk
ringskassorna på grund av statens arbetsgivarinträde enligt lagen om 

allmän försäkring. 
De olika arbetsgivaravgifterna på utgiftssidan fastställs för staten 

med undantag för de affärsdrivande verken, riksbanken och dess in

dustrier samt riksdagens ledamöter. Beloppen som redovisas för budget
året avser avgifterna för det kalenderår som avslutas under budgetåret. 
De lönckostnadspålägg däremot som redovisas under budgetåret mot

svarar den under samma tid utbetalade lönesumman. Vissa arbetsgivar
avgifter omförs vidare till andra inkomsttitlar. Som exempel kan näm
nas avgifterna till den allmänna sjukförsäkringen som förs över till in

komsttiteln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkrings
avgifter m. m. och den allmänna arbetsgivaravgiften som förs över till 
titeln allmän arbetsgivaravgift. 

Utgiftsposterna avsättningar till framtida kompletteringspensioner ut

gör saldoposter. Motsvarande medel redovisas som inkomst i program 3. 
Under utgiftsposten personalpensionsförmåner ro. m. redovisas pen· 

sioner åt f. d. statstjänstemän m. fl. som utbetalas av försvarets civil
förvaltning, riksförsäkringsverket, sjöfartsverket och statens personal

pensionsverk. 
överskottet i program 3 är en saldopost och utgör det totala över

skottet på inkomsttiteln. 
För budgetåret 1974175 uppgår det oreducerade lönekostnadspåläg

gct till 29 % vilket är tre procentenheter högre än under det närmast 
föregående budgetåret. Höjningen förorsakades av införandet av social
försäkringsavgifterna till folkpensioneringen och arbetslöshetsförsäkring
en 1974. Nettot på titeln beräknas till 285 milj. kr. vilket är 8 milj. kr. 
lägre än i riksstaten. I den föreliggande beräkningen har vissa löoe
kostnadspålägg omfördelats från program 2 till program 1 med anled
ning av utfallet för budgetåret 1973/74. 

I beräkningarna för budgetåret 1975176 har lönekostnadspålägget an

tagits uppgå till 33 % . Höjningen föranleds av att socialförsäkrings

avgifterna till sjukförsäkringen, allmänna tilläggspensioneringen och 

folkpensioneringen höjs 1975. Nettot beräknas till 474 milj. kr. för bud

getåret 1975176. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln pensionsmedel 
m. m. till 285 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs 

med 474 000 000 kr. för 1975176. 
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Pensionsmedel (milj. kr.) 
1973/74 1974/75 1975/76 

Riksstat Utfall Riksstat Ny be- Beräkning 
räkning 

Program I 
Inkomster' 

Lönekostnadspii.lägg 2 100 2413 2 670 2 990 3 710 
2 Personalsjukpenningar m. m. 160 164 243 250 275 

Summa kr 2 260 2 577 2 913 3 240 3 985 
Utgifter' 

l Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
tilläggspensioneringen 720 740 850 798 883 

2 Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
sjukförsäkringen 240 240 323 308 621 

3 Allmän arbetsgivaravgift 320 313 354 338 371 
4 Socialförsäkringsavgift till folkpensione-

ringen 280 268 372 
5 Lönegarantiavgift l I I 1,5 2 
6 Vissa yrkesskadeersättningar m. m. 8 9 8 9,5 10 
7 Ersättning från grupplivförsäkring 50 35 35 
8 Arbetarskyddsavgift 8 8 9 
9 Arbetslöshetsförsäkring 33 32 35 

l 0 Avsättningar till framtida kompletterings-
pensioner 971 I 274 1 006 I 442 1 647 

Summa kr 2 260 2 577 2 913 3 240 3 985 
Program 2 

Inkomster' 

I Lönekostnadspälägg 1 127 754 1 178 838 914 
2 Personalsjukpenningen m. m. 3 0 2 0 0 

Summa kr 1 130 754 1 180 838 914 
Utgifter' 

I Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
tilläggspensioneringen 5 7 7 7 8 

2 Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
sjukförsäkringen 2 3 2 4 

3 Allmän arbetsgivaravgift 2 3 2 2 
4 Socialförsäkringsavgift till folk-

pensioneringen 3 2 3 
5 Lönegarantiavgift 0,5 0 0,5 0 0 
6 Vissa yrkesskadecrsättningar m. m. 0,5 0,5 0 0 
7 Ersättning frän grupplivförsäkring 0,5 0,5 -0,5 
8 Arbetarskyddsavgift 0,5 0 0 
9 Arbetslöshc.tsförsäkring 0,5 0,5 0,5 

10 Avsättningar till framtida kompletterings-
pensioner 1 122 743 1162 824 896 

Summa kr l 130 754 l 180 838 914 
Program 3 

Inkomster' 

1 Avsättningar till framtida kompletterings-
pensioner 2093 2017 2 168 2 266 2 543 

2 Vissa pensionsavgifter 13 15 15 1.5 15 

Summa kr 2106 2032 2183 2 281 2 558 
Utgifter' 

1 Personalpensionsförmåner 1 867 1 814 1 890 1 996 2084 
2 Överskott 239 218 293 285 474 

Summa kr 2106 2032 2183 2.281 2 558 
1 Utöver angivna belopp redovisas över denna titel vissa personalpensionsförmåner med samma belopp· 
på både inkomst- och utgiftstitlar. 
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Inkomster av myntning m. m. Utfallet för 1973/74 och myntverkets 
beräkning av inkomsterna under 1974175 och 1975/76 framgår nedan 
(milj. kr.). 

Redovisat Myntverkets beräkning 
1973/74 

32,2 

1974;75 

32,0 

1975/76 

56,0 

Det i riksstaten uppförda beloppet är 50 milj. kr. för 1974175. Minsk
ningen beror till största delen på att efterfrågan på 5-kronemyntet varit 
dålig. Då riksbanken 1974-08-31 förfogade över ett lager på 10 milj. 
st. 5-kronemynt har myntverket bedömt att någon produktion ej är 
nödvändig under budgetåret 1974/75. Inkomsterna 1975/76 är i hög 
grad beroende på om förslaget om myntets nya utformning ·hinner in
verka på produktionen detta budgetår. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till myntverkets beräkning och be
räknar således inkomsterna på titeln inkomst av myntning m. m. till 
32 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 56 000 000 
kr. för 1975/76. 

Inkomster ~·id statens lantbrukskemiska laboratorium. Riksstatsbe
loppet för 1974175 uppgår till 1,5 milj. kr. Statens lantbrukskemiska 
laboratorium har övertagit ett vattenlaboratorium från statens institut 
för företagsutveckling (rskr 1974: 227). Inkomsterna beräknas bl. a. där
för öka till 2,4 milj. kr. 1974/75 och beräknas uppgå till samma belopp 
1975176. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till statens lantbrukskemiska labora
toriums beräkning och beräknar således inkomsterna på titeln inkoms
ter vid statens lantbrukskemiska laboratorium till 2 400 000 kr. för 
1974175 och föreslår att titeln uppförs med 2 400 000 kr. för 1975/76. 

Inkomster vid statens gruvegendom. Inkomsterna under titeln in
komster av statens gruvegendom uppbärs av nämnden för statens gruv
egendom vad avser gruvan;-enden och inkomster från Adakentrepre
naden, medan avgifterna för täkttillstånd enligt k_ontinentalsockellagen 
uppbärs av statens industriverk. 

Statens industriverk har beräknat inkomsterna för budgetåren 1974/ 
75, 1975/76 och 1976/77 enl. följande (tusental kr.). 

Adakent~~prenaden : 
Gruvarrenden 
Täkttillstånd 

Summa 

1974/75 

23 000 
10000 
1 000 

34 000 

1975/76 

24000 
16000 
1000 

41000 

l976f77 

12 300 
11 000 
1 000 

24 300 

Minskningen inkomster från 
på att gruvan kommer att läggas 

Adakentrepren'aden 1976177 beror 
ned ·och därav följer successivt en 

minskad brytning.· -- ' ' -
· .. . :: ···-:- · .. -. 
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Riksrevisionsverket ansluter sig till statens industriverks beräkningar, 
men föreslår att titeln för budgetåret 1975176 uppdelas på titlarna in
komster vid statens gruvegendom resp. inkomster vid bergsstaten. Un
der den senare inkomsttiteln· bör redovisas avgifter, som uppbärs vid 
bergsstaten på grundval av bestämmelserna i gruv- och mincrallagstift
ningen (SFS: 1974: 342 prop 1974: 146) som f. n. redovisas över titeln 

övriga diverse inkomster. Dessutom bör på titeln inkomster vid bergs
staten redovisas avgifter för täkttillstånd. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln inkomster vid sta
tens gruvegendom till 34 000 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln 

uppförs med 40 000 000 kr. för 1975176. Riksrevisionsverket föreslår 
dessutom att titeln inkomster vid bergsstaten uppförs med 3 000 000 kr. 

för budgetåret 1975/76. 

Inkomster vid patent- och registreringsväsendet. Utfallet för 1973174 
samt patent- och registreringsverkets beräkning av inkomsterna under 
1974175 och 1975/76 framgår nedan (milj. kr.) 

Redovisat Patent- 01.:h registrerings
verkets beräkning 

1973/74 

43,I 

1974/75 

46,8 

1975/76 

48,2 

I beräkningarna har verket tagit hänsyn till de avgiftshöjningar inom 
programmet varumärkesärenden (fr. o. m. 1974-01-01) samt för pro
grammet patentärenden (fr. o. m. 1974-07~01). 

Riksrevisionsverket ansluter sig till patent- och registreringsverkets be
räkning och beräknar således inkomsterna på titeln inkomster vid pa
tent- och registreringsväsendet till 46 755 000 kr. för 1974/75 och före
slår att titeln uppförs med 48 230 000 kr. för 1975176. 

Inkomst av justering och ädelmetallkontroll. Justerings- och ädelme
tallkontrollverksamheten ingår fr. o. m. 1974-07-01 i statens provnings
anstalts programbudget. Statens provningsanstalt uppskattar inkomster
na till 952 000 kr. för budgetåret 1974175 och till 0 kr. för budgetåret 
1975176. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till statens provningsanstalts beräk
ning och beräknar således inkomsterna på titeln inkomster av justering 
och ädelmetallkontroll till 952 000 kr. och föreslår att titeln utgår för 
budgetåret 1975/76. 

Ersättning för komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. 

Vissa myndigheter, som deltar i försöksverksamheten med program
budgetering, får medel anvisade i programtermer. Kostnader för verk
samheten skall i princip täckas av intäkter. Kostnader för utrustning 
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får emellertid periodiseras. Särskilda utrustningsanslag har införts vid 
dessa myndigheter. Avskrivning och förräntning på utrustning inleve
reras till statsverket på denna inkomsttitel. 

Försöksverksamheten började 1970/71 vid statens bakteriologiska la
boratorium, lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, statens prov
ningsanstalt och statens skeppsprovningsanstalt. 1971/72 tillkom sty
relsen för teknisk utveckling och 1972/73 arbetsmarknadsstyrelsen och 
statens väg- och trafikinstitut. Fr. o. m. 1973/74 ingår även allmänna 
advokatbyråer och statens institut för företagsutveckling bland dessa 
myndigheter. Den 1 juli 1974 sammanslogs lantmäteristyrelsen och ri
kets allmänna kartverk till statens lantmäteriverk. Statens institut för 
förctagsutvcckling integrerades fr. o. m. den 1 juli 1974 med statens in
dustriverk. 

Utfallet för 1973174 och myndigheternas beräkning för 1974175 och 
1975176 framgår av nedanstående tablå (tusental kr.). 

Redovisat Myndigheternas beräkning 

1973(74 1974/75 1975(76 

Allmänna advokatbyråer 141 249 287 
Arbetsmarknadsstyrelscn 27 152 26 500 20 300 
Statens baktriologiska 
laboratorium 1 310 2 395 2 630 
Statens industriverk 260 233 295 
Statens lantmäteriverk 5 593 6 387 6 587 
Statens provningsanstalt 801 952 I 138 
Statens väg- och trafikinstitut 170 350 
Statens skcppsprovningsanstalt 1064 840 1 150 
Statistiska centralbyrån 550 869 
Styrelsen för teknisk utveckling 2158 6400 7 700 

Totalt 38486 44676 41306 

Riksrevisionsvcrket beräknar inkomsterna på titeln ersättning för 
komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. till 44 676 000 kr. 
för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 41306000 kr. för 
1975176. 

Il/. Diverse inkomster 

Bötesmedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln un

der de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. 

kr.) 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

95,0 
80,2 

1971/72 1972/73 

90,0 &S,O 
82,8 93,5 

1973/74 1974/75 

87,0 95,0 
104,2 

Enligt av riksrevisionsverket från länsstyrelserna, rikspolisstyrelsen 
och generaltullstyrelsen infordrade uppgifter beräknas inkomsterna av 
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bötesmedel för budgetåren 1974/75 och 1975/76 till 105,l resp. 106,3 

milj. kr. 
Riksrcvisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bötesmedel till 

105 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 

106 000 000 kr. för 1975/76. 

Totalisatoravgift. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln 
under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. 

kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

108,0 
100,6 

1971 /72 

103,0 
102,5 

1972/73 

103,0 
89,7 

1973/74 

90,0 
93,5 

1974/75 

95,0 

I skrivelse till riksrevisionsverket har riksskatteverket uppskattat in
komsterna av totalisatoravgift till 110 milj. kr. för innevarande budget
ar och till 115 milj. kr. för budgetåret 1975/76. I skrivelsen anförs föl

jande: 

"Totalisatoravgiften utgör fr. o. m. den 1 januari 1974 12 procent av 
totalisatoromsättningen. Denna uppgick under kalenderåret 1972 till 
726,7 milj. kr. och under 1973 till 748,8 milj. kr., dvs. en ökning med 
ca 3 procent. Med oförändrad procentuell ökning skulle totalisator
omsättningen kunna antas uppgå till 770 milj. kr. år 1974, 795 milj. kr. 
år 1975 och 818 milj. kr. år 1976. Till dessa omsättningssummor bör 
emellertid läggas omsättningen av det i augusti 1974 startade rikstoto
spelet V65. Med hänsyn till den relativt korta tid som spelet bedrivits 
är omsättningen svår att prognosticera men den synes på grundval av 
hittillsvarande omsättningssiffror kunna uppskattas till ca 125 milj. kr. 
årligen. Spelet har såvitt f. n. kan bedömas relativt obetydligt påverkat 
omsättningen av övrigt totospel." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till riksskatteverkcts beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln totalisatoravgift till 110 000 000 
kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 115 000 000 kr. för 
1975176. 

Tipsmedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under 
de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

152,0 
204,8 

1971/72 

182,0 
265,3 

1972/73 

272,0 
285,S 

1973/74 

287,0 
291,8 

1974/75 

295,0 

Aktiebolaget Tipstjänst har i skrivelse till riksrevisionsverket anfört 

följande: 

"För budgetåret 1974/75 
Under förutsättning, att s. k. Intertotomatcher kunna arrangeras även 

nästa sommar beräknas antalet tävlingsveckor uppgå till 51 st., vilket 
är en vecka mindre än under budgetåret 1973/74. 
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Veckoomsättningen varierar betydligt, varför inget bestämt kan sägas 
om den slutgiltiga årsomsättningen. 

De 12 ordinarie tävlingsveckorna - veckorna 32-43 - under bud
getåret 1974175 uppvisar i influtna tipsinsatser ett belopp av kr. 
138 692 435: 35. Tipsinsatscrna för motsvarande tävlingsveckor föregå
ende år uppgick till kr. 131 548 940: 95. Insatsbeloppets ökning utgör kr. 
7 143 494: 40 eller 5,4 % . 

Om denna ökningsprocent tillämpas för resterande 33 ordinarie täv
lingsveckor under budgetåret 1974175, ger detta att föregående års tips
omsättning för motsvarande veckor var kr. 431 581 692: 15, vilket inne
bär för budgetåret 1974/75 ett till kr. 454 887 103: 55 uppgående be
lopp. Till detta belopp kommer sedan omsättningen under de första 
17 tävlingsvcckorna med kr. 182 016 248: 75, samt beräknad omsätt
ning för en tävlingsomgång med lntertotofotboll under juni 1975 med 
kr. 8 000 000: -, varför totalomsättningen skulle komma att uppgå till 
kr. 644 903 352: 30. Med samma nettovinstprocent som föregående år 
- 32,76 % - skulle nettovinsten approximativt komma att utgöra 
kr. 211270000: -. Härtill kommer den av riksdagen beslutade extra 
skatten om 5 öre för varje 35-öresrad eller - uttryckt i procent -
ca 14,3 % på tipsinsatsbeloppet. Radskatten på den ovan beräknade 
högre omsättningen skulle därför komma att uppgå till approximativt 
kr. 92 129 000: -. 

Tillsammans skulle inleveransen för detta budg,ctår således belöpa 
sig till kr. 303 399 000: -. 

För budgetåret 1975/76 
För detta år torde tävlingsveckornas antal komma att uppgå till 51 st. 

eller samma antal som under innevarande budgetår. Att redan nu be
räkna omsättningen är emellertid svårt, varför det torde vara lämpligast 
att tills vidare räkna med samma inleverans för 1975176 som för 1974/75 
eller i vinst ca kr. 211 270 000: - och i radskatt ca kr. 92 129 000: -
eller tillsammans kr. 303 399 000: -. För samtliga budgetår måste bo
laget reservera sig för oförutsedda händelser, som helt kunna förändra 
det ekonomiska resultatet." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till Aktiebolaget Tipstjänsts beräkning 
och beräknar således inkomsterna på titeln tipsmedel till 304 000 000 
kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 304 000 000 kr. för 

1975/76. 

Lotterimedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln un

der de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. 

kr.). 

Budgetår 

Riksstat 
Redovisat 

1970/71 

152,0 
167,5 

1971/72 

171,0 
181,1 

1972/73 

190,0 
195,3 

1973/74 1974/75 

189,0 181,0 
185,4 

I skrivelse till riksrevisionsverket har Svenska Penninglotteriet AB för 

budgetåret 1974/75 beräknat kunna inleverera ett belopp av 188,7 milj. 

kr. att tillgodoföras titeln lotterimedel. Även under budgetåret 1975/76 

beräknar penninglotteriet kunna inleverera 188,7 milj. kr. 
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Riksrevisionsverket ansluter sig till Svenska Penninglotteriet AB:s be

räkning och beräknar således inkomsterna på titeln lotterimedel till 

189 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 

189 000 000 kr. för 1975/76. 

Öniga diverse inkomster. De på denna titel redovisade inkomsterna 

uppgick för budgetåret 1971/72 till netto 55,5 milj. kr., för budgetåret 

1972/73 till 81,2 milj. kr. och för budgetåret 1973/74 till 86,6 milj._ kr. 

De största inkomstposterna redovisas i följande tabell (milj. kr.): 

Övriga dherse inkomster 

Redovisade belopp 

1971 j72 l 972j73 1973/74 

Försäljningsmedel för lös egendom m. m. 5,3 4,1 5,1 
Särskild rättsverkan 0,9 1,9 3,4 
Expeditionsavgifter 1,5 1,7 1,7 
Intressemedel 
Återbetalning av lån från anslag på .drift bud-

6,9 5,7 7,6 

geten 
Överskottsmedel på militärapotekets 

7,6 10,4 14,6 

förradstitcl 7,8 
Outnyttjat belopp av för subvention av 

värnpliktsresor disponibla medel 
Återbetalning av kostnader för svenska 

1,4 

FN-styrkor 1,8 21,0 15,4 
Ersättning för datamaskindrift m. m. 1,2 3,3 2,0 
Allmän varuskatt 14,4 9,0. 4,4 
Förlusttäckningsavgifter 1,1 1,4 1,1 
Återbetalning, U-landsunderstöd 5,0 4,3 6,5 
Uppsala läns landsting: Inbetalt enligt 

avtal om Akademiska sjukhuset 4,0 4,0 
Stiftelsen Oskar och Lili lamms Minne 

insatt belopp för tillsättande av en 
professur i ekologisk miljövård 1,7 

Diverse i övrigt 9,8 14,4 8,9 

Summa 55,S 81,2 86,6 

Titeln har i riksstaten för budgetåret 1974/75 uppförts med 85 milj. 

kr. 

Sveriges fordran på FN för kostnader för svenska FN-trupper upp

går f. n. till 48 milj. kr. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln övriga diverse 

inkomster till 90 000 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs 

med 85 000 000 kr. för 1975/76. 
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B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens affärsverksfonder 

90 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelse till riksrevisionsverket de 
beräknade inkomsterna för Statens affärsverksfonder. Enligt en av RRV 
upprättad PM som utgått till samtliga affärsverk anmodas dessa att följa 
en enhetlig linje i sina prognoser. Konjunkturinstitutets senaste rapport 
bör tjäna som vägledning vad beträffar den allmänna utvecklingen för 
löner, produktion, import, export, konsumtion och priser. Sambandet 
mellan den allmänna konjunkturutvecklingen och verkets utgifts- och 
intäktssituation bör redovisas i resp. affärsverks inkomstberäkning. 

Affärsverken anmodas att presentera sina beräkningar på följande 
sätt. I en huvudtabell, som följer samma uppställning för samtliga af
färsverk, redovisas det förväntade resultatet av rörelsen, speciella bok
slutsdispositioner samt beräkning av överskott och inleveranser. Uppdel
ning av intäkter på rörelsegrenar och av kostnader på huvudgrupper re
dovisas i specialtabeller. övriga faktorer av väsentlig betydelse för be
dömning av det förväntade ekonomiska resultatet skall anges i noter. 

Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt 
riksrevisionsverkets beräkningar och förslag till inkomster på affärs
verksfondema för budgetåren 1974/75 och 1975/76. Dessutom redo
visas överskott och inleveranser på inkomsttitlarna för den senaste fem
årsperioden. 

Postverket 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud-
boken redovisade överskotten för postverket för de senast förflutna fem 
budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även med-
tagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift· Ränta Över- In leve- Beräk-
inkomster1 kostnader1 på skott rerat till nat i 

postban- stats- riks-
kens verket staten 
stats-
verks lån 

1969/70 1 437,7 1428,0 0,7 10,4 12,9 19,0 
1970/71 1 592,3 1 582,8 2,1 11,6 5,8 12,0 
1971/72 1 754,8 1 815,6 3,2 -57,6 12,7 13,I 
1972/73 2060,0 1 938,4 4,8 126,4 95,0 11,5 
1973/74 2 245,3 2 231,7 6,0 19,6 47,6 68,8 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av postverket 
redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits Yid upprättandet av 
statens bokslut. 
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överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Överskott Därav inl~vererat till statsverket urider budgetåret 

1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973 /74 

10,4 
11,6 

-57,6 
126,4 
19,6 

1969/70 70/71 71/72 72/73 73/74 
6,7 3,7 

2,1 9,5 
3,2 

95,0 31,4 
16,2 

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av post

verket upptagits ett belopp av 3,4 milj. kr. 
Poststyrelsen har i skrivelse till riksrevionsverket den 14 november 

1974 beräknat överskotten för budgetåren 1974175 och 1975176 till 
24,7 milj. kr. resp. 27,6 milj. kr. 

Beträffande de genomförda beräkningarna har poststyrelsen anfört 

följande: 

"På samma sätt redovisas också dels det faktiska utfallet för budget
året 1973174, satt i relation till fastställd driftstat för budgetåret, dels 
den fastställda driftstaten för budgetåret 1974175. Förbättringen av rö
relseresultatet för 1973174 i jämförelse med driftstaten sammanhänger 
med att postvolymen utvecklades gynnsammare än vad som beräknades 
när driftstatsförslaget upprättades i maj 1973. Det berodde främst på 
den allmänna konjunkturuppgången under budgetåret och fortsatta för
säljningsansträngningar. Rörelsekostnaderna ökade sammanlagt mindre 
än rörelseintäkterna, trots att prisstegringarna på personalkostnadssidan 
under år 1974 blev kraftigare än beräknat, bl. a. till följd av den nya 
folkpensionsavgift som infördes under året. En viss reducering av inven
tariekostnaderna kunde ske i samband med att en aktivering av vissa 
större investeringsutgifter inleddes under budgetåret. 

För budgetåret 1974175 förutses en fortsatt gynnsam trafikutveck
ling under i första hand andra halvåret 1974. Utvecklingen under första 
halvåret 1975 och under budgetåret 1975176 förutses bli dämpad till 
följd av en väntad konjunkturavmattning samt på grund av en be
räknad allmän portohöjning. Mätt i portointäkter i fast pris och bort
sett från intäkter av engångskaraktär torde trafikökningen för inneva
rande budgetår komma att uppgå till drygt 3 %, medan någon ökning 
inte är att vänta under budgetåret 1975176. Lönekostnadernas volym
utveckling har i prognosen anpassats till bl. a. den väntade trafik- och 
rationaliseringsutvecklingen, vilket innebär en ökning med 1 % under 
innevarande budgetår och en minskning med 1 % under nästa budget
år. Effekten av beslutade och kommande löneavtal förutsätts för Post
verket motsvara en löneökning med ca 10 112 % år 1974, 12 1/2 % 
år 1975 och 9 1/2 % år 1976, vartill kommer effekten av beslutade och 
föreslagna höjningar av olika socialförsäkringsavgifter. Personalkost
nadsökningarna väntas därmed bli större än vad som förutsattes i Post
verkets driftstatsförslag för budgetåret 1974175. En prisuppräkning har 
samtidigt skett på sakkostnadssidan. Nu gällande diskonto, 7 %, har 
förutsatts bibehållas under perioden. 

En nu beslutad höjning av avgifterna för mass- och gruppkorsband 
från och med den 1 januari 1975 har beräknats medföra en intäkts
ökning med ca 11 milj. kr. 1974175 och 22 milj. kr. 1975176. I skrivel-
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sen till Riksrevisionsverket i mars 1974 angående inkomstberäkning för 
budgetåret 1974175 framhöll Postverket att en allmän portohöjning be
räknades kunna uppskjutas till budgetåret 1975/76 om verkets hemstäl
lan hos Kungl. Maj:t om en portoutjämningsfond bifölls så att bl. a. 49,2 
milj. kr. kunde tillföras fonden över statens driftbudget budgetåret 
1974175. Något ställningstagande till frågan om en portoutjämnings
fond har ännu ej gjorts från statsmakternas sida. Postvcrket räknar 
därför nu med, att en allmän portohöjning måste ske under innevarande 
budgetår. 

Bedömningen av frågan om den fortsatta allmänna portonivån är osä
ker och kommer att främst vara beroende av kostnadsutvecklingen. 
Det kan i sammanhanget nämnas att 1 % ytterligare ökning av perso
nalkostnaderna år 1975 beräknas motsvara en resultatförsämring med 
ca 9 milj. kr. 1974175 och 20 milj. kr. 1975/76. Till detta kommer den 
osäkerhet för verkets ekonomi, som betingas av eventuella förändringar 
i diskontoläget. En höjning eller sänkning av diskontot med 1 % beräk
nas innebära en förbättring resp. försämring av resultatet med ca 36 
milj. kr. per år. Till bilden hör också den belastning på verkets ekono
mi som sammanhänger med underskotten för vissa av verkets rörelse
grenar, där full kostnadstäckning hittills ej kunnat erhållas. Som exem
pel kan nämnas att tidningsrörelsen uppvisade ett särkostnadsunder
skott för budgetåret 1973/74 på ca 75 milj. kr. En förbättring av Post
verkets ekonomi, främst när det gäller tidningsrörelsen och· postgiro
rörelsen, förutsätter snara åtgärder från statsmakternas sida. Någon 
påverkan härvidlag för de två aktuella budgetåren har inte inlagts i de 
nu slutförda beräkningarna. 

För budgetåren 1974/75 och 1975176 har avkastningen anpassats till 
sedvanligt avkastningskrav, vilket innebär att överskotten för budget
åren beräknas till 24,7 resp. 27,6 milj. kr.. Av sammanställningen fram
går i vad mån inleveranserna beräknas ansluta sig till de bokförda 
överskotten. 

En allmän beskrivning av Postverkets utveckling, målsättning m. m. 
lämnas bl. a. i Postvcrkets verksamhetsberättelse för budgetåret 1973174 
samt i verkets anslagsframställning för budgetåret 1975176." 
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Resultaträkningar budgetåren 1973/74-1975/76 (milj. kr.) 

Postverket 

Rörelseintäkter• 
Rörelsckostnader 3 

Driftbidrag• 

.Rörelseresultat 
före avskrimi11gar6 

Kalkylmässiga 
avskrivningar 

Rörelseresultat• 
Finansiellt netto 
Vinst vid försäljning 

av anläggnings
tillgångar• 

Avsättning för upp
lupen semester
skuld7 

Avsättning för upp
lupen kompcnsa
tionsledighet• 

Resultatföre bok
slutsdispositioner• 

Skillnad mellan kal
kylmässiga och 
bokförda avskriv
ningar• 

Skillnad mellan 
faktisk pcnsions
kostnad och bok
förd pcnsionsut
gift 10 

Övriga boksluts-
dispositioner" 

Kommunala skatter 

Årets överskott 
(Därav normal 

avkastning) 

Inle1•erans 
Därav: 

Från föregående år 
Av årets överskott 
Ränta på stats
verkslån, 
Post banken 

Överskott i procent 
av i medeltal dispo
nerat statskapital12 

Notförklaringar 

1973/74 1974175 

Drift- Utfall Drift- Ny be-
stat' stat' räkning 

2469,8 2537,9 27/J,7 2803,0 
-2 394,0 -2 418,3 -2 653,4 -2 737,7 

2,5 2,3 5,0 5,6 

78,3 

-34,7 

43,6 

0,3 

43,9 

43,9 

(13,l) 

121,9 

-34,2 

87,7 

0,4 

-38,4 

-11,4 

38,3 

-20,0 

-4,7 

13,6 

(13,6) 

47,6 

31,4 
10,2 

6,0 

5,9 

63,3 

-37,7 

25,6 

0,2 

25,8 

25,8 

(25,8) 

70,9 

-41,6 

29,3 

0,7 

-5,3 

24,7 

24,7 

(24,7) 

21,9 

3,4 
18,5 

8,0 

93 

1975176 
Beräk
ning 

3 133,/ 
-3 064,3 

8,0 

76,8 

-49,5 -

27,3 

0,3 

27,6 

27,6 

(27,6) 

25,5 

6,2 
19,3 

7,8 

1 Fastställd driftstat har omdisponerats bl. a. för att anpassas till redovisad 
uppställning. 

2 Rörelseintäkter specificeras i tabell 1. I rörelseintäkterna ingår t. o. m. 
budgetåret 1973/74 av Postbankens ränteintäkter endast så stor del som tas i 
anspråk för att täcka saldot av bankens driftkostnader (inkl. ränta på stats
verkslån) och driftintäkter. Härav följer att Postbankens rörelseresultat ej redo
visas i sammanställningen för budgetåret 1973/74. 
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Ovannämnda saldobelopp, som också motsvarat Postbankens räntenetto (exkl. 
ränta på statsverkslån) minus rörelseresultat, bortfaller från redovisningen 
fr. o. m. budgetåret 1974/75 till följd av PK bankens bildande den I juli 1974. 
I stället ingår fr. o. m. 1974/75 bland rörelseintäkterna preliminärt beräknade 
ersättningsbelopp från PK banken, enligt beslutade ersättningsprinciper, för 
räntegottgörelse för Postvcrkcts tillgodohavande i PK banken samt för entre
prenadvcrksamhet för PK bankens räkning. 
Fr. o. m. budgetåret 1974/75 har vissa ersättningar som tidigare ingått under 
posten Uppdrag åt smten (befordran av debetsedlar, deklarationsblanketter 
och delgivningsförsändelser) överförts till posten Tjänstepost. Ersättningarna 
för nämnda uppdrag och för befordran av militärbrev uttas i stället genom en 
höjning av den generella avgiften för tjänstepost från tidigare 14 ~,~ till 15,5 % 
av frankoteckensuppbörden. 

3 Rörelsekostnaderna specificeras i tabell 2. Dessa innefattar bokförda 
pensionsutgifter. I avvaktan på resultatet av en pågående utredning om stor
leken av Postverkets faktiska pensionskostnad har denna ej kunnat anges. Se i 
övrigt kommentar till not 9. 

4 Avser statliga och kommunala bidrag för olönsamma linjer i diligenstra
fiken. 

5 Se kommentar not 2 angående Postbankens rörelseresultat i sammanställ
ningen för budgetåret 1973/74. 

6 Beloppen inkluderar ej Övriga kapitalmedel. Nämnda post, som ingår i 
investeringsstaten för Postverkets fond, redovisas ej i verkets resultaträkning. 

7-8 Postverkets skuld den 30 juni 1974 för intjänade men ej uttagna semest
rar och kompensationsledigheter har beräknats till 48,9 resp. 11,4 milj. kr., dvs. 
sammanlagt 60,3 milj. kr. Inklusive avsättningarna budgetåret 1973/74 har 
hittills 55,0 milj. kr. av dessa skulder kunnat kostnadsföras. Resterande avsätt
ning för semesterskuld, 5,3 milj. kr., beräknas kunna ske 1974/75. 

9 Budgetåret 1973/74 skedde med Kungl. Maj:ts tillstånd en extra avskriv
ning på kapitalmedelstillgångarna med 20 milj. kr. Beloppet utgjorde i princip 
skillnaden mellan årets överskott och gällande förräntningskrav. I övrigt anses 
kalkylmässiga och bokförda avskrivningar i Postverket beloppsmässigt överens
stämma. Ökningen av avskrivningsbeloppen jämfört med tidigare beräkningar 
sammanhänger med att aktivering av vissa större investeringar avseende ma
skinanskaffning och byggnadsarbeten inom den allmänna poströrelsen avses ske 
fr. o. m. budgetåret 1974/75. 

10 Jämför kommentaren till not 3. 
11 Avser en avsättning till lagerreserv i bokslutet för budgetåret 1973/74. 
12 För budgetåret 1973/74 inkluderas här räntan på Postbankens statsverks-

lån. 
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Tabell 1 

Rörelseintäkter 1973/74 1974/75 1975/76 
(milj. kr.) Beräk 

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning 
stat stat räkning 

Porton I 261,5 I 291,3 I 417,01 I 437,2 I 644.1 
Tjänstepost 239,4 259,9 257,9 285,7 326,0 
Tidningar 150,I 164,5 176,4 187,4 200,4 
Transitersättning m. m. 11,8 18,9 21,3 20,4 16,2 
Uppdrag åt staten 96,7 82,6 93,4 88,9 105,l 
För driftkostnader ian-

språktagna ränteintäkter 571,I 567,6 
Ränteintäkter samt ersätt-

ning från PK banken 592,4 633,3 666,3 
Industrierna 3,5 4,4 3,5 4,6 5,2 
Diligenstrafiken 22,8 23,4 23,4 23,2 24,4 
Fastighetsförvaltningen m. m. 5,4 6,9 6,8 7,1 8,1 
Centralupphandlingen 41,0 46,7 44,l 51,l 58,5 
Ersättning från Tidnings-

tjänst AB 5,0 4,6 5,9 4,4 4,6 
Övriga intäkter 61,5 67,1 69,6 59,7 74,2 

Summa rörelseintäkter 2 469,8 2 537,9 2 711,7 2 803,0 3 133,l 

'Beloppet inkluderar de 49,2 milj. kr., som i föregående inkomstberäkning 
till Riksrevisionsverket (vårberäkningen mars 1974) förutsattes anslås över 
statens driftbudget till en portoutjämningsfond. Något ställningstagande till 
Postverkets förslag om bildandet av en portoutjämningsfond har ännu ej skett 
från statsmakternas sida. 
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Tabell 2 

Rörelsekostnader 
(milj. kr.) 

Personalkostnader 
Löner m. m. 
Övriga avlöningsförmåner 
Sjukförsäkringsavgift 
Utbetalade pensioner m. m. 
ATP-avgift 
Folkpensionsavgift 
Grupplivförsäkring m. m. 
Allmän arbetsgivaravgift 

m.m. 

Summa personalkostnader 

Sakkostnadcr 
Transporter 
Fastigheter och förhyrda 

lokaler 
Inventarier och förbruk

ningsaniklar 
Centralupphandlingens in

köp för andra myndig
heter 

Övriga sakkostnadcr 
Ränta på statsverksliln, 
Post banken 

Summa sakkostnader 

Summa rörelsekostnader 

1973/74 

Drift
stat 

1 437,8 
127,6 
52,8 
93,9 

127,I 

5,2 

64,0 

I 908,4 

131,6 

102,0 

140,6 

34,4 
7i,I 

5,9 

485,6 

2 394,0 

Utfall 

1 438,3 
131,4 
:53,2 
91,9 

126,3 
25,7 

5,3 

65,1 

I 937 ,2 

133,9 

100,S 

126,7 

39,6 
74,4 

6,0 

481,1 

2 418,3 

96 

1974/75 1975/76 
------- Beräk-
Drift
stat 

1 577 ,3 
143,0 
62,6 
98,2 

137,5 
54,5 

5,7 

74,6 

2 153,4 

142,4 

123,3 

130,2' 

37,2 
66,9 

500,0 

2 653,4 

Ny be- ning 
räkning 

1 608,5 
147,5 
92,3 

105,4 
143,2 
63,5 

5,7 

76,3 

2 242,4 

135,l 

118,7 

133,5 

43,3 
64,7 

495,3 

2 737,7 

1 768,3 
164,5 
129,8 
113,6 
162,6 

82,8 
6,4 

84,0 

2 512,0 

151,l 

127,8 

155,3 

49,7 
68,4 

552,3 

3 064,3 

' Beloppet har reducerats med 30 milj. kr. avseende i driftstaten beräknad 
effekt av aktivering av inventarier. 

Riksrevisionsvcrket ansluter sig till postverkets beräkning och beräk
nar således inkomsterna på titeln postverkets fond till 21 900 000 kr. 
för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 25 500 000 kr. för 
1975/76. 
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Televerket 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud
boken redovisade överskotten för televerket för de senast förflutna fem 
budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medta
gits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till riksstaten 

statsverket 

1969/70 2 981,8 2 876,2 105,5 150,0 176,3 
1970/71 13 369,0 13 284,1 85,0 156,8 145,0 
1971 /72 13 904,1 13 654,6 249,5 230,0 150,0 
1972/73 13 876,0 13 520,7 355,3 193,0 230,0 
1973/74 4 010,7 3 797,5 213,2 237,0 158,0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av televerket redo-
visade belopp förklaras av att vid upprättandet av statens bokslut bruttoredovis-
ning tillämpats. 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Över- Bal an- Netto Därav inlevererat till statsverket under 
skott serade att in- budgetåret 

överskott leverera 
av radioli- 1969/70 70/71 71 /72 72/73 73/74 
censmedcl 

1969/70 105,5 -40,4 145,9 101,6 44,3 
1970/71 85,0 -65,0 150,0 112,5 37,5 
1971/72 249,5 39,5 210,0 192,5 17,5 
1972/73 355,3 60,3 295,0 175,6 119,4 
1973/74 213,2 55,5 157,7 117,6 

Den 1 juli 1974 återstod 40,1 milj. kr. av 1973/74 års överskott att 
inleverera. 

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av telever
ket upptagits ett belopp av 159,3 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till riksrevisionsverket den 8 november 
1974 beräknat överskottet för budgetåret 1974175 till 180 milj. kr. och 
för budgetåret 1975/76 till 150 milj. kr. 

Beträffande de genomförda beräkningarna har televerket anfört föl

jande: 

"Televerkets beräknade intäkter, driftkostnader och överskott för ifrå
gavarande budgetår framgår av bifogad sammanställning med kommen
tarer. Sammanställningen omfattar även av Kungl. Maj:t fastställda 
driftstater för budgetåren 1973/74 och 1974/75 samt utfall för budget
året 1973/74. Beräkningarna bygger på budgeterade (realistiska) intäkter 
och kostnader under den aktuella perioden. Beträffande intäkterna har 
hänsyn tagits till de beräknade effekterna av införandet av utökade 
huvudortstaxor samt slopande av avståndsklass 6. Beträffande telever
kets utveckling hänvisas till verkets petita för budgetåret 1975/76, främst 
avsnitten 1 och 2 samt bilaga 3." 

7 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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Televerkets driftstat (milj. kr.) 

Rörelseintäkter' 
Rörelsekostnader' 
Driftbidrag' 

Riirelseresu!tat före 
ai•sk rivningar 

Kalkylmässiga av-
skrivningar 

Rtire/seresultat 
Finansiellt netto 
Extraordinära 

poster• 

Resultat Jiire bok-
s/utsdispositioner 

Skillnad mellan 
kalkylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pensions-
kostnad och bok-
förd pensions-
utgift• 

Övriga boksluts-
dispositioner 

Kommunala skatter 

Årets överskott/ 
underskott 

Inleverans: 
<lära v fritn före-

gående år 
av årets överskott 

Överskott i procent 
av i medeltal dis-
ponerat stats-
kapital 

1973/74 

Drift
stat 

3 666,/ 
-2 564,0 

1 102,l 

-867,8 

234,3 
-32,7 

-5,8 

195,8 

195,8 

8, 7 ~~-~ 

l.Jtfall 

4 010.7 
-2 569,l 

l 441,6 

-I 041,1 

400,5 
-16,6 

-7,2 

376,7 

-219,0 

157,7 
237,0 

119,4 
117,6 

7,3 ~-~ 

1974/75 

Drift
stat 

4 053,4 
-2 726,6 

1 326,8 

-I 129,0 

197,8 
-32,8 

-5,0 

160,0 

160,0 

7,9 ~-~ 

Ny be
räkning 

4 142,0 
-2 760,4 

1 381,6 

-1 170,2 

211,4 
-23,5 

-7,9 

180,0 

180,0 
175,l 

40,l 
135,0 

8,8 ~/~ 

1 Fördelning av rörelseintäkter p~-t rörelsegrenar (milj. kr.). 

Telefon 3 310,9 3 509. 7 3 526,2 3 640,3 
Telegraf 48,9 59,7 64,3 55,2 
Telex 70,l 83.8 93,7 91,0 
Rundradio 160,8 157,2 168,6 161,6 
Övrig radio 20,4 ., . ., 

--',- 22,l 23,4 
Diwrse inkomster 55,0 177,1 178,5 170,5 

S:a rörelseintäkter 3 666,l 4 010,7 4 053,4 4 142,0 

98 

1975/76 
Beräk
ning 

4 247,4 
-3 060,5 

1 186,9 

-994,5 

192,4 
-34,4 

-8,0 

150,0 

150,0 
157,5 

45,0 
112,5 

8,3 ~~ 

3 740,2 
55,1 
98,2 

167,l 
26,6 

160,2 

4 247,4 

" I televerkets driftstat upptages sedan budgetåret 1972/73 endast de samlade 
riirdsekostnadcrna, utan nagon specificering på delposter. Anledningen härtill 
är att televerket internt budg:ercrar de samlade utgifterna uppdelade på utgifts-
slag för verksamheten inklusive anläggningsvcrksamhetcn. 

'Televerket har ej n{1gra driftbidrag. 
·1 Extraordinära poster redovisas exklusive övriga kapitalmedel eftersom dessa 

medel ej iir resultatpåvcrkandc. 
5 Televerket budgeterar ej särskilt den faktiska pensionskostnaden. Rörelse-

kostnaderna i tablän redovisas därför inklusive bokförd pensionsavgift. 
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Riksrcvisionsverket ansluter sig till televerkets beräkning och beräk

nar saledes inkomsterna på titeln televerkets fond till 175 100 000 kr. 

för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 157 500 000 kr. för 

1975/76. 

Statens järnvägar 

De redovisade resultaten för statens järnvägar för de senast förflutna 

fem budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även 

medtagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats- riksstaten 

verket 

1969/70 2 537,l 2 484,6 52,5 40,7 140,0 
1970/71 12 469,1 12 469,1 0,0 17,5 103,0 
1971/72 12 643,7 12 643,7 0,0 0,0 80,0 
1972/73 12 810,9 12 810,9 0,0 0,0 0,0 
1973/74 3 257,0 3 130,0 127,0 100,0 15,0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av statens järn
vägar redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättan
det av statens bokslut. 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår 

1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 

Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

52,5 
0,0 
0,0 
0,0 

127,0 

1969/70 70/71 71/72 72/73 73/74 

35,0 17,5 

100,0 

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av statens 
järnyägar upptagits ett belopp av 35 milj. kr. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 november 1974 har järnvägs

styrelsen anfört följande: 

"De prognoserade trafik.intäkterna, som redovisas i följande tabell, 
bygger på bl. a. konjunkturinstitutets senaste bedömning av den eko
nomiska utvecklingen i samhället. De har framräknats med beaktande 
av Kungl. Maj:ts beslut om taxehöjning 74-11-01. Den statliga ersätt
ningen för drift av olönsamma järnvägslinjer m. m. uppgår budgetåret 
1974/75 till 435 milj. kr. Med anledning av Kungl. Maj:ts beslut om 
olönsam busstrafik på Gotland under 1974175 och om ändrad pen
sionärsrabatt har SJ i skrivelser 74-05-03 och 74-08-02 begärt tilläggs
an~bg: om sammanlagt 15,8 milj. kr. för detta budgetår. För rabatt
försök. berörnnde inre stödområdet. har 5,5 milj. kr. begärts (skr 74-0S-
16) och dessutom har anslag om totalt 3 milj. kr. äskats för driftvärn 
och utbiidning av vapenfria värnpliktiga (skr 74-03-21 och 74-05-20). 
Prognosen förutsätter att samtliga dessa anslag beviljas. För 1975/76 
upptas ersättningen för drift av olönsamma järnvägslinjcr m. m. till 
G~-i- milj. kr. Den i årets anslagsframställning begärda ersättningen 
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(668 milj. kr) har reducerats för beräknad minskning av ersättnings
behovet genom taxehöjningen 74-11-01 som ej var beslutad då anslags
framställningen utarbetades. För övriga ekonomiska belastningar, som 
saknar motsvarighet hos konkurrerande företag, förutsätts ersättning 
komma att utgå 1975/76 med belopp som redovisas i årets anslags
framställning. 

Kostnaderna har beräknats med beaktande av föreliggande rationa
liseringsplaner. Lönenivån har beräkningsmässigt förutsatts komma att 
stiga med 12 % 1975 och med 10 % 1976. Förutsebara höjningar av 
arbetsgivaravgifter m. m. har beaktats. Sakkostnadsnivån har antagits 
stiga med 8 % per år utom i de fall då priserna regleras genom särskilda 
avtal. 

Om SJ erhåller angivna ersättningar för särskilda ekonomiska belast
ningar som saknar motsvarighet hos konkurrerande transportföretag, 
kommer företaget enligt dessa beräkningar att efter planenliga avskriv
ningar lämna överskott med ca 75 milj. kr. för 1974/75, medan resul
tatet för 1975/76 blir ett underskott om ca 50 milj. kr. Beräknat över
skott för innevarande budgetår motsvarar 4,1 % av det förräntnings
pliktiga statskapitalet. 

Inleveranserna skulle vid angivna förutsättningar komma att uppgå 
till ca 85 milj. kr. 1974/75 och ca 20 milj. kr. 1975/76." 

I avvaktan på att statsmakterna tar ställning till statens järnvägars be
gäran om tilläggsanslag, specificerad i skrivelsen, beräknar riksrevisions
verket inkomsterna på titeln statens järnvägar till 70 000 000 kr. för 
1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 10 000 000 kr. för 1975/76. 
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Statens järnvägars driftstat (milj. kr.) 

Rörelseintäkter• 
Rörelsekostnader2 

Driftbidrag 

Rörelseresultat före avskrfr11ingar 
Kalkylmässiga avskrivningar 

Rörelseresultat 
Finansiellt netto 
Extraordinära poster• 

Resultatföre bokslutsdispositioner 
Skillnad mellan kalkylmässiga och 

bokförda avskrivningar 
Skillnad mellan faktisk pensionskostnad 

och bokförd pensionsutgift 
Övriga bokslutsdispositioner 
Kommunala skatter 

Årets överskott i 1111derskott 
Inlevcrans: 
därav från föregående år 
av årets överskott 

Överskott i ~~ av i medeltal disponerat 
statska pi tal 

1) Specifikation 
Intäkter 
Järnvägs-, färje- och busstrafik 

1973/74 

Driftstat' Utfall 

3 016 
2 730 

286 
259 

27 
12 
4 

43 

43 

2,3 

3 257 
2 823 

434 
285 

149 
14 
2 

165 

38 

127 
100 

100 

7,0 

101 

1974/75 1975/76 
Beräkning 

Driftstat• Nylbc-
räkning 

3 558 3:592 3 833 
3 227 3 224 3 559 

331 368 274 
288 307 340 

43 61 -66 
12 12 12 
4 4 4 

59 77 -50 

59 77 -50 
85 19 
27 19 
58 

3,1 4,1 

Gods- och posttrafik 1 702 1 821 2 048 2 023 2 026 
Persontrafik 852 953 988 1 026 1 054 
Ersättning för drift av olönsamma 
järnvägslinjer, m. m. 380 380 438 459 667 
Ersättning för försvarsberedskap 5 6 6 6 6 
Övriga imäkter 77 97 78 78 80 

2) Specifikation 
Kostnader 
Löner för drift och underhåll 1 710 1 715 1 886 I 881 2 048 
Pensionskostnader inkl. ATP 423 424 473 471 517 
Andra personalkostnader J 13 134 230 228 293 
Övrigt 484 540 638 644 701 

3) Övriga kapitalmedel redovisas i balansräkning, 73/74 utfall 11,3 mkr, 74/75 och 75/76 beräkn. 8 mkr 
41 Justerad med beaktande av taxehöjningen 74-01-01. 
5) Justerad med beakcande av taxchöjningen 74-11-01. 
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Luftfartsverket 
De i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade resultaten för 

luftfartsverket för de senast förflutna fem budgetåren framgår av efter

följande uppställning (milj. kr.). 

Budgetår Drift
inkomster 

Drift
kostnader 

Överskott ( +) 
resp. under
skott(-) 

Inlevererat 
till stats
verket 

Beräknat 
i riks
slaten 

1969/70 • 125,0 1 110,0 l + 15,1 15,l 14,9 
1970/71 130,2 112,5 + 17,7 15,0 17,0 
1971/72 157,0 138,1 + 18,9 13,7 23,9 
1972/73 177,7 152,6 + 25,2 23,0 23,l 
1973/74 191,2 173,8 + 17,4 11,S 25,S 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter samt överskott och 
de av luftfartsverket redovisade beloppen förklaras av att vissa bokslutstransak
tioner tillkommit vid upprättande av riksbokslutet för budgetåret 1969/70. 

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av luftfarts

verket upptagits 18,7 milj. kr. 
Luftfartsverket har i skrivelse till riksrevisionsverket den 13 novem

ber 1974 beräknat överskotten för budgetåren 1974175 och 1975176 till 

29,8 milj. kr. resp. 24,6 milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverket föl

jande: 

'"Som grund för intäktsbedömningen för 1975176 har trafikvolymen 
uttryckt i antal landningar beräknats öka med ca 4 % och i antal passa
gerare med ca 7 % . 

I intäktsberäkningarna för 1975176 har hänsyn inte tagits till even
tuella taxehöjningar på trafikavgifter under detta år. 

Som grund för kostnadsbedömningen för 1975176 gäller följande. 
Personalkostnaderna har antagits öka med ca 16 %. Av denna kost

nadsökning beror ca 7 c;.;, på generella löneökningar, ca 5 % på volym
ökningar och ca 4 % på ökade sociala kostnader. Hänsyn har inte ta
gits till konsekvenserna av den beslutade samordningen av den civila 
och militära flygtrafikledningen. Motivet härför är att denna åtgärd 
inte bör påverka luftfartsverkets resultat. 

Sakkostnaderna har antagits öka med ca 8 ~;;, på grund av pris
höjningar och med ca 2 % i volym. 

Vid beräkningen för 1975/76 liksom för 1974175 har räntedelen på 
de kommunala investeringslånen samt förräntningen av det statliga 
kapitalet avseende investeringarna i Arlanda nya utrikesområde och i 
Göteborg-Landvetters flygplats aktiverats. 

Under de angivna förutsättningarna beräknas överskottet för 1975176 
uppgå till 24,6 milj. kr. övcrskottskravet har beräknats efter 7,25 % 
på i medeltal disponerat statskapital. Det på så sätt framräknade för
räntningskravet utgör 31,7 milj. kr. Enligt luftfartsverkets bedömning 
torde det inte vara möjligt att uppnå ett överskott av motsvarande 
storlek utan vissa taxehöjningar. Verket har därför för avsikt att ak
tualisera en viss höjning av nuvarande kostnadstäckningsgrad ( 40 % ) 
i en route-taxan. Avgiftshöjningens storlek och tidpunkten för ikraft
trädande måste dock bestämmas med ledning av utvecklingen under 
innevarande år. Den redovisade totalintäkten för 1974175 är identisk 
med totalintäkten i den fastställda driftstaten. I de budgeterade intäk
terna för 1974/75 ingår en beräknad effekt av föreslagna avgiftshöj-



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 103 

ningar i f!ygplatstaxan fr. o. m. 1974-11-01. Dessa höjningar kommer 
emellertid sannolikt inte att träda i kraft förrän tidigast 1974-12-0 I. 
Detta i kombination med en refativt svag trafiki.Itveckiing under de 
första månaderna av 1974175 kan leda till att de budgeterade intäk
terna inte kommer att uppnås till fullo. Nu angivna förhållanden bör 
dock enligt verkets mening inte föranleda en ny beräkning av intäkts• 
utfallet för 1974175." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till luftfartsverkets beräkning och be

räknar således inkomsterna på titeln luftfartsverkets fond till 26 100 000 

kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 27 800 000 kr. för 

1975176. 

Luftfarts\·erkets driftstat (milj. kr.) 

Rörelseintäkter 
Rörelsekostnader 
Driftbidrag 

Rörelseresultat före arskrimi11g 
Avskrivningar' 

Rörelsel't'sultat 
Finansiellt netto 
Extraordiniira post.:r 

Resultat fih'e boks!utsdispositio11cr 
Skillnad mellan kalkylmässiga och 

bokförda avskrivningar 
Skillnad mellan faktisk pensions

kostnad och bokförd pensions
utgift 

Övriga bokslutsdispositioner 
Kommunala skatter 

Årets örcrsko1t 
Jnleverans: 

därav från föregäendc år 
av arets ÖVff:ikOt( 

Överskott i proccn: av disponerat 
statskapita I 
1 Härav avskrivning på kommunalt 
kapital 

lmiikter 
Flygplats.:rna 
Trafikintäkter: 

Landn ingsa \gifter 
En route-a\·gifter 
Passageraravgifter 
Parkerings- och hangaravgiftcr 
Stat ionstjäns ta\' gifter 

Övriga inti!ktcr 
Centralförvaltningen exkl. 

I uftfartsinspck t iont:n 
I. uftfartsinspektioncns avgifter 
Extraordiniira int~ikter 
Heriiknad effäkt al' fi_ireslagna 

taxcatgärdcr under 1974n5 
Summa inti.iktcr 

1973/74 

Drift
stat 

193,4 
150,7 

42,7 
20,8 

21,9 

3,6 

25,5 

.10, I 
25,5 

7,0 

2,1 

51,2 
3,0 

64,6 
1,4 

18,5 
48,7 

1,5 
4,5 
3.6' 

197,0 

Utfall 

186,2 
153,8 

32,4 
20,0 

12,4 

5,0 

17.4 

10,2 
1,3 

4,9 

2.0 

48,4 
2,7 

61,1 
1,7 

16,7 
48,7 

2,4 
4,5 
5,0' 

19.U 

1974175 1975/76 
Drift- Beräk-
stat 

228,J 
174,8 

53,5 
23,7 

29,8 

29,8 

16.1 
10,0 

8,0 

2,6 

49.3 
I 5.5 
(;5,7 

1,7 
20.0 
55,0 

.., ., 
-·' 
4,9 

13,5 
2283 

ning 

252,6 
20/,/ 

51,5 
26,9 

24,6 

24,6 

19,8 
8,0 

5,6 

2,9 

51,2 
16,1 
70,3 

1.8 
22,2 
61,l 

2,7 
5,4 

21.8 
252,6 
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1973/74 1974/75 1975/76 
Drift- Beräk-

Drift- Utfall stat ning 
stat 

Kostnader 
Ledning och gemensamt 1,8 1, 7 1,7 1,9 
Driftavdelningen 

Centralt 19,9 23,I 21,2 24,3 
Flygplatserna: 

Ledn och gemensamt (admi-
nistrationsprogrammet) 7,3 6,4 6,5 7,6 
Avskrivning 20,8 20,0 23,7 26,9 
flygsäkerhetstjänst (flygtrafik-
tjänstprogrammet) 42,5 41,8 54,3 63,4 
Marktjänst (marktjänstprogram-
mer) 37,I 40,7 47,2 53,0 
Stationstjänst (terminaltjänst-
programmet) 16,6 16,2 17,I 20,2 
Ersättning till kommunerna 6,4 5,0 5,3 6,5 

Ekonomiavdelningen 3.1 3,6 3,9 4,4 
Administrativa avdelningen 9,0 8,3 9,5 10,6 
Luft fartsinspektionen 7,0 7,0 8,1 9,2 

Summa kostnader 171,5 173,8 198,5 228,0 

' Återstod av köpeskilling för mark vid Malmö-Sturups flygplats (enl Kbr 
1973-09-28) 

3 Återstod av köpeskilling för mark vid Malmö-Sturups flygplats 4,5 milj. kr. 
Uppskrivning av förrädsbchällning 0,5 milj. kr. 

Förenade fabriksverken 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud

boken redovisade överskotten för försvarets fabriksverk (fr. o. m. den 1 
januari 1970 förenade fabriksverken) för de senast förflutna fem bud

getåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits 

de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Driftin- Drift
komster kostna

der 

Därav: 
Avsättning av 
vinstmedel för 
särskilda dis-
positioner 

Över
skott 

Inleve
rerat till 
stats
verket 

Beräk· 
nat i 
riks
staten 

1969/70 491,4 475,2 4,8 16,2 16,2 15,0 
1970/71 1555,2 1 536,3 0,0 18,9 0,7 16,8 
1971/72 1695,0 1 712,7 0,0 -17,7 0,6 10,6 
1972/73 1670,2 1684,6 0,0 -14,4 0,5 0,6 
1973/74 1720,9 1720,6 0,0 0,3 0,3 0,5 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter samt överskott och av 
fabriksverken redovisade belopp förklaras av att fabriksverken vidtagit vissa salde
riogar me\lan diverse driftkostnader och särskilda uppbördsmedel. 

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av förenade 

fabriksverken upptagits 0,5 milj. kr. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 13 november 1974 har för

enade fabriksverken anfört följande: 
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"Beräkningarna för 1975176 har gjorts i 1974/75 års penningvärde. 
Resultatet 1974/75 och 1975/76 förväntas bli positivt. Den nya be

räkningen för 1974/75 är gjord efter resultatprognos grundad på första 
redovisningskvartalet 1974/75. Eftersom den balanserade förlusten i 
1973/74 års årsredovisning överstiger förväntad vinst 1974175 torde 
någon inleverans av överskottsmedel ej ske 1974/75. 

Rörelseintäkterna förväntas vara i stort sett oförändrade 1975/76 
i 1974/75 års penningvärde." 

Förenade fabriksverkens driftstat (milj. kr.) 

1973!74 1974/75 1975/76 
-------- Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny beräk- ning 

Rörelseintäkter' 
Rörelsekostnader 
Driftbidrag 
Rörelseresultat före 
avskrfrningar 
Kalkylmässiga avskrivningar 
Rörelseresultat 
Finansiellt netto 
Extraordinära poster 
Resultat före boksluts-

stat 

726,6 
686,3 

+40,3 
-22,8 
+17,5 
+0.4 

dispositioner -1- 17,9 
Skillnad mellan kalkylmässiga 
och bokförda avskrivningar 
Skillnad mellan faktisk pen
sionskostnad och bokförd 
pensionsutgift 

+1,8 

745,7 
701,0 

+44,7 
-23,8 
+20,9 
+1,0 
-f-5,I 

stat 

846,6 
798,7 

+47,9 
-28,7 
+19,2 
+0,4 

ning 

840,3 
1~2,4 

+47,9 
-28,7 
+19,2 
+0,4 

+27,0 +19,6 +19,6 

+4,3 -!-5,7 +5,7 

Övriga bokslutsdispositioner 
Kommunala skatter 
Ärets överskott/underskott 
Inleverans: 

-0,7 -0,8 -0,7 -0,7 
+19,0 -i-30,5 -i-24,6 +24,6 

därav från föregående år av 
årets överskott 
Överskott i procent av i medel
tal disponerat statskapital 

1 Fördelning av rörelse
intäkterna per rörelsegren 
Försvarsmatcrielsektorn 
U nderhållsverksamhet 
Tvätteri verksamhet 
Överskottsförsäljningen 
Diverse 

Summa 

5,8 

236,6 
287,3 
140,7 
54,0 
8,0 

726,6 

9,0 

232,5 
284,3 
137,2 
59,7 
32,0 

745,7 

7,25 

284,4 
324,0 
161,0 
63,0 
14,2 

846,6 

7,25 

285,l 
317,0 
161,0 
63,0 
14,2 

840,3 

850,0 
801,6 

+48,4 
-29,0 
+19,4 
+0,4 

+19,8 

+5,7 

-0,7 
+24,8 
+24,8 

7,25 

294.8 
317,0 
161,0 
63,0 
14,2 

850,0 

De resultatprognoser som FFV redovisar i inkomstberäkningarna 
har under de senaste åren präglats av stor osäkerhet. Betydande av
vikelser föreligger mellan beräknat resultat och redovisat utfall. FFV 
har för 1973174 redovisat ett överskott på 30,5 milj. kr. Bedömningen 
av detta överskott, sådant det framkommer i FFVs redovisning, bör 
enligt RRVs uppfattning också göras med viss försiktighet. En av or
sakerna härtill är att vissa förluster på tvätterirörelsen inte belastat 
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detta Ö\'erskott. Tvätteriernas underskott har aktiverats som igångsiitt

ningskostnader och redovisats som kortfristiga fordringar. De akti

veraJc igångsättningskostnaderna utgjorde vid 1973/74 års utgång 44. 7 

milj. kr. 1\fot detta belopp står endast 7,6 milj. kr. i värdereglcrings

reserv. Tillgångsposten är icke ostridig. I konsekvens härmed borde 

den enligt RRV ha nedskrivits. Nedskrivningsbebovet torde vara av stor

leksordningen över 30 milj. kr. 

I FFVs riikcnskaper balanseras till 1974/75 en förlust på '23,7 milj. 

kr. Lägger man härtill det ovan nämnda nedskrivningsbehovet finns 

det skiil att anta att deri balanserade förlusten skulle komma att över

stiga 50 milj. kr. 

Beträffande inlcverans för 197 4175 anger FFV att det förv~intade 

överskottet om 24,6 milj. kr. skall avräknas mot den inbalanseradc för

lusten. Någon inleverans torde således, ej kunna ske 1974/75. RRV 

delar denna uppfattning. 

Enligt RRVs bedömning torde den till 1975/76 inbalanserade för

lusten överskrida även det av FFV för detta år förväntade överskot

tet. Inte heller för 1975176 synes således någon inlcverans komma 

till stånd. 

Riksrevisionsverket beräknar inga inkomster på titeln förenade fa
briksverken för budgetåret 1974175, och föreslår att några inkomster 

ej heller uppförs för budgetåret 1975/76. 

Statens vattcnfallsvcrk 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud

boken redovisade överskotten för statens vattenfallsverk för de senast 

förflutna fem budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken 

även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats- riksstaten 

verket 
1969/70 1 203,1 924,6 278,5 277,9 350,0 
1970/71 1 315,7 968,5 347,2 343,5 368;0 
1971/72 1 436,0 1 017,6 418,4 400,2 370,0 
1972/73 I 606,6 1 114,6 492,l 480,4 460,0 
1973 /74 2 084,3 I 548,2 536,l 530,2 ·530,0 

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 
1969/70 70/71 71/72 72/73 73/74 

1969/70 278,5 175,0 103,5 
1970/71 347,2 240,0 107,2 
1971 /72 418,4 293,0 125,4 
1972/73 492,1 355,0 137,2 
1973/74 536,1 393,0 

Den i juli 1974 återstod 143,0 milj. kr. av 1973/74 års överskott alt 

inleverera. 
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I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av statens 

v:ittenfal!s'.·crk upptagits ett belopp av 570 milj. kr. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 13 november 1974 har statens 

vattenfallsverk beräknat överskotten för budgetåren 1974/75 och 1975/ 

76 till 645 milj. kr. resp. 720 milj. kr. l skrivelsen anför statens vatten

falls\'erk bl. a. följande: 

··I Vattenfalls förslag till driftstat för innevarande budgetår anmälde 
'...:rkct att såväl intäkts- som kostnadsberäkningarna innefattade stora 
osäkcrhetsfaktorer. Pågående förhandlingar beträffande bränslepristill
fagg, \erklig utveckling av kostnaderna för såväl bränsle i värmckraft
srationer som för tillfälliga kraftköp liksom vattentillrinningcn m. m. 
kunde väsentligt ändra den framlagda kalkylen. Till bilden hörde också 
att verkets produktionsapparat för första gången tillfördes två stora · 
kiirnkraftaggregat, vilkas drifttillgänglighet var av stor betydelse för 
det ekonomiska resultatet. Som framgår av det följande bar de fömt
s:ittningar som driftstatens beräkningar byggde på i stora delar för
~indrats. 

!311dget1hct 1974175 

Den totala försäljningsvolymen beräknas bli cirka 2 000 G\Vb lägre 
än vad som förutsattes vid driftstatens upprättande. De nya förutsätt
ningarna baserar sig dels på andra kraftföretags mindre inköp av elkraft 
på grund av god egen vattenkrafttillgång och dels på besparingseffekter 
i allmänhet. 

Rörelseintäkterna beräknas nu bli 155 Mkr lägre än vad som anges i 
driftstaten. Utöver intäktsminskningen beroende på lägre försäljnings
\'Olym påverkas intäkterna också av tariffböjningar och av bränsle
pristilläggets storlek. 

En beslutad tariffhöjning som avses träda i kraft under första halv
:lret 1975 beräknas ge ett visst begränsat intäktstillskott under budget
året. 

Bränslepristillägget för abonnenter, som enligt gällande kontrakt skall 
följa prisnoteringarna för kolinköp, fastställes på basis av medelvlirdet 
under perioden januari-september av till SCB inrapporterade köp från 
ett antal kraftproducenter. Det beräknade medelvärdet har viisentligt 
understigit det förutsatta. Intäkterna innevarande budgetfu påverkas 
samtidigt av för höga preliminära uttag avseende första halvåret 1974. 

En \'iSs försening av den kommersiella idrifttagningen av Ringhals 
två första kärnkraftaggregat har medfört att motsvarande produktions
bortfall kompenserats med andra kraftslag. Totalt beräknas kostnader
na för bränsle och inköpt kraft dock minska med 145 Mkr beroende på 
i det föregående angiven minskad belastning. 

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella poster och kommu
nalskatter blir härigenom 10 Mkr lägre än vad som förutsattes i drift
staten. 

Det i driftstaten bedömda avskrivningsbehovet för anläggningar be
räknades i prisnivå våren 1974. Nu aktuell beräkning för budgetåret 
med samtidigt beaktande av förskjutningen av idrifttagningstidpunkter
na för Ringhalsaggregaten ger ett ökat avskrivningsbehov med 45 Mkr. 

För att fastställt förräntningskrav skall kunna uppfyllas har avskriv
ningarna minskats med 55 Mkr., motsvarande det beräknade lägre ut-
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fallet. Avskrivningsbeloppet överstiger dock även efter justeringen vad 
som erfordras vid avskrivning på historiskt anskaffningsvärdc. Verket 
förutsätter att eftersläpningen får inhämtas under senare budgetår. 

Budgetåret 1975176 
Beräkningarna för budgetåret 1975176 har redovisats i verkets an

slagsframställning från augusti 1974. N~1gra nya förutsättningar vad 
gäller prisnivå, bränslepris etc. föreligger för närvarande ej. Däremot 
beräknas den tidigare nämnda tariffböjningen ge 50 Mkr högre rörelse
intäkter. 

De ökade rörelseintäkterna beräknas i stort kompensera ett ökat av
skrivningsbehov för anläggningar beroende på högre nuanläggnings
värde än vad som tidigare förutsattes. 

Som vi redan tidigare framhållit innehåller beräkningar för fram
tiden flera osäkerhetsfaktorer avseende allmän kostnadsutveckling, ränte
läge, bränsleprisutveckling m. m. samt dessa faktorers inverkan på ta
riffnivån. Därtill kommer den osäkerhet om den framtida utvecklingen 
som följer av den intensiva kämkraftdebatten och pågående elbespa
ringskampanjer. Sammantaget medför dessa faktorer att verket, i av
vaktan på den till vårriksdagen aviserade energidebatten, inte finner 
det meningsfullt att nu bearbeta föreliggande prognoser." 

Riksrevisionsverket ansluter sig till statens vattenfallsvcrks beräkning 
och beräknar således inkomsterna på titeln statens vattenfallsverks fond 
till 570 000 000 kr. för 1974175 och förtslår att titeln uppförs med 
700 000 000 kr. för 1975176. 
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Statens vattenfallsverks driftstat (milj. kr.) 

1973/74 1974/75 1975/76 
Beräk-

Driftstat Utfall Driftstat Ny be- ning 
räkning 

Rörelseintäkter I 780,0 2 068,2 2 460,6 2 305,6 2 680 
Driftkostnader -776,3 -] 118,l -1 253,9 -I 108,9 -1237 
Rörelseresultat före a~·skril'lling 1 003,7 950,1 1 206,7 1 196,7 1 443 
Avskrivningar -425,0 -436,2 -528,7 -518,7 -677 
Rörelseresultat 578,7 513,9 678,0 678,0 766 
Finansiella intäkter 19,0 14,4 22,0 22,0 18 
Finansiella kostnader -12,7 -18,9 -23,0 -23,0 -25 
Realisationsvinster 1,7 
Extraordinära kostnader -0,9 
Resultat fore bokslutsdispositioner 585,0 510,2 677,0 677,0 759 
Bokslutsdispositioner 51,0 
Resultat före skatter 585,0 561,2 677,0 677,0 759 
Kommunalskatt -25,0 -25,2 -32,0 -32,0 -39 
Årets överskott 
Årets överskott i % av i medeltal 

560,0 536,0 645,0 645,0 720 

disponerat kapital 7,00 7,25 7,25 7,2 
Jnleverans 530,0 530,2 570,0 570,0 700 

därav från föregående år 137,2 137,2 143,0 143,0 218 
av årets överskott 392,8 393,0 427,0 427,0 482 

Specifikation: 

Kraftverken 
Rorelseintäkter 
Kraftförsäljning 

engrosförsäljning 1 419,0 1 709,0 2 031,4 1 889,4 
detaljförsäljning 192,0 186,5 241,8 228,8 

Transitering 126,2 130,9 143,5 143,5 
Övriga rörelseimäkter 27,6 27,3 28,3 28,3 

Summa l 764,8 2 053,7 2 445,0 2 290,0 2 664 

Driftkostnader 
Drift och underhåll av förvaltnings-

objekt: 
fastigheter och bostäder 7,5 8,5 9,8 
vattenkraftanläggningar 78,9 83,8 88,4 
värmekrafcanläggningar 53,2 47,8 81,8 
ledningar 400-50 kV 25,6 28,7 43,0 
transformatorstationer 400-
50 kV 34,2 35,8 39,8 oförändrat 
ledningar 40-20 kV, transfor-

matorstationer 40-20 kV, för-
delningsledningar och detaljnät 46,5 47,7 54,8 

diverse distributionsanläggningar 3,5 3,5 3,8 
driftadministrativa kostnader 57,l 57,6 61,4 

Säger 306,5 313,4 382,8 382,8 402 

Stamnäts- och transiteringsavgifter 20,3 20,l 18,5 18,5 20 
Bränsle 89,2 219,3 372,9 157,9 388 
Inköpt kraft 189,9 403,4 288,0 358,0 241 
Projektering, utveckling och 

standardisering 63,7 52,9 70,3 70,3 59 
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1973/74 1974(75 197576 
Beräk-

Driftstat Utfall Driftstat Ny be- ning 
räkning 

Administrativa kostnader: 
central administration 30,4 30,3 

36.0 I lokal administration 13.0 13,8 14.3 
representation 0,3 0,3 0,3 
utbildning 10,8 10,I 12,3 
försvars- och säkerhetsverk- oförändrat samhct 3,9 3,4 

~:Z I driftvärn 0,1 0,1 
idrotts- och fritidsverksamhet 0,2 0,2 0,2 
pensionskostnader 30,2 31,3 35,3 J 
övriga omkostnader 6,0 7,0 6,4 

Säger 94,9 96,5 108,5 108,5 114 

Summa 764,5 1 105,6 1 241,0 1 096,0 1 224-

A 1·skrfr11i11gar 
Bedömt behov av avsättning 

för förnyelse av anläggn. 415,7 427,0 518,0 508,0 666 
Avskrivning av inventarier 8,2 8,6 10,0 10,0 10 

Summa 423,9 435,6 528,0 518,0 676 

Finansiella i11täkter 
Utdelning på aktier i dotterbolag 0,9 0,8 

0,9 l Utdelning på aktier och andelar 
i utomstående företag 0,0 0,0 0,0 oförändrat 

Räntor frän dotterbolag 13, I 9,8 16,J 
Övriga ränteintäkter 5,0 3,8 5,0 

Summa 19,0 14,4 22,0 22,0 18: 

Fi11a11siella kost11ader 
Ränta på rörlig kredit 12,0 17,5 22,0} oförändrat Övriga räntekostnader 0,7 1,4 LO 

Summa 12,7 18,9 23,0 23,0 25 

Realisationsvinster Summa 1,7 

Extraordinära kostnader Summa 0,9 

Bokslutsdispositioner 
Förändring av lagerreserv Summa 51,0 

Komm1111alskatt Summa 25,0 25,2 32,0 32,0 39 

.irets överskott Summa 557,7 534,6 643,0 643,0 718 

Kanalverken 
Rörelsei111äkter 
Kanaltrafik 14,8 14,0 15,2 l 
Övriga rörclseint:iktcr 0,4 0,5 0,4 

Summa 15,2 14,5 15,6 16 

Driftkostnader 
oförändrat Farleden med anläggningar 5,4 6,3 6,2 

Lotsning 3,0 2,8 3,0 
Fastigheter och bostäder 0,1 0,2 0,1 
Driftadministrativa kostnader 0,9 0,9 1,0 

Säger 9,4 10,2 10,3 10 
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1973/74 

Driftstat Utfall 

Administrativa kostnader: 
central administration 0,1 0,1 
lokal administration 0,6 0,6 
pensionskost nader 1,6 1,5 
övriga omkostnader 0,1 0,1 

Säger 2,4 2,3 

Summa 11,8 12,5 

Bedömt be'101· ar a~·sättning f<lr 
förnyelse av anläggningar Summa 1, 1 0,6 

Kommwwlskatt Summa 0,0 0,0 

Arets överskott Summa 2,3 1,4 

Domäm·erket 

111 

1974.'75 

Driftstat 

0,1 
0,7 
1,7 
0,1 

2,6 

12,9 

0,7 

0,0 

2,0 j 

De bokförda inkomsterna och utgifterna för domänverket samt över

skotten för de senast förflutna fem kalenderåren jämte de i rikshuvud-

boken redovisade och det till statsverket inlevererade överskotten för 

motsvarande budgetår framgår av efterföljande uppställning, i vilken 

även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Räken- Driftin- Drift- Över- Budgetår Över- lnleve- Beräk-
skapsår komster kost· skott skott rerat till nat i 

nader stats- riks-
verket staten 

1969 636,4 620,5 15,9 1969/70 20,1 12,0 6,0 
1970 1740,9 1707,8 33,I 1970/71 34,8 34,2 23,0 
1971 1832,3 1804,I 28,2 1971 /72 26,6 22,7 23,0 
1972 1 792,2 1777,8 14,4 1972/73 21,8 21,8 23,0 
1973 670,5 582, I 88,4 1973{74 22,9 22,9 23,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av domänverket 
redovisade belopp förklaras av att vid upprättandet av statens bokslut brutto
redovisning tillämpats. 

Undt:r budgetåret 1973174 inlevererades 22,9 milj. kr. I riksstaten för 

innevarande budgetår har såsom inkomst av clomänverket upptagits ett 

belopp av 23 milj. kr. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 november 1974 har domän

verket rörande beräkningen av ifrågavarande titel för budgetåren 1974/ 

75 och 1975/76 anfört följande: 

"Utfallet av 1973 års verksamhet visar god överensstämmelse med 
den prognos för 1973 som lämnades i skrivelse till RRV den 23 mars 
1974. 

Verksamheten under 1974 beräknades i november 1973 ge en års
vinst av 75 milj. kr. I prognosen i mars 1974 upptogs årsvinsten till 
120 milj. kr och nu beräknas vinsten bli 160 milj. kr. Det förbättrade 

Ny be
räkning 

oförändrat 

1975/76 
Beräk
ning 

3 

13 

1 

0 

2 
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r-esultatet sammanhänger- helt med den nuvarande goda konjunkturen 
pa skogsprodukterna. 

Enligt 1968 års riksdagsbeslut skall Kungl. Maj:t fastställa ett av
kastningskrav grundat på en flerårsbudget. För femårsperioden 1970-
1974 har detta avkastningskrav fastställts till 23 milj. kr. årligen. Det 
genomsnittliga resultatet för perioden 1970-73 ligger något över den 
i femårsplanen för 1970-74 prognostiserade nivån. Beräknat utfall för 
år 1974 ligger väsentligt högre. Domänverket har till Kungl. Maj:t 
resp. affärsverksdelegationen anmält att resultatsförbättringen är av den 
storleksordningen att det finns anledning att ompröva avkastningskra
vct för år 1974. Verket har dock förordat att denna förändring i av
kastningskravet görs i samband med att avkastningskravet för perio
den 1975-79 fastställs. 

För perioden 1975-1979 har verket upprättat en ny ekonomisk 
femårsplan. Den inges till Kungl. Maj:t under november 1974. I för
slaget har bl. a. gjorts en avsättning till arbetsmiljöfond. 

Beträffande resultatutvecklingen för de två närmaste åren har ver
ket förutsatt att konjunkturutvecklingen kommer att leda till sänkta 
virkespriser. Den snabba internationella inflationen förutsättes även 
innebära att kostnadsstegringen endast delvis kan kompenseras av ra
tionaliseringsinsatser. Löner och maskinpriser antages stiga med 10-13 
procent per år. 

För investeringar i verksamheten har beräknats 83 milj. kr. under 
1975 och 105 milj. kr. under 1976. Härtill kommer förvärv av skogs
fastigheter. 

Antalet anställda var 1973 6 050 och väntas minska med 300 årligen 
under de närmaste åren." 

Domänverket har i sin skrivelse inte angivit något belopp för sin in
Ieverans. 

Domänverkets driftstat (milj. kr.) 

1973 1974 1975 1976 
Beräk- Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning ning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter' 549,0 670,5 650,0 832,0 888,5 866,4 
Rörelsekostnader' 476,0 508,7 500,0 572,0 651,5 708,6 
Rörelseresultat före al'-

skrivningar 73,0 161,8 150,0 260,0 237,0 157,8 
Bokförda avskrivningar 47,5 46,4 50,0 48,0 52,7 66,1 
Rörelseresultat 25,5 115,4 100,0 212,0 184,3 91,7 
Finansiellt netto -0,5 -1,7 0,0 13,0 12,0 
Resultatföre boks/utsdispo-

sitioner 25,0 113,7 100,0 212,0 197,3 103,7 
Övriga bokslutsdispositioner• 4,7 -42,0 
Kommunala skatter 10,0 30,0 25,0 52,0 39,3 30,7 
Årets vinst 15,0 88,4 75,0 160,0 116,0 73,0 
Inleverans 22,9 
Överskott i procent av i me-

delta! disponerat stats-
kapital 12,3 21,3 13,4 7,8 
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Kommentar till domämerkets överskottsberäkningar 

Utfall Beräkningar av 
1973 

1974 1975 1976 

l. Rörelseintäkter 
Virke 615,9 775,0 826,9 800,8 
Nyttjanderätter 47,l 47,0 51,6 55,6 
Övr. verksamheter 7,5 10,0 10,0 10,0 

670,5 832,0 888,5 866,4 
2. Rörelsekostnader 

Avverkningskostnader 344,3 382,0 446,9 490,4 
Drift- o. underhåll av 
nyttjanderätter 13,8 10,0 10,9 11,9 
Gemensamma förvaltnings 
o. andra kostnader 150,6 180,0 193,7 206,3 

508,7 572,0 651,5 708,6 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 161,8 260,0 237,0 157,8 

•Minskning av lagerreserv 4,7 milj. kr. 1973. Avsättning till miljöfond 42 
milj. kr. 1975. 

Riksrevisionsverket beräknar, i avvaktan på att nya avkastningskrav 
fastställs, inkomsterna på titeln domänverkets fond till samma belopp 
som det nu gällande avkastningskravet, 23 000 000 kr. för 1974175 och 
föreslår att titeln uppförs med 23 000 000 kr. även för 1975/76. 

Il. Riksbanks/ onden 

Ifrågavarande inkomsttitel är i gällande riksstat uppförd med 250 
milj. kr. I en från riksbanken till riksrevisionsverket avlåten skrivelse 
har förevarande inkomsttitel beräknats till 250 milj. kr. för såväl 1974/ 
75 som för 1975/76. 

Riksrevisionsverkct ansluter sig till riksbankens beräkning och beräk
nar således inkomsterna på titeln riksbanksfonden till 250 000 000 kr. 
för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 250 000 000 kr. för 
1975176. 

Il/. Statens allmänna fastighets/ond 

Statens allmänna fastighetsfond omfattar sju delfonder, nämligen 
slottsbyggnadernas, kriminalvårdsstyrelsens, beskickningsfastighetcrnas, 
karolinska sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och 
generaltullstyrelsens delfonder. Allmänna fastighetsfondcn tillkommande 
ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler skall fr. o. m. 1 juli 
1971 fastställas med ledning av de kalkylerade hyresvärdena för olika 
fastigheter, varefter överskottet beräknas såsom skillnaden mellan de 
på delfondens stat upptagna inkomsterna och utgifterna för delfonden. 

8 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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I skrivelse den 4 december 1974 har riksrevisionsverket avgivit ut
låtande över de av de särskilda förvaltningsmyndigheterna avgivna for
slagen till stater för de olika delfonderna av allmänna fastighetsfonden 
samt därvid framlagt förslag till stat för fonden för 1974175. I enlighet 
med detta förslag skulle överskotten på de särskilda delfonderna upptas 
till de i följande sammanställning angivna beloppen (tusental kr.). 

1974/75 1975/76 

Slottsbyggnadernas delfond I 1 
Kriminalvårdsstyrelsens delfond 8 893 9968 
Beskickningsfastigheternas delfond 8 795 10490 
Karolinska sjukhusets delfond 40 359 39 901 
Akademiska sjukhusets delfond 9 379 13 468 
Byggnadsstyrelsens delfond 364 839 432 195 
Generaltullstyrelsens delfond 239 163 

Summa 432505 506186 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln statens allmänna 
fastighetsfond till 432 505 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln 
uppförs med 506 186 000 kr. för 1975176. 

IV. Försvarets fastighets/ond 

Fonden består av tre delfonder, nämligen kasernbyggnaders och be
fästningars delfonder samt försvarets forskningsanstalts delfond. En
ligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 december 1970 skall fr. o. m. den 1 
juli 1971 såsom överskott på vardera delfonden redovisas det belopp 
som erfordras för balans i staten. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln försvarets fastig
hetsfond till 129 417 000 ,kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs 
med 135 054 000 kr. för 1975/76. 

V. Statens utlåningsfonder 

I särskilda skrivelser har nedanstående myndigheter uppskattat in
komsterna från de av dem förvaltade hithörande fonderna för 1974/75 
och 1975176 enligt följande (tusental kr.). 

Utrikesdepartementet 
Styrelsen för internationell utveckling 
Kammarkollegiet 
Lantbruksstyrelsen 
Bostadsstyrelsen 
Riksbanken 

Summa 

1974/75 

110 
45 

64425 
l 600 

l 878 348 
10 807 

1955 335 

1975/76 

110 
50 

68 150 
1 600 

2 358 013 
10703 

2438626 

Bostadsstyrelsens här redovisade inkomster hänför sig huvudsakligen 
till lånefonden för bostadsbyggande. Inkomsterna av denna fond beräk
nas för 1974175 till 1 855 milj. kr. och för 1975/76 till 2 325 milj. kr. 
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Räntan på bostadslån är 7,'25 % för 1974. Bostadsstyrelsen räknar med 

8,25 % fr. o. m. 1975. 

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln statens utlånings

fonder till 1 955 335 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs 

med 2 438 626 000 kr. för 1975176. 

VI. Fonden för låneunderstöd 

Enligt inhämtade upplysningar har kammarkollegiet, arbetsmark

nadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, riksbanken och riksgäldskontoret upp

skattat avkastningen av resp. delfonder för 1974175 och 1975/76 till 

följande belopp (tusental kr.). 

Kammarkollegiets delfond 
Arbetsmarknadsstyrelsens delfond 
Bostadsstyrelsens delfond 
Riksbankens delfond 
Riksgäldskontorets delfond 

Summa 

1974/75 

16 500 
65 000 

250 
33 

820 

82603 

1975/76 

28000 
75 000 

240 
25 

770 

104 035 

Riksrevisionsverket ansluter sig till myndigheternas beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln fonden för låneunderstöd till 
82 603 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 

104 035 000 kr. för 1975176. 

VII. Fonden för statens aktier 

Utfallet för 1973174 samt beräknade inkomster (utdelning) för 1974/ 

75 och 1975176 enligt aktiebolagens uppgifter framgår av nedanstående 

sammanställning (tusental kr.). 

Utfall Aktiebolagens beräkning 
1973/74 1974/75 1975/76 

AB Aerotransport 4113 
AB Apoteksbolaget 1 500 1500 1 500 
AB Företagskredit 120 120 120 
AB Gullhögens Bruk 589 
AB Industrikredit 560 560 .560 
AB Svensk Bilprovning 29 29 29 
AB Svensk Exportkredit 3 000 4000 5000 
AB Tipstjänst 5 2 2 
AB Vin· och Spritcentralen 876 876 
Lantbruksnäringarnas 

Primärkredit AB 150 150 150 
Lant bruksnäringarnas 

Sekundärkredit AB 150 150 150 
Po~t- och Kreditbanken 12 664 19008 25 400 
Statsföretag AB 22000 36000 50000 
Statskonsult AB 36 36 36 
Svenska Penninglotteriet AB 4 4 4 
Sveriges Invcstermgsbank AB 5 000 35 000 35 000 
Systembolaget AB 25 25 25 

Totalt 49945 97 460 118 852 
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AB Aerotransport bar ej kunnat lämna uppgift om eventuell utdel
ning. Inleveranscn till statsvcrket kan beräknas till 4 milj. kr. för vart 

-0ch ett av budgetåren 1974175 och 1975/76. De av staten innehavda ak

tierna i AB Gullhögcns Bruk har under år 1974 överlåtits till Cementa 
AB. 

Något beslut föreligger ännu inte om Post-· och Kreditbankens (tidi
gare Sveriges Kreditbank AB) utdelning. Post- och Kreditbanken räk
nar med att dela ut 8 % på aktiekapitalet. Inleveransen till statsverket 

blir då 19 milj. kr. under 1974175 och 25,4 milj. kr. under 1975176. 
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fonden för sta

tens aktier till 101 460 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln upp
förs med 122 850 000 kr. för 1975176. 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Fonden består av två delfonder nämligen statens jordbruksnämnds 

delfond som förvaltas av statens jordbruksnämnd samt överstyrelsens 

för ekonomiskt försvar delfond som förvaltas av överstyrelsen för eko
nomiskt försvar. Såsom inkomst på vardera delfonden skall bokföras 

.ett belopp motsvarande statens normalränta på kapitalbehållningen på 
resp. delfond vid budgetårets ingång. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 14 oktober 1974 har statens 
jordbruksnämnd beräknat inkomsterna från delfonden till 19,0 milj. kr. 
för 1974175 och till 27,5 milj. kr. för 1975/76. 

I skrivelse till riksrevisionsverket den 18 oktober 1974 har översty
relsen för ekonomiskt försvar beräknat inkomsterna från delfonden till 
<62,4 milj. kr. för 1974/75 och till 65,8 milj. kr. för 1975/76. 

Riksrevisionsverket ansluter sig till myndigheternas beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln fonden för beredskapslagring till 
.81 410 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 93 254 000 

kr. för 1975176. 

IX. Statens pensionsfonder 

I särskilda skrivelser bar nedanstående myndigheter uppskattat in
komsterna från de av dem förvaltade hithörande fonderna för 1974175 

•xh 1975176 enligt följande (tusental kr.): 

1974/75 1975/76 

Riksförsäkringsverket 72 000 72 500 
Kammarkollegiet 9260 9 370 
Statens personalpensionsverk 16 000 16000 
Riksgäldskontoret 47 47 

Summa 97 307 97917 



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 117 

Riksrevisionsverket ansluter sig till myndigheternas beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln staten pensi.onsfonder till 
97 307 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 97 917 000 

kr. för 1975/76. 

X. Dfrerse kapitalfonder 

Fonden för kreditgivning till utlandet. I skrivelse till riksrevisionsver

ket den 16 oktober 1974 har riksgäldskontoret beräknat avkastningen 

av denna fond till 2 715 tkr. för 1974/75 och till 2 360 tkr. för 

1975/76. 
Riksrevisionsverket ansluter sig till riksgäldskontorets beräkning och 

beräknar &åledes inkomsterna på titeln fonden för kreditgivning till ut
landet till 2 715 000 kr. för 1974175 och föreslår att titeln uppförs med 
2 360 000 kr. för 1975/76. 

öniga diverse kapitalfonder. I skrivelser från riksgäldskontoret, sta

tens vägverk, sjöfartsverket, statskontoret, lantbruksstyrelsen och över

styrelsen för ekonomiskt försvar har lämnats de uppgifter beträffande 
avkastningen av övriga diverse kapitalfonder, som framgår av följande 
sammanställning (tusental kr.). 

Fonden för förlag till statsverket (riksgäldskontoret) 
Statens vägverks förrådsfond (statens vägverk) 
Fonden för Södertälje kanalverk (sjöfartsverket) 
Sjöfartsverkets fond (sjöfartsverket) 
Statens datamaskinfond (statskontoret) 
Jordfonden (lantbruksstyrelsen) 
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

(överstyrelsen för ekonomiskt försvar)· 

Summa 

1974/75 
6000 

17 500 
186 

24 500 
8 588 
4000 

676 
61450 

1975/76 
6000 

18 500 
300 

32 139 
16800 
4000 

599 
i8338 

Riksrcvisionsverket ansluter sig till myndigheternas beräkning och 
beräknar således inkomsterna på titeln övriga diverse kapitalfonder till 
61 450 000 kr. för 1974/75 och föreslår att titeln uppförs med 78 338 000 
kr. för 1975176. 
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KAPITALBUDGETENS INKOMSTER 

För finansiering av viss del av investeringarna på kapitalbudgeten an
vänds dels medel som blir tillgängliga genom årliga avskrivningar inom 
kapitalfonderna (avskrivningsmedel inom fonden) dels övriga inom fon-

Avskrivningsmede! inom fonden (1 000 kr.) 

Fond 1973/74 1974/75 1974/75 1975/76 
Utfall 

Riksstat Enligt 
riksrevisionsverkets 
beräkning 

I. Statens ajfärs1•erksfonder 

A. Postverkets fond 39 327 19 700 19 700 23 ()()() 
B. Televerkets " 1 102 246 817 900 1 029 400 840 500 
C. Statens järnvägars 336 846 275 ()()() 312 000 342 000 
D. Luftfartsverkets 19 976 20400 21 100 24000 
E. Fabriksverkens 24 389 21 300 23 000 23 000 
F. Statens vattenfalls-

verks 427 597 520000 508 700 661 000 

Summa 1 950 381 1 674 300 1 913 900 1 913 500 

IL Statens allmänna fastighets/ond 

Kriminalvårdsstyrelsens delfond 2 996 3 116 3 566 
Beskickningsfastighernas" 935 973 985 
Karolinska sjukhusets ,, 2 680 2 857 2900 
Akademiska sjukhusets " 4 551 4 668 6503 
Byggnadsstyrelsens 43 736 46661 52 305 
Generaltullstyrelsens 67 70 72 

Summa 54 965 58 346 58 345 66 331 

UI. Försvarets fastighets/ond 

Kasernbyggnaders och 
befästningars delfonder 26 285 27 753 26720 

Försvarets forskningsan-
stalls delfond 991 1 032 1 026 

Summa 27 276 29 440 28 785 27 746 

lX. Diverse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 60952 59 600 59000 60 500 
Sjöfartsverkets fond 18 607 22 608 22 778 29 461 
Statens datamaskinfond 32416 51 600 41 800 50 500 
Förrådsfonden för eko-

nomisk försvarsbered-
skap 1 062 1 062 1 062 1 062 

Summa 113 037 134 870 124 640 141 523 

Totalt 2 145 660 1 896 956 2 125 670 2 149 100 
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Övriga kapitalmedel (1 000 kr.) 

Fond 1973/74 1974/75 i974J75 1975/76 
Utfall 

Riksstat Enligt 
riksrevisions-
ve1kets beräkning 

I. Statens ajfärsrerksfonder 

A. Postverkets fond I 1 I 
B. Televerkets 882 1 000 1 000 1 000 
C. Statens järnvägars 11 303 3 000 8 000 8 000 
D. Luftfartsverkets 13 015 l l l 
E. Fabrikverkens 10 
F. Statens vattenfalls-

verks 6 602 10000 10000 10000 

Summa 31 812 19 002 19 002 19 002 

ll. Statens allmänna fastighets/ond 

Slottsbyggnadernas delfond 300 
Beskickningsfastig-
heternas 8 000 
Karolinska sjukhusets 250 
Akademiska sjukhusets " 283 
Byggnadsstyrelsens 16 240 8 000 15 000 
Generaltullstyrelsens 3 50 

Summa 17 076 10001 16 000 15 050 

III. Forsvarets fastighetsfond 

Kasernbyggnaders och befäst-
ningars delfonder 20 279 1i 000 18 000 

Summa 20 279 17 000 17 000 18 000 

V. Fo11de11 för lå11eu11derstöd 

Kammarkollegiets delfond 22 601 19 000 20000 
Arbetsmarknadsstyrel-

sens 53 803 65 000 75 000 
Bostadsstyrelsens 529 400 300 
Riksbankens 184 70 45 
Riksgäldskontorets 2 647 2 525 2 565 

Summa 79 764 71 160 86 995 97 910 

VII. Fonden för förlag till statsverket 47 648 55 000 50000 65 000 

IX. Dfrerse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 2 303 700 1 500 1 500 
Sjöfartsverkets fond 49 50 50 50 
Statens datamaskinfond 21 

Summa 2 373 750 1 550 1 550 

Totalt 198 952 172 913 190 547 216 512 

derna för reinvestering disponibla medel (övriga kapitalmedel och övrig 

kapitalåterbetalning). Dessa medel redovisas på totalbudgetens inkomst-

sida i riksstaten under rubriken C: Beräknad övrig finansiering. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 1 Finansplanen 120 

Riksrevisionsverket har i skrivelser från myndigheterna inhämtat upp
gifter om avskrivningsmedel, övriga kapitalmedel och övrig kapitalåter
betalning under 1974175 och 1975176. 

Övrig kapitalåterbetalning (1 000 kr.) 

Fond 1973/74 1974/75 1974/75 1975/76 
Utfall 

lliksstat Enligt 
riksrevisionsverkets 
beräkning 

Statens utlåningsfonder 19 503 13 229 11 759 
Fonden för kreditgivning till 

utlandet 11 416 11760 12116 

Summa 30919 26724 24989 23875 

övrig kapitalåterbetalning på statens utlåningsfondcr redovisas i 
budgetredovisningen som inkomst på investeringsanslag. De beräknade 
inkomsterna på kapitalbudgeten framgår av nedanstående sammanställ
ning (1 000 kr.). 

Kapitalbudgetens 1973;74 1974/75 1974/75 1975/76 
inkomster Utfall 

Riksstat Enligt 
riksrevisionsverkets 
beräkning 

Avskrivningsmedel inom 
fonden 2 145 660 I 896 956 2 125 670 2 149 100 

Övriga kapitalmedel 198 952 172 913 190 547 216 512 
Övrig kapitalatcrbetalning 11 416 26 724 24989 23 875 

Summa 2 356 028 2 096 593 2 341206 2 389 487 

Riksrevisionsverket beräknar kapitalbudgetens inkomster för 1974175 
till 2 341 206 000 kr. och föreslår att inkomsterna för 1975176 uppförs 

med 2 389 487 000 kr. 
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Sammanfattning 

Riksrevisionsverkets förslag till beräkning av drift- och kapitalbudge
tens inkomster under budgetåret 1975/76 och den nu företagna upp
skattningen av inkomsterna under innevarande budgetår har utförts un
der antagande av en uppgång av 12,5 % för den totala lönesumman 
under 1974 och av 10 % under 1975. För de första månaderna under 

1976 har schablonmässigt räknats med en uppgång av 8 %. Bolagens 
taxerade inkomster har förutsatts ligga kvar på samma nivå 1973 och 
1974. De två följande åren räknas med en ökning med 10 % . 

Slutrcsultatet av riksrevisionsverkets beräkning av statsinkomsterna 
under innevarande och nästkommande budgetår framgår av de såsom 

Totalbudgetens inkomster (milj. kr.) 

1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräk-

Riks- Ny be- ning 
stat räkning 

Drz(tb11dgete11s inkomster 

Skatt pa inkomst och förmö-
gcnhet samt socialförsäk-
ringsavgifter m.m. 

Övriga skatter pä inkomst, 
20957 29 800 29 200 32 300 

förmögenhet och rörelse samt 
socialförsäkringsavgifter 843 893 912 964 

Automobilskattemedel 3 616 3 545 3 581 3 726 
Fordonsskat l 300 
Bensin- och brännoljeskatt 2 009 l 800 1 781 I 826 
Vägtrafikskatt 1 307 1 745 I 800 1 900 

Allmän arbetsgivaravgift 4 555 5 190 5 370 5 985 
Tullar och acciser 23 311 24 382 25 402 28 807 

Tullmedel 1 022 1 090 1 185 1 015 
Mervärdcskatt 13 930 14 030 14 700 17 800 
Särskilda varuskatter 401 406 403 414 
Omsättningsskatt på 

motorfordon 573 616 652 652 
Tobaks~katt I 879 1 847 1 990 2 010 
Skatt på sprit 2 244 2 805 2 900 3 000 
Skatt på vin 356 430 435 485 
Skatt pä malt- och 

läskedrycker 681 695 645 646 
Energiskatt 1 222 l 945 l 959 2 195 
Särskild skatt på motor-

bränslen 716 
Särskild bercdskapsavgift för 

oljeprodukter 115 122 153 
Särskild vägtrafikskatt 56 166 170 175 
Skatt annons(!r och reklam 88 90 105 111 
Skatt på spel 59 60 65 70 
Övriga - 85 86 70 81 

Föränd- Föränd-
ring från ring från 
1973/74 ny ber. 
till ny 1974/75 
ber. till 
1974/75 1975/76 

-J 8 243 -;-3 100 

-!- 69 52 
35 + 145 

300 
228 T 45 

+ 493 100 
+ .815 615 
-t-2091 +3 405 
+ 163 - 170 
+ 770 +3 100 
+ 2 -f- Il 

+ 79 
+ 111 - - 20 
-+- 656 100 
+ 79 -+- 50 

36 l 
+ 737 --,.- 236 

715 

+ 122 31 
+ 114 5 
+ 17 + 6 
-1· 6 + 5 

15 Il 
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1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Bcräk-

Riks- Ny be- ning 
stat räkning 

Uppbörd i statens verksamhet 1 313 1 321 1 326 1 562 
Bidrag till kostnader för 

polis-, domstols- och 
uppbördsväsendet m.m. 75 75 75 74 

Inkomster vid karolinska 
sjukhuset 277 216 228 228 

Pensionsmcdel m.m. 218 293 285 474 
Övriga 744 737 738 786 

Diverse inkomster 762 751 798 799 
Totalisatoravgift 94 95 110 115 
Tipsmedel 292 295 304 304 
Lotterimedel 185 181 189 189 
Övriga 191 180 195 191 

Statens affärsverksfonder 950 810 886 944 
Televerket 237 159 175 158 
Statens järnvägar 100 35 70 JO 
Statens vattenfallsverk 530 570 570 700 
Övriga 82 46 71 76 

Riksbanksfonden 250 250 250 250 
Statens allmänna fastighetsfond 346 433 433 506 
Försvarets fastighetsfond 138 129 129 135 
Statens utlåningsfonder 1 748 1 965 ] 955 2 439 

Umefonden för bostads-
byggande 1 655 1 865 ] 855 2 325 

Övriga 92 100 100 114 
Fonden för låneunderstöd 

..,., ,_ 71 83 104 
Fonden för statens aktier 52 111 101 123 
Fonden för beredskapslagring 70 79 81 93 
Statens pensionsfonder 96 96 97 98 
Diverse kapitalfonder 55 69 64 81 

Säger för driftbudgete11 59133 69896 70670 78 915 

Kapitalbudgetens inkomster 
Avskrivningsmedel och övriga 

kapitalmedel inom fonderna 2 345 2 070 2 Jli 2 366 
Statens affärsverksfonder I 982 I 693 1 933 l 933 
Övriga kapitalfonder 362 377 383 433 

Övrig kapitalåterbetalning 11 27 25 24 
Säger för kapitalbudgeten 2 356 2 097 2 341 2 389 

Totalbudgetens inkomster 61489 71992 73 011 81304 

bilaga B resp. bilaga C fogade specifikationerna samt av den samman
fattade tabellen ovan, i vilken även de redovisade inkomsterna under 
budgetåret 1973/74 och riksstatssiffrorna för budgetåret 1974175 med
tagits för jämförelse. 

Enligt nu föreliggande beräkningar skulle inkomsterna på driftbud

geten under budgetåret 1974175 komma att uppgå till 70 670 milj. kr., 
vilket är 774 milj. kr. mer än i riksstatcn upptaget belopp. För bud-

Föränd- Föränd-
ring från ring från 
1973/74 ny ber. 
till ny 1974/75 
ber. till 
1974/75 1975/76 

' 13 + 236 --,-

49 
--,- 67 + 189 

6 + 48 
+ 36 + 1 
+ 16 + 5 

12 ... 4 
+ 4 4 

64 + 58 
62 17 
30 60 

+ 40 + 130 
H + s 

+ 87 + 73 
9 + 6 

+· 207 + 484 

' 200 + 470 
8 + 14 

+ 11 ' 21 
+ 49 + 22 

Il + 12 
+ 1 -1- l 
+ 9 + 17 

+11537 +8245 

29 + 50 
49 

+ 21 -;- 50 
14 1 

15 + 48 

-:-11 522 +8293 
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getåret 1975176 skulle inkomsterna komma att uppgå till 78 915 milj. 
kr., vilket skulle innebära en uppgång med 8 245 milj. kr. i jämförelse 
med de nu beräknade inkomsterna för budgetåret 1974/75. 

De totala inkomsterna på kapitalbudgeten beräknas uppgå till sam
manlagt 2 341 milj. kr. under budgetåret 1974175 mot 2 097 milj. kr. i 
riksstaten. För budgetåret 1975176 skulle inkomsterna uppgå till 2 389 
milj. kr., vilket innebär en uppgång med 48 milj. kr. i jämförelse med 
de nu beräknade inkomsterna för budgetåret 1974175. 

Tota/budgetens inkomster beräknas för budgetåret 1974175 till 73 011 
milj. kr. mot i riksstaten upptagna 71 992 milj. kr. och för budgetåret 
1975/76 till 81 304 milj. kr. 

Vid handläggningen av detta ärende har närvarit avdelningschefen 
Sanell, byrådirektörerna Dalmo, Hansson, Nilsson och Vcreide samt 
förste revisorn Apelblat varjämte revisionsdirektören Cederblad varit 
föredragande. 

Stockholm den 13 december 1974. 

Underdånigst 

G RUNE BERGGREN 

CARL OLOF CEDERBLAD 





BILAGOR 





Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 127 

Bilaga A 

Inkomster på driftbudgeten budgetåren 1969/70-1973/74 

Tusental kronor 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Skatter, avgifter, m. m. 

Skatter: 
Skatt på inkomst, förmögenhet och 

rörelse: 
Skatt på inkomst och förmögenhet 

m.m. 17 047 625 18441021 19 772 222 18 265 807 20 957 464 
Kupongskatt 21400 20 540 17 296 29 017 18 105 
Utskiftningsskatt och ersättnings-

829 skatt 1 262 1 486 2091 1 941 
Skogsvårdsavgifter 9 677 9 609 11206 11 145 11 342 
Bevillningsavgifter för särskilda för-

måner och rättigheter 1 973 2 370 2 396 2 232 2 342 
Arvsskatt och gåvoskatt 236 565 235 093 262 080 269 489 286 491 
Lotteri vinstskatt 97 472 107 733 126 513 1137187 142 210 
Stämpelskatt och stämpelavgift 255 101 252 120 326005 336 805 380 144 

Säger för skatt på inkomst, 
förmögenhet och rörelse 17 671 075 19 069 974 20 519 810 19 052 513 21800 038 

Automobilskattemedel: 
Fordonsskatt 1 129 572 1 231 971 1 278 431 1 356 778 299 952 
Bensin- och brännoljeskatt 1 914 305 1990548 2 050 491 2 093 491 2 009 089 
Vägtrafikskatt 1306597 

Säger för automobilskattemedel 3043877 3 222 520 3 328 921 3450 269 3 615 638 

Allmän arbetsgivaravgift 698058 1202428 1944143 3086 464 4 554 627 

Tullar och acciser: 
Tullmedel 1045960 1 036 397 955 615 979 483 1 021 554 
Mervärdeskatt 6 741 077 9 088 346 11625 767 13 095 953 13 929 574 
Särskilda varuskatter 393 115 388 866 373 490 342 685 401 314 
Omsättningsskatt på motorfordon 469 154 406 978 465 071 531 217 572 822 
Tobaksskatt 1606727 1650947 1638248 1 692 390 1 878 845 
Rusdrycksförsäljningsmedel av parti-

handelsbolag 36164 40123 40 570 41 248 28 872 
Rusdrycksförsäljningsmedel av de-

taljhandelsbolag 53 097 52 634 50 397 50702 56 509 
Skatt på sprit 1900243 1 971 784 2 100 010 2 178 240 2 244103 
Skatt på vin 225 158 256 739 297 733 340 570 356 282 
Skatt på malt- och läskedrycker 474 785 580 181 607 786 631 091 680 708 
Energiskatt 971 028 1 011 288 1 073 071 1066534 1222408 
Särskild skatt på motorbränslen 238 984 422 481 744 336 776 480 715 660 
Särskild vägtrafikskatt 55 723 
Skatt på annonser och reklam m. m. 38 235 48 375 87 812 
Skatt på spel 58 669 
Investeringsavgift 4494 2008 

Säger för tullar och acciser 14 155 492 16 911259 20 012 337 21774968 23 310 857 
Säger for skatter 35 568 502 40 406181 45 805 211 47 364 213 53 281161 

Uppbord i statens verksamhet: 
Expeditionsavgifter 69 703 69 908 68 972 108 283 102 108 
Bidrag till kostnader för polis-, dom-

stols- och uppbördsväsendet m. m. 99 739 84 135 83 438 74 546 75 243 

1 Därav skatt på spel 8 984 tkr. 
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1969/70 1970171 1971/72 1972/73 1973/74 

Vattendomstolsavgifter 600 891 2 505 330 1 322 
Inkomster vid kriminalvården -13 411 7 787 4 634 15 586 -1 943 
Inkomster vid flygtekniska försöksan-

stal ten 11 310 13 202 15 872 
Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkringsrådet 9 536 8 451 11 271 13 895 15 408 
Inkomster vid statens bakteriologiska 

la bora torium 20 445 
Inkomster vid statens farmacevtiska 

laboratorium 2 205 6 170 
Inkomster vid den statliga 

läkemedelskontrollen 7 815 9 192 9 149 
Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 1 205 1296 1 245 I 589 1 444 
Inkomster vid karolinska sjukhuset 135 560 146 294 185 068 208 050 277 366 
Inkomster vid Vipeholms sjukhus m. m. 193 
Inkomster vid statens vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare 436 519 470 589 2 015 
Inkomster under anslaget kostnader för 

viss utbildning av handikappade 78 2 737 1 085 
Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 1 826 2 305 
Inkomster av arbetsgivaravgifter till 

arbetarskyddsstyrelsens och yrkes-
inspektionens verksamhet 16 028 20 661 

Inkomster vid arbetsmedicinska insti-
tutet 237 567 779 

Inkomster till arbetarskyddsverkets och 
arbetsmedicinska institutets verksamhet 7 365 

Inkomster vid statens vägverk 1 697 1 875 1 183 2487 695 
Inkomster vid statens trafiksäkerhets-

verk 18 322 18 669 18 536 20 797 25 700 
Körkortsa vgifter 5 044 36 296 
Avgifter för registrering av motorfordon 16 917 16 697 29 377 41867 60 906 
Försäljning av sjökort m. m. 1 835 2043 2157 2 291 2 465 
Fyravgifter (fyr- och båkmedcl) 44 ll5 48 456 65 217 79 988 82 808 
Lotsavgifter (lotspcnningar) 30340 28 452 21 ll9 25 552 24 358 
Skeppsmätningsavgifter m. m. 1 553 1 427 1 990 1 560 2419 
Fartygsinspektionsavgifter m; m. 2497 3 399 3 520 
Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 15 268 16 117 18 543 17 672 16 380 
Inkomster vid statens geotekniska in-

stitut 2 772 2 948 3 404 4145 4109 
Pensionsmedel m. m. 179 153 237 627 251 372 316 449 218 186 
Inkomst av myntning m. m. 42 366 29 455 105 737 76 900 32 170 
Kontrollstämpelmedel 1 278 1 206 1 121 
Bidrag till statens bränslekontrolle-

rande verksamhet 148 - 31 
Bidrag till bankinspektionen 3 775 4 356 4 630 4 859 5 593 
Bidrag för revision av sparbankerna 884 882 895 934 917 
Bidrag till försäkringsinspektionen 2 390 2 335 2 836 3 093 3 497 
Ersättning för kilometerräknarapparatur 34 509 
Avgifter för granskning av biograffilm 234 217 205 203 301 
Inkomster vid riksantikvarieämbetet 3 150 2964 5 911 3 144 4 293 
Avgifter för särskild prövning och fyll-

nadsprövning inom skolväsendet 473 566 
Inkomster vid statens maskinprov-

ningar 698 600 626 701 1 088 
Inkomster vid lantbruksnämnderna 2 767 2 972 3 594 3 697 4 562 
Inkomster vid statens hingstdepå och 

stuteri 867 910 974 I 172 
Inkomster vid statens jordbruksnämnd 554 696 889 l 041 1 204 
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1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Inkomster vid statens centrala frökon-
trollanstalt 5 233 5 034 5 962 5 613 6 395 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. l 748 1 627 1 907 2000 2 159 
Inkomster vid statens lantbrukskemiska 

laboratorium (kontrollanstalt) 937 I 341 1 341 1 501 I 823 
Avgifter vid köttbesiktning 7 492 7 118 7 173 6 947 7 589 
Inkomster vid statens livsmedclsverk 658 1169 I 447 
Inkomster vid statens institut för folk-

hälsan 1 215 1 435 777 
Inkomster vid statens veterinärmedi-

cinska anstalt 3 817 3 492 4067 4 841 5 297 
Inkomster vid veterinärhögskolan l 180 l 346 1 558 2029 
Avgifter för statskontroll av krigsma-

terieltillverkningen 167 131 138 156 181 
Inkomster av statens gruvegendom 17 886 12 640 29 415 29 401 49 851 
Inkomster vid statens institut för kon-

sumentfrågor 1 402 1 305 1 409 10 
Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 40 826 37 716 37 798 44119 43 138 
Avgifter för registrering i förenings-

m. ft. register 1 078 1 102 2 017 3 289 3 572 
Exekutionsavgifter 12 518 15 440 17 718 14 769 14008 
Restavgifter 39 727 46 365 53 372 53 460 53 260 
Inkomster vid statens planverk 895 1 308 796 503 2 318 
Inkomster vid lantmäteriväsendet 48 257 
Inkomster vid rikets allmänna kart-

verk 7 396 
Inkomster vid Sveriges geologiska un-

dersökning 638 521 515 785 2102 
Inkomst av justering och ädelmetall-

kontroll 5 781 7 458 
Inkomster vid statens provningsanstalt 8 594 
Inkomster vid statens skeppsprovnings-

anstalt 4 368 
Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 138 1 036 1152 1 291 
Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 6 303 7 339 34 593 38 486 
Säger för uppbörd i statens verksamhet 914 214 904 455 1107 317 1288238 I 313 080 

Diverse inkomster: 
Bötesmedel 80 699 80168 82 765 93 528 104 225 
Totalisatoravgift 102 226 100 588 102490 89 738 93 533 
Tipsmedel 152 473 204 834 265 324 285 473 291 847 
Lotterimedel 148 139 167 459 181 135 195 310 185 361 
Övriga diverse inkomster 148 675 76 749 55 454 81 221 86 620 

Säger för diverse inkomster 632 211 629 799 687 169 745 270 761 586 
Säger för skatter, avgifter, rn. m. 37 114 928 41940 434 47 599696 49397722 55 355 827 

Inkomster av statens kapitalfonder 
Statens affärsverksfonder: 

Postverket 12 912 5 780 12 719 95 003 47 603 
Televerket 150 029 156 802 230 017 193 000 237 012 
Statens järnvägar 40 668 17 458 100 000 
Luftfartsverket 15 050 15 ()()() 13 678 22 969 11 525 
Förenade fabriksverken 16172 684 561 550 330 
Statens vattenfallsverk 277 922 343 495 400 240 480 401 530 174 
Domänverket 12000 34166 22 725 21 843 22 889 

9 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 1. Bil. 2 
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1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973;74 

Säger för statens affärn·erksfonder 524 753 573 385 679 940 813 766 949 533 

Riksba11ksfonden 200 000 200 000 200 000 200 000 250 000 

Statens allmänna fastighets/ond 72 630 125 634 117 545 286 384 345 588 

Försvarets fastighetsfo11d 82 691 94417 93488 109 481 138 452 

Statens utld11i11gsfonder: 
Utrikesförvaltningens lånefond 71 83 83 100 111 
Biståndsförvaltningens lånefond 21 22 30 33 30 
Statens bosättningslånefond 7 244 8 313 9 021 9 130 8 820 
Vattenkraftslånefonden 338 291 285 329 213 
Luftfartslånefonden 3 621 3 617 3 331 3 157 2 909 
Statens lånefond för den mindre 

skeppsfarten 1 912 2 239 1 857 2 447 2 756 
Statens lånefond för universitetsstudier l 218 l 011 829 665 510 
Allmänna studielånefonden 9 196 14 545 9 086 39 825 33 775 
Lånefonden för inventarier i student-

bostäder l 334 1 705 
Lånefonden för studentkårlokaler 33 114 60 190 184 
Jordbrukets lagerhusfond 199 156 111 79 ss 
Jordbrukets maskinlånefond 1 116 733 557 292 234 
Statens sekundärlånefond för jordbru-

kare 26 22 18 14 7 
Fonden för supplementär jordbruks-

kredit 4 4 5 4 14 
Kraftledningslånefonden 141 116 102 89 76 
Egnahemslånefonden 2 327 1 614 l 468 1 191 970 
Statens a vdikningslånefond 1 764 1 679 1 751 1 659 1 569 
Fiskerilånefonden 962 1 506 2 272 l 344 2 612 
Lånefonden till främjande av bered-

ning och avsättning av fisk m. m. 82 75 74 72 105 
Skogsväglånefonden 47 37 52 53 55 
Lånefonden för insamling av skogsfrö 66 82 
Statens hantverks- och industrilåne-

fond 15 700 19 926 19 640 17 880 19 058 
Statens sekundärlånefond för rederi-

näringen 39 28 8 
Lånefonden för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade, barnrika familjer I 649 1 549 I 251 1 084 919 
Lånefonden för främjande av bostads-

byggande på landsbygden 13 5 2 1 0 
Lånefonden för bostadsbyggande 645 688 1102 044 l 274 878 1 450 387 1 655 486 
Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 2 036 2 308 2 269 
Länefonden för maskinanskaffning in-

om byggnadsindustrin 1152 1 513 2079 1 441 I 096 
Lånefonden för kommunala mark-

förvärv 1 387 2 443 5 892 8 074 12 004 
Lånefonden för allmänna samlingslo-

kaler 2 033 2 097 2 328 2 347 I 881 
Övriga utlåningsfonder 19 22 144 140 105 

Säger för statens utldningsfonder 699400 1167 591 1339248 1544 334 1747823 

Fonden för ldneunderstäd 33136 46736 43038 52607 72178 

Fonden för statens aktier 19 371 18 291 19 787 28460 51947 

Fonden för beredskapslagring 66 558 65 485 70589 70 366 
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Statens pensiomfonder: 
Folkpensioneringsfonden 68 276 68 326 68 223 67 166 70 896 
Civila tjänstepensionsfonden 2 029 2 150 2 173 2 026 2 193 
Militära tjänstepensionsfonden 233 240 223 252 267 
Allmänna familjepensionsfonden 6 123 6 569 6 668 6 689 6 784 
Statens pensionsanstalts pensionsfond 13 571 14 609 14 654 15 046 15 598 
Pensionsfonden för vissa riksdagens 

verk 41 43 44 45 45 

Säger för slafens pensio11sfonder 90 272 91 937 91986 91 224 95 784 

Diverse kapitalfo11der 49 933 52 784 52 8./9 52171 55 122 

Säger för inkomster av 
statens kapitalfonder 1 772187 2 437 332 2 703 367 3 249 016 3 776 793 

Summa 38 887 114 44 377 767 50 303 063 52 646 738 59132620 
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Bilaga B 

Beräkning rörande utfallet av driftbudgetens inkomstsida 

för budgeta\ret 1974/75 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter: 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse 

samt socialförsäkringsavgifter: 

a) Skatt på inkomst och förmögenhet samt 
socialförsäkringsavgifter m. m., bei•il/ning 

b) Kupongskatt, bevillning 
c) Utskiftningsskatt och ersättningsskatt, 

bevillning 
d) Skogsvårdsavgifter, bevillning 
e) Bevillningsavgifter för särskilda förmå-

ner och rättigheter, bevillning 
f) Arvsskatt och gåvoskatt, bevillning 
g) Lotterivinstskatt, bevillning 
h) Stämpelskatt och stämpelavgift, bevill

ning 
2. Automobilskattemedel: 

a) Bensin- och brännoljeskatt, bevillning 
b) Vägtrafikskatt, bevillning 

3. Allmän arbetsgivaravgift, bevillning 
4. Tullar och acciser: 

a) Tullmedel, bevillning 
b) Mervärdeskatt, bevillning 
c) Särskilda varuskatter, bevillning 
d) Omsättningsskatt på motorfordon, 

bevillning 
e) Tobaksskatt, bevillning 
f) Rusdrycksförsäljningsmedel av parti

handelsbolag, bevillning 
g) Rusdrycksförsäljningsmedel av detalj-

handelsbolag, bevillning 
h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt på vin, bevillning 
j) Skatt pä malt- och läskedrycker, be

villning 
k) Energiskatt, bevillning 
I) Särskild skatt på motorbränslen, 

bevillning 
m) Oljelagringsavgift, bevillning 
n) Särskild vägtrafikskatt, bevillning 
o) Skatt på annonser och reklam, 

bevillning 
p) Skatt pä spel, bevillning 

Säger för skatter 

I riks- Beräknat 
staten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

29 800 000 29 200 000 
26000 29000 

1 000 1 000 
11 700 11 700 

3 000 2 500 
300 000 300000 
145 000 160 000 

406 500 408 000 

1800000 I 781 000 
1745000 1 800000 
5 190 000 5 370 000 

1090000 1 185 000 
14030 000 14 700000 

406000 403 000 

616 000 651 500 
1847000 1990000 

35 000 20000 

51000 50000 
2 805 000 2 900 000 

430000 435 000 

695 000 645 000 
l 945 000 1959000 

1 000 1 000 
115000 122000 
166000 170000 

90000 105 500 
60000 65000 

63 810 200 64 465 200 
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I riks- Beräknat 
staten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

Il. Uppbörd i statens verksamhet: 
1. Expeditionsavgifter 107 700 105 000 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols-

och uppbördsväsendct m. m. 75 300 75 284 
3. Vattendomstolsavgifter 1 000 1000 
4. Inkomster vid kriminalvården 2 600 1 800 
5. Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkringsrådet 16 200 18 000 
6. Inkomster vid den statliga läkemedels-

kontrollen 8 975 9098 
7. Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 1 713 1 600 
8. Inkomster vid karolinska sjukhuset 216320 228 100 
9. Inkomster vid statens vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare 250 300 
10. Inkomster under anslaget kostnader för viss 

utbildning av handikappade 70 65 
11. Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 1 825 1 825 
12. Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds-

styrelsen och yrkesinspektionens verksamhet 29 700 30600 
13. Inkomster vid statens vägverk, att tillföras 

automobilskattemedlen 2000 800 
14. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, 

att tillföras automobilskattemedlen 23 500 23 800 
15. Körkortsavgifter 44 350 44000 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 54 500 64 750 
17. Försäljning av sjökort 2430 2 430 
18. Fyravgifter 89 000 89 500 
19. Lotsavgifter 25 000 25 000 
20. Skeppsmätningsavgifter 1 800 2000 
21. Fartygsinspektionsavgiftcr m. m. 3 770 3 600 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 20 100 22 116 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 4000 4200 
24. Ersättning för visst värderingsförfarande 40 40 
25. Pensionsmedel m. m. 293 000 285 000 
26. Inkomst av myntning m. m. 50 000 32000 
27. Bidrag till bankinspektionen 5 970 6 373 
28. Bidrag för revision av sparbankerna 920 922 
29. Bidrag till försäkringsinspektionen 3 575 3 734 
30. Ersättning för kilometerräknarapparatur 1 1 
31. Avgifter för granskning av biograffilm 275 285 
32. Inkomster vid riksantikvarieämbetet 4 890 4 890 
33. Avgifter för särskild prövning och fyllnads-

prövning inom skolväsendet 510 587 
34. Inkomster vid statens maskinprovningar 800 800 
35. Inkomster vid lantbruksnämndema 4000 4 500 
36. Inkomster vid statens jordbruksnämnd 1 300 I 300 
37. Inkomster vid statens centrala frökontroll-

anstalt 6400 7100 
38. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 2 445 3 760 
39. Inkomster vid statens lantbrukskemiska 

laboratorium 1 500 2400 
40. Avgifter vid köttbesiktning 8 300 8 850 
41. Inkomster vid statens livsmedelsverk 1150 2000 
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I riks- Beräknat 
staten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

42. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 
anstalt 4 800 5 500 

43. Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-
till verkningen 196 196 

44. Inkomster av statens gruvegendom 33 000 34 000 
45. Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 44 700 46 755 
46. Avgifter för registrering i förenings- m. f'I. 

register 3 460 3 651 
47. Exckutionsavgiftcr 17 100 15 227 
48. Restavgifter 55 200 54 285 
49. Inkomster vid statens planverk 2000 I 600 
50. Inkomst av justering och ädelmetall-

kontroll 7 900 952 
51. Ersättning för vissa komplementkostna-

der vid vissa myndigheter m. m. 35 837 44 676 

Säger för uppbörd i statens verksamhet 1 321 372 1 326 252 

III. Diverse inkomster: 
1. Bötesmedel 95 000 105 000 
2. Totalisatoravgift 95 000 110 000 
3. Tipsmedel 295 000 304 000 
4. Lotterimedel 181 000 189 000 
5. Övriga diverse inkomster 85 000 90000 

Säger för diverse inkomster 751 000 798 000 

Säger för skatter, avgifter, m. m. 65 882 572 66 589 452 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens affiirs1·erksfonder: 
1. Post verket 3 400 21 900 
2. Televerket 159 300 175 100 
3. Statens järnvägar 35 000 70000 
4. Luftfartsverket 18 700 26100 
5. Förenade fabriksverken 500 
6. Statens vattenfallsverk 570 000 570 000 
7. Domänverket 23 000 23 000 

Säger för statens affärsverksfonder 809 900 886100 

Il. Riksba11ksfo11den 250000 250000 

III. Statens a/lmiinna fastighetsfo11d 432 505 432505 

IV. Försvarets fastighets/ond 129 417 129 417 

V. Statens utldningsfonder 1964857 1 955 335 

VI. Fonden för ldneunderstöd 71 260 82 603 

VII. Fonden för statens aktier 1 Il 115 101460 

VIII. Fonden för beredskaps/agring 79 250 81410 
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I riks- Beräknat 
staten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

IX. Statens pensio11sfondcr: 
1. Folkpensioneringsfonden 71 000 72 000 ., Civila tjänstepensionsfonden 2 150 2 200 ... 
3. Militära tjänstepensionsfonden 275 260 
4. Allmänna familjepensionsfonden 6 800 6 800 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 15 300 16 000 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 45 47 

Säger för statens pensionsfonder 95 570 97 307 

X. Diverse kapitalfonder: 
1. Fonden för kreditgivning till utlandet 2 715 2 715 
2. övriga diverse kapitalfonder 66 467 61 450 

Säger för diverse kapitalfonder 69182 64165 

Säger för inkomster av statens kapitalfonder 4 013 056 4 080 302 

Tillsammans 69 895 628 70 669 754 
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Bilaga C 

Tusental Tusental 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter: 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet 

och rörelse samt socialförsäkrings
avgifter: 
a) Skatt på inkomst och förmö

genhet samt socialförsäkrings-
avgifter m. m., be~·il/ning 32 300 000 

b) Kupongskatt, bevillning 30 000 
c) Utskiftningsskatt och er

sättningsskatt, bevillning 
d) Skogsvårdsavgifter, bevill

ning 
e) Bevillningsavgifter för sär

skilda förmåner och rättig
heter, bevillning 

f) Arvsskatt och gåvoskatt, 
bevillning 

g) Lottcrivinstskatt, be1•illning 

I 500 

11 700 

2 500 

320 000 
170000 

kr. kr. 

h) Stämpelskatt och stämpel
avgift, bevillning 428 000 33 263 700 

2. Automobilskattemedel: 
a) Bensinskatt, bevil/11inf{ 
b) Vägtrafikskatt, bevillning 

3. Allmän arbetsgivaravgift, 
bevillning 

4. Tullar och acciser: 
a) Tullmedel, bevillning 
b) Mervärdeskatt, bevillning 
c) Särskilda varuskatter, 

bevillning 
d) Omsättningsskatt på motor

fordon, bevi/lninf{ 
e) Tobaksskatt, bevillning 
f) R usdrycksförsä ljoingsmedel 

av partihandelsbolag, be
villning 

g) Rusdrycksförsäljningsmedel 
av detaljhandelsbolag, be
villning 

h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt på vin, bevillning 
j) Skatt på malt- och läske

drycker, bevillning 
k) Energiskatt, bevillning 
1) Särskild beredskapsavgift 

för oljeprodukter, bevillning 
m) Särskild vägtrafikskatt, 

bevillning 
n) Skatt på annonser och 

reklam, bevillning 
o) Skatt på spel, bevillning 

I 826 000 
I 900 000 3 726 000 

I 015 000 
17 800 000 

414000 

651 500 
2 010 000 

30000 

51000 
3 000000 

485 000 

646000 
2 195 000 

153 000 

l 75 000 

111 000 

5 985 000 

70 000 28 806 500 71 781 200 
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Il. Uppbörd i statens i•erksamhet: 
I. Expeditionsavgifter 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols-

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

säkringsrådet 
6. Inkomster vid den statliga läkemedels

kontrollen 
7. Inkomster vid statens rättskemiska labora

torium 
8. Inkomster vid karolinska sjukhuset 
9. Inkomster vid statens vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare 
10. Inkomster under anslaget kostnader för 

viss utbildning av handikappade 
11. Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 
12. Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetar

skyddsstyrelsen och yrkesinspektionens 
verksamhet 

13. Inkomster vid statens vägverk, att till
föras a11tomobilskattemed/e11 

14. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, 
att tillföras automobilskattemed/e11 

15. Körkortsavgifter 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 
17. Försäljning av sjökort 
18. Fyravgifter 
19. Lotsavgifter 
20. Skeppsmätningsavgifter 
21. Fartygsinspektionsavgifter m. m. 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 
24. Ersättning för visst värderingsförfarande 
25. Pensionsmedel m. m. 
26. Inkomst av myntning m. m. 
27. Bidrag till bankinspektionen 
28. Bidrag för revision av sparbankerna 
29. Bidrag till försäkringsinspektionen 
30. Ersättning för kilometerräknarapparatur 
31. Avgifter för granskning av biograffilm 
32. Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
33. Avgifter för särskild prövning och 

fyllnadsprövning inom skolväsendet 
34. Inkomster vid statens maskinprovningar 
35. Inkomster vid lantbruksnämnderna 
36. Inkomster vid statens jordbruksnämnd 
37. Inkomster vid statens centrala frökontroll

anstalt 
38. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 
39. Inkomster vid statens lantbrukskemiska 

laboratorium 
40. Avgifter vid köttbesiktning 
41. Inkomster vid statens livsmedelsverk 
42. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 

anstalt 
43. Avgifter för statskontroll av krigsmateriel

tillverkningen 

Tusental 
kr. 

110000 

74 157 
I 000 

10 

19 200 

9 398 

I 612 
228 100 

250 

65 
2 065 

33 400 

800 

24000 
44 ()()() 
66 350 
2 630 

92 500 
25 500 

2 100 
3 700 

22 983 
4000 

40 
474 000 

56000 
6 800 

975 
3 753 

1 
285 

4 958 

590 
800 

5 000 
I 400 

7 400 
3 895 

2 400 
9 500 
2 500 

5 700 

230 

137 

Tusental 
kr. 
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B. 

44. Inkomster av statens gruvegendom 
45. Inkomster vid bergsstaten 
46. Inkomster vid patent- och registreringsvä-

Rndct . 
47. t\v&ifter för registrering i förenings- m. Il. 

register 
48. Ex;:kutionsavgifter 
49. Restavgifter 
50. Inkomster vid statens planverk 
51. Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 

Ill. Direrse inkomster: 
I. Bötesmedel 
2. Totalisatoravgift 
3. Tipsmedcl 
4. Lotterimedel 
5. Övriga diverse inkomster 

Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens affärsverksfo11dcr: 
I. Postverket 
2. Televerket 
3. Statens järnvägar 
4. Luftfartsverket 
5. Statens vattenfallsvcrk 
6. Domänverket 

Il. Riksba11k"fmrde11 

IJI. Statens allmänna fastighetsfond: 
I. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens " 
3. lleskickningsfastighetcrnas 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrclsens 

IV. Försvarets fastighetsfond 

V. Statens 11tld11i11gsfo11der: 
1. Utrikesförvaltningens lånefond 
2. Biståndsförvaltningens lånefond 
3. Statens bosättningslånefond 
4. Vattenkraftslånefonden 
5. Luftfartslånefonden 
6. Statens lånefond för den mindre skepps-

farten 
7. Statens lånefond för universitetsstudier 
8. Studiemedelsfonden 
9. Lånefonden för studcntkårlokaler 

10. Jordbrukets lagerhusfond 
11. Jordbrukets maskinlåncfond 
12. Kraftledningslånefonden 
13. Egnahemslånefonden 
14. Statens avdikningslånefond 
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Tusental Tusental 
kr. kr. 

40 000 
3 000 

48 230 

3 698 
15 373 
55 212 

I 200 

41 306 I 562 066 

106 000 
115000 
304000 
189000 
85 000 799 000 

74142 266 

25 500 
157 500 

10000 
27 800 

700000 
23 000 943 800 

250 000 

I 
9968 

10490 
39 901 
13 468 

432 195 
163 506 186 

135 054 

110 
50 

10000 
250 

2 600 

3 200 
400 

38 000 
190 
40 

100 
40 

700 
1 600 
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Tusental Tusental 
kr. kr. 

15. Fiskerilånefonden 2 100 
16. Lånefonden till främjande av beredning 

och avsättning av fisk m. m. 105 
17. Skogsväglånefonden 45 
18. Statens hantverks- och industrilåncfond 21 000 
19. Lånefonden för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade, barnrika familjer 670 
20. Lånefonden för bostadsbyggande 2 325 000 
21. Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 2 100 
n. Lånefonden för maskinanska!fning inom 

byggnadsindustrin 643 
23. Lånefonden för kommunala markförvärv 26 900 
24. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 2 700 
15. Övriga utlåningsfonder 83 2 438 626 

VI. Fonden för ld11eu11derstöd: 
I. Kammarkollegiets delfond 28 000 
2. Arbetsmarknadsstyrclscns 75 000 
3. Bostadsstyrelsens 240 
4. Riksbankens " 25 
5. Riksgäldskontorets 770 104 035 

VII. Fo11de11 för statens aktier 122 850 

VIII. Fonden får beredskaps/agring 93 254 

IX. Statens pensio11sfo11der: 
I. Folkpensioneringsfondcn 72 500 
2. Civila tjänstepensionsfonden 2 250 
3. Militära tjänstepensionsfonden 270 
4. Allmänna familjepensionsfonden 6 850 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 16 000 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 47 97 917 

X. Dfrerse kapitalfonder: 
I. Fonden för kreditgivning till utlandet 1360 
2. Övriga diverse kapitalfonder 78 33S 80 698 

·--·-----

4 772420 

Summa 78 914 686 

Anm. I riksstaten upptas som lägsta belopp I 000 kr. I specifikationerna (Bil. 
H och Cl har beloppen uppförts i tusental kr. 
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InnebA.U 

Inledning 

Totalbudgetens utfall budgetåren 1969/70-1973/74 s. 2. -Totalbudgetens utfall 
budgetåret 1973/74 s. 3. - Driftbudgetens inkomster budgetåret 1974/75 s. 5. 
- Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1968-1973 s. 6. -
Taxeringsstatistik avseende 1974 års taxering s. 11. - Utvecklingen av skatte
underlaget verksamhetsåren 1974, 1975 och 1976 s. 12. 

Driftbudgetens inkomster 

A. Skatter, avgifter, m. m. 18 

I. Skatter 18 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse samt socialförsäkrings-

avgifter 18 
Skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter 
m.m. 18 
Kupongskatt 41 
Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 4 I 
Skogsvårdsavgifter 42 
Bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter 43 
Arvsskatt och gåvoskatt 43 
Lotteri vinstskatt 44 
Stämpelskatt och stämpelavgift 45 

2. Automobilskattemedel 46 
Bensin- och brännoljeskatt 46 
Vägtrafikskatt 49 

3. Allmän arbetsgivaravgift 51 
4. Tullar och acciser 52 

Tullmedel 52 
Mervärdeskatt 55 
Särskilda varuskatter 59 
Omsättningsskatt på motorfordon 6 I 
Tobaksskatt 62 
Rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag 64 
Rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag 64 
Skatt på sprit 65 
~tt~~ M 
Skatt på malt- och läskedrycker 67 
Energiskatt 68 
Särskild skatt på motorbränslen 71 
Särskild beredskapsavgift för oljeprodukter 72 
Särskild vägtrafikskatt 73 
Skatt på annonser och reklam 74 
Skatt på spel 75 

Il. Uppbörd i statens verksam/i(!/ 15 

111. Diverse inkomster 86 
Bötesmedel 86 
Totalisatoravgift 87 
Tipsmedel 87 
Lotterimedel 88 
Övriga diverse inkomster 89 
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8. Inkomster av statens kapitalfonder 90 

I. Statens affärsverksfonder 90 
Postverket 90 
Televerket 97 
Statens järnvägar 99 
Luftfartsverket 102 
Förenade fabriksverken 104 
Statens vattenfallsverk I 06 
Domänverket 1 I 1 

Il. Riksbanks/anden 113 
111. Statens allmänna fastighets/ond 113 
IV. Försvarets fastighets/ond 114 
V. Statens utldningsfonder 114 

VI. Fonden för ldneunderstöd 115 
Vll. Fonden för statens aktier 115 

VIII. Fonden för beredskapslagring 116 
IX. Statens pensionsfonder 116 
X. Diverse kapitalfonder 117 

Kapitalbudgetens inkomster 118 

Sammanfattning 121 

Bilaga A. Inkomster på driftbudgeten budgetåren 1969/70-1973/74 127 
Bilaga B. Beräkning rörande utfallet av driftbudgetens inkomstsida för bud-

getåret 1974/75 132 
Bilaga C. Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1975/ 

76 136 
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Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1975/76 

A Skatter, avgifter, m. m. 

I Skatter: 

l Skatt på inkomst, förmögenhet 
och rörelse samt socialförsäk
ringsavgifter: 
a Skatt på inkomst och förmö

genhet samt socialförsäk-
ringsavgifter m. m., bevWning 32 230 000 000 

b Kupongskatt, bevillning 30 000 000 
c Utskiftningsskatt och er

sättningsskatt, bevillning 
d Skogsvårdsavgifter, bevillning 
e Bevillningsavgifter för särskilda 

förmåner och rättigheter, 
bevillning 

f Arvsskatt och gåvoskatt, 
bevillning 

g Lotterivinstskatt, be~·i//ning 

1 500 000 
11700000 

2 500 000 

3:!0 000 000 
188 000 000 

h Stämpelskatt och stämpelavgift, 
bevillning 428 000 000 33 211 700 000 

2 Automobilskattemedel: 
a Bensinskatt, 

bei·illning 1826000 000 
b Vägtrafikskatt, bei•illning 1 900 000 000 3 726 000 ()()() 

3 Allmän arbetsgivaravgift, bevillning 5 985 000 000 

4 Tullar och acciser: 
a Tullmedel, bevillning I 015 000 000 
b Mervärdeskatt, bevillning 1 7 800 000 000 
c Särskilda varuskatter, 

bevillning 414 000 000 
d Omsättningsskatt på motor-

fordon, bevill11i11g 651500000 
e Tobaksskatt, bei•i/lning 2 010 000 000 
f Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag, bew"//ning 30 000000 
g Rusdrycksförsäljningsmedel av 

detaljhandelsbolag, bevillning 51 000 000 
h Skatt på sprit, bevillning 3 000 000 000 

Skatt på vin, bel'illning 485 000 000 
Skatt på malt- och läske-
drycker, bevillning 646 000 000 

k Energiskatt, bevillning 2 195 000 000 
1 Särskild bcredskapsavgift för 

oljeprodukter, bevillning 153 000000 
I-Riksdagen 1975. Nr 1. Bilaga 1 Finanspla11e11 Bil. 3 

Bilaga 3 
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m Särskild vägtrafiksk•ttt, 
bevillning 

n Skatt på annonser och 
reklam, bcvil/11ing 

2 

175 000 000 

111000000 
o Skatt på spel, bei•illning 70 000 000 28 806 500 000 71 729 200 000 

Il Uppbörd i statens W!rksamhet: 

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

uppbördsväsendet m. m. 
3 Vattendomstolsavgiftcr 
4 Inkomster vid kriminalvården 
5 Bidrag till riksförsäkringsvcrket och försäkrings-

rådet 
6 Inkomster vid den statliga läkernedelskontrollen 
7 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium 
8 Inkomster vid karolinska sjukhuset 
9 Inkomster vid statens ·1årdanstaltcr för alkohol

missbrukare 
10 Inkomster under anslaf;et kostnader för viss ut

bildning av handikappade 
11 Inkomster vid arbetarsl;yddsstyrelsen 
12 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds

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

mobilskattemedlen 
14 Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att 

tillföras automobilskattemedlen 
15 Körkortsavgifter 
16 Avgifter för registrering av motorfordon 
17 Försäljning av sjökort 
18 Fyravgifter 
19 Lotsavgifter 
20 Skeppsrnätningsa vgifter 
21 Fartygsinspektionsavgif:er m. m. 
22 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydro-

logiska institut 
23 Inkomster vid statens geotekniska institut 
24 Ersättning för visst vädcringsförfarande 
25 Pensionsmedel m. m. 
26 Inkomst av myntning 
27 Bidrag till bankinspcktionen 
28 Bidrag för revision av sparbankerna 
29 Bidrag till försäkringsinspektionen 
30 Ersättning för kilomete:Täknarapparatur 
31 Avgifter för granskning av biograffilm 
32 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
33 Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning 

inom skolväsendet 
34 Inkomster vid statens maskinprovningar 
35 Inkomster vid lantbruk:mämnderna 
36 Inkomster vid statens jordbruksnämnd 

110 000 000 

74 157 000 
l 000000 

10000 

19 200 000 
12 635 000 

1 612 000 
232 000 000 

250 000 

65 000 
2 065 000 

33 400 000 

800 000 

28 500 000 
44 000 000 
66 350 000 

2 630 000 
105 500 000 
25 500000 

2 100000 
3 700000 

22 983 000 
4 000000 

40000 
474 000 000 

65 000 000 
6 900000 

975 000 
3 753 000 

1 000 
285 000 

4 958 000 

590 000 
800 000 

5 000000 
1400 000 
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37 Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 
38 Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 
39 Avgifter vid köttbesiktning 
40 Inkomster vid statens livsmedelsverk 
41 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 
42 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltill-

verkningen 
43 Inkomster av statens gruvegendom 
44 Inkomster vid bergsstaten 
45 Inkomster vid patent- och registreringsväsendet 
46 Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register 
47 Exekutionsavgifter 
48 Restavgifter 
49 Inkomster vid statens planverk 
50 Ersättning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 

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

Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens affärsverksfonder: 
1 Postverket 
2 Televerket 
3 Statens järnvägar 
4 Luftfartsverket 
5 Statens vattenfallsverk 
6 Domänverket 

Il Riksbanksfonden 

III Statens allmänna fastighetsfond: 
1 Slottsbyggnademas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 
3 Beskickningsfastighetemas 
4 Karolinska sjukhusets 
5 Akademiska sjukhusets 
6 Byggnadsstyrelsens .. 
7 Generaltullstyrelsens 

IV Försvarets fastighetsfond 

V Statens utlåningsfonder: 
1 Utrikesförvaltningens lånefond 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 
3 Statens bosättningslånefond 
4 Vattenkraftslånefonden 

3 

7 400000 
3 895 000 
9 500000 
1 500 000 
5 700 000 

230 000 
40 000000 
3 000 000 

48 230 000 
3 698 000 

15 373 000 
55 212 000 
I 200000 

41 393 000 1592490 000 

106 000 000 
115000000 
345 800 000 
189 000 000 
85 000000 840 800000 

74 162 490 000 

25 500 000 
157 500 000 

10 000000 
27 800 000 

700 000000 
23 000 000 943 800000 

250000000 

l 000 
9 968 000 

10 490 000 
39 901 000 
13 468 000 

432 195 000 
163 000 506 186 000 

130 354 000 

I JO 000 
50000 

10 000 000 
250000 
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5 Luftfartslånefonden 2 600000 
6 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 3 200 ()()() 
7 Statens lånefond för ur.iversitetsstudier 400000 
8 Studiemedelsfonden 38 000000 
9 Lånefonden för studentkårlokalcr 190 000 

10 Jordbrukets lagerhusfond 40000 
11 Jordbrukets maskinlåncfond 100000 
12 Kraftledningslånefonden 40000 
13 Egnahernslånefonden 700000 
14 Statens avdikningslånefond 1600000 
15 Fiskerilånefonden 2100 000 
16 Lånefonden till främjande av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 105 000 
17 Skogsväglånefonden 45 000 
i8 Statens hantverks- och industrilånefond 21000000 
19 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 

bemedlade, barnrika familjer 670 000 
20 Lånefonden för bostadsbyggande 2 325 000 000 
21 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 2 100000 
22 Lånefonden för maskinanskaffning inom bygg-

nadsindustrin 643 000 
23 Lånefonden för kommunala markförvärv 26 900 000 
24 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 2 700000 
25 Övriga utlåningsfonder 83 000 2 438 626 000 

VI Fonden för låneunderstöd: 

I Kammarkollegiets delfond 28 000 000 
2 Arbetsmarknadsstyrelsens 75 000 000 
3 Bostadsstyrelsens 240 000 
4 Riksbankens 25 000 
5 Riksgäldskontorets 770 000 104 035 000 

VII Fonden för statens aktier 122 850 000 

Vlll Fonden för beredskapslagring 87 599 000 

IX Statens pensionsfonder: 
1 Folkpensioneringsfonden 72 500 000 
2 Civila tjänstepensionsfonden 2 250000 
3 Militära tjänstepensionsfonden 270 000 
4 Allmänna familjepensionsfonden 6 850 000 
5 Statens pensionsanstalts pensionsfond 16000000 
6 Pensionsfonden för vissa. riksdagens verk 47000 97 917 000 

X Dfrerse kapit:i/fonder: 

1 Fonden för kreditgivning till utlandet 2 360 000 
2 Övriga diverse kapitalfo:Jder 78 538 000 80 898 000 

4 762 265 000 

Summa kr. 78 924 755 000 

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM I 975 
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Bilaga 4 

Preliminärt förslag till investeringsplan för budgetåret 1975/76 

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

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

VI. Fonden för statens aktier 
VII. Fonden för förlag till statsverket 

VIII. Fonden för beredskapslagring 
IX. Diverse kapitalfonder: 

A. Statens vägverks förrådsfond 
B. Sjöfartsverkets fond 
C. Fonden för Södertälje kanalverk 
D. Statens datamaskinfond 
E. Jordfonden 
F. Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

A vgär kapitalåterbetalning: 
Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels
förluster 
Övrig kapitalåterbetalning 

1 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 1 Finansplanen Bil. 4 

- 3 002 000 
-33 800000 

114100000 
261998000 

9 199 000 
977 899 000 

17 001 000 1 343 395 000 

326 707 000 
59 354000 

1 875 469 000 
306 577 000 
141620000 
-5 000000 
40000 000 

3 899 000 
43 888 000 

8 000 000 
9 501 000 

1 000 
-1062000 64 227000 

Summa 4152 349 000 

1000000 
23 875 000 24 875 000 

Summa 4127 474000 
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PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL 

INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1975/76 

I. Statens affärsl·erksfonder 

A. Postverkets fond 

A vskrivningsmedel Investeringsanslag 
från statsbudgeten l 000 
inom fonden 23 000000 

Övriga kapitalmedel 1 000 
Investeringsbemyndigande --3 002000 

:m 000 000 

B. Televerkets fond 

Avskrivningsmedel: Tele- lnvesteringsanslag: 
anläggningar m. m. Teleanläggningar m. m. 

från statsbudgeten 6000 000 Televisions- och 
inom fonden 800 500 000 ljudradioanläggningar 

Avskrivningsmedcl: Tele-
visions- och 
ljudradioanläggningar 
inom fonden 40 100000 

Övriga kapitalmedel: 
Teleanläggningar m. m. 1000000 
Investerings bemyndigande: 
Tcleanläggning:ir m. m. -33 800000 

813 800 000 

C. Statens järmägars fond 

Avskrivningsmedel lnvesteringsanslag 
från statsbudgeten ::4 600 000 
inom fonden 3L,2 000 000 

Övriga kapitalmedel 8 000 000 
Investerings bemyndigande 114 100 000 

488 700 000 

D. Luftfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 
från statsbudgeten l 000 
inom fonden 24 000000 

Övriga kapitalmedel 1000 
Investerings bemyndigande 261998000 

286 000 000 

2 

20 000 000 

20 000 000 

773 700 000 

40100 000 

813 800 000 

488 700 000 

488 700 000 

286 000 000 

286 000 000 
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E. Fabriksvcrkens fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

InYesteringsbcmyndigande 

1 000 
23 000 000 
9 199 000 

32 200 000 

F. Statens vattenfallsverks fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

G. Domänverkets fond 

Investerings bemyndigande 

Summa inresteringsbemyndi
ganden för statens affärs-

1 000 
661000000 

10 000 000 
977 899 000 

1648 900 000 

17 001 000 

rerksfonder 1 343 395 000 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

241038000 
66 331 000 
15 050 000 

3'.!.6 707 000 

649126 000 

111. Försvarets fastighetsfond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

192 701 000 
27 746000 
18 000000 
59 354 000 

297 801000 

Investeringsanslag 

1 m·esteringsanslag 

Summa investeringsans\ag 

Summa investeringsanslag 

Summa investeringsanslag 

3 

3'.!. 200 000 

32 200 000 

1 648 900 000 

1648 900 000 

17 001 000 

649 126 000 

649126 000 

297 801 000 

297 801000 
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IV. Statens utlåningsfondcr 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Investeringsbemyndigande 

Biståndsförvaltningcns lånefond 
Investeringsbemyndigande 

Statens bosättningslånefond 

Investeringsbemyndigande 

100 000 

1000 

1000 

Statens lånefond för den mindre :>keppsfarten 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Jnvesteringsbemyndigande 25 000 000 Investeringsanslag 

Studiemedelsfonden 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 510 000 000 

Lånefonden för studcntkårlokaler 

lnvesteringsbcmyndigande 

Fiskerilånefonden 

1 n vesteri ngs bemyndigande 

1000 

1000 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

l.ånefonden till främjande av bere1ining och avsättning av fisk m. m. 
A vskrivningsmedcl 

från statsbudgeten 
lnvesteringsbemyndigande 

Statens fiskredskapslånefond 

Investeringsbcmyndigande 

338 000 
362 000 

700 000 

1000 

Statens hantverks- och industrilånefond 

l nvesteringsbemyndigande 30 000 000 

Lånefonden för bostadsbyggande 

Jnvesteringsbemyndigande 1670 000 000 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

Invcsteringsanslag 

Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

Invcsteringsbemyndigande 1 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

lnvesteringsbemyndigande 150 000 000 Investeringsanslag 

4 

100 000 

1000 

1000 

25 000 000 

510 000 000 

1000 

1 000 

700 000 

700 000 

1000 

30 000000 

1670 000 000 

1000 

150 000 000 
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Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Investeringsbcmyndigande 1 000 

Summa investeringsbemyndi
ganden för statens 
utlåningsfonder 1 875 469 000 

V. Fonden för låneunderstöd 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Övriga kapitalmedel 
lnvesteringsbemyndigande 

56 120 000 
97 910 000 

306 577 000 

460 607 000 

VI. Fonden för statens aktier 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

I nvesteringsbemynd igan<le 
50 000 000 

141620000 

191620000 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

65 000 000 
-5 000 000 

60 000 000 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Investerings bemyndigande 40 000 000 

IX. Di'ferse kapitalfonder 

A. Statens vägverks förrådsfond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

1 000 
60 500 000 
1500000 
3 899 000 

65 900 000 

Investeringsanslag 

Summa investeringsanslag 

Summa invcstcringsanlag 

I nvcsteringsanslag 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 

5 

1000 

460 607 000 

460 607 000 

191 620 000 

191620000 

60 000 000 

60 000 000 

40000 000 

65 900000 

65900 000 
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Bil. 4. Preliminärt förslag tiill investeringsplan och investeringsstater 

B. Sjöfartsverkets fond 
Avskrivningsmedel 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

l 000 
29 461 000 

50000 
43 888 000 

73 400 000 

C. Fonden för Södertälje kanall'crk 

Invcstcringsbemyndigande 

D. Statens datamaskinfond 

A vskrivningsmedel 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

E. Jordfonden 

Invcsteringsbemyndigande 

8 000 000 

53 500000 
9 501 000 

63 001 000 

1000 

F. Förrådsfondeo för ekonomiskt försvar 

A vskri vn ingsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Invcsteringsbemyndigande 

Summa investeringsbe
myndiga11de11 för 
diverse kapitalfonder 

77 100000 
1062000 

--1062000 

'77100 000 

64 227 000 

SUMMA INVESTERINGSSTATER 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Invcsteringsbcmyndigande 

1157 903 000 
2 152 200 00t; 

21.6 512 000 
4 152 349 000 

7 678 964 000 

I n\'cstcringsanlag 73 400 000 

73 400 000 

lnvcsteringsanslag 8 000 000 

Summa investeringsanslag 63 001 000 

63 001 000 

Investeringsanslag 1000 

Investeringsanslag 77 100 000 

77100000 

Summa investeringsanslag 7 678 964000 

7 678 964000 
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I 
~ 

[ 
~ Tab. 1. Totalbudgetens utveckling 1966/67-1975/76 

"' ._Milj. kr. 
'O 

Bilaga J 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!-" 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
> ...,~ 

:-
tr:i 

o]' Inkomst•·r 31 747 33 416 

'-Driftbudgeten 30 441 32 101 
~ Kapitalbudgeten I 306 1 315 
iS 
~ Utgifter 33 378 36 347 

~Driftbudgeten (cxkl. avskriv-
"' ningar) 29 061 31 724 
~ Kapitalbudgeten (bruttoin-
:- vestering) 4 253 4 466 
'"" Rörliga krediter ( - = minskad 

disposition) 64 157 

Totalbudgetens saldo - 1 631 - 2 931 

36 236 

34 8:16 
I 400 

38 883 

33 743 

5 068 

72 

- 2648 

40404 

38 887 
l 516 

44 221 

37 487 

6 559 

175 

- 3 817 

45 637 

44 378 
1 259 

48269 

41 240 

7 413 

384 

- 2632 

51830 

50 303 
I 527 

55 497 

47 992 

7 578 

73 

- 3667 

1 Bcräkningsmiissigt har förutsatts en minskning av anslagsbchållningarna med 550 milj. kr. 
I " ., '' " '' tt " " 550 ,. " 

" 300 " 
" 600 " 
" 400 ,. 
" 500 .. 

54 513 

52 646 
1 867 

60 718 

53 475 

7 719 

- 476 

- 6205 

61489 

59 B3 
2 356 

70 881 

62 745 

8 183 

--47 

- 9393 

Riksstat Ny ber. 

71 993 73 033 81 318 

69 896 70 691 78 925 
2 097 2 342 2 394 

81 620 84 886 93 224 

172 1 :?.O •74 430 '84 845 

19300 •10156 •8179 

200 300 200 

- 9 627 - 11 853 --11906 

°' "'tl =: ... 
• 0 
Ul '?' 

""' r:ll \C .......... 
~ Ul ...... 
~""' Cl 

~ °' ~ -· ;· ;i" 
=~ 
~ ~ 

= ""' ~~ 
t') -· 
P':' ~ 
g: 13! 
~ 'Cl 
t1) .... 
Cl ~ 

t:I 
t1) 

t:I 
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Tab. 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1969/70-1975/76 

Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
Riksstat 

Inkomster 40 400 45 640 51830 54510 61490 71990 81320 

Direkta skatter 17 670 19 070 20 520 19 050 21 800 30 690 33 210 
Indirekta skatter 17 900 21 340 25 290 28 310 31 480 33 120 38 520 
Övriga inkomster 4 830 5 230 6030 7150 8 210 8 180 9 590 

Utgifter 44 220 48270 55500 60720 70880 81620 93220 

Konsumtion 20 540 21 770 25 170 28 510 31 670 34920 40 130 
Statlig 13 140 13 770 16 070 17 460 19 330 21 730 25 560 
Kommunbidrag 7 400 8000 9100 Il 050 12 340 13 190 14 570 

Investeringar 4nO 5 380 6060 7 220 7 580 7 590 8100 
Statliga 3820 4250 4780 5 590 6050 6180 6 550 
Kommunbidrag l 110 I 130 1 280 l 630 l 530 I 410 l 550 

Transfereringar 14 450 16 830 20000 21 570 27 590 33 410 40 810 
Till hushåll inkl. social-

försäkr:ingssektorn 10•:140 12 560 14 970 15 960 20 570 23 480 26 230 
Övriga transfereringar 3 510 4270 5 030 5 610 7 020 9930 14 580 

Övriga utgifter (inkl. rörliga 
krediter) 4290 4300 4270 3 420 4040 5 700 4180 
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Tab. 3. Statsskulden under budgetåren 1963i64-1973/74 

Milj. kr. 

Budget- Fonderad Tillfällig Totala Därav placerat i 
år stats- stats- stats-

skuld skuld skulden Ränte- Premie- Stats- Lån hos Skatt-
Summa löpande ohliga- skuld för- stats in- kam-
(2-3) obliga- tionslån bindelser stitu- mar-

tionslån tioner växlar 
och fon-
derm.m. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Totalt 
1963/64 16 080 3 190 19 270 14 553 2448 1 252 658 71 
1964/65 16 141 3 110 19 252 14246 2425 1 207 679 181 
1965/66 15 967 3 655 19 622 12 853 2425 1 152 777 2073 
1966/67 17 029 4406 21 435 13 005 2 724 1 117 819 3 120 
1967/68 18 420 6 614 25 034 14 915 2 925 1 102 861 4115 
1968/69 21 256 5 745 27 001 16 640 3 375 I 065 854 3 148 
1969/70 24 380 6 580 30960 18 249 3 550 l 225 902 5 243 
1970/71 25 800 7 602 33 402 18 122 3 850 1 355 963 7 573 
1971 /72 28 511 8 698 37 209 22 992 4050 1 140 726 6737 
197'2/73 31 803 11 408 43 211 28406 4 725 1 989 764 5 048 
1973/74 37 282 15 393 52 675 34 805 6000 2109 928 6095 

Förändr. 
under 
budget-
året 
1963/64 + 607 412 + 195 + 1 614 + 196 30 + 16 - 1413 
1964/65 + 61 79 18 - 307 23 45 + 21 + 110 
1965/66 - 174 + 544 + 370 - 1393 55 + 97 + 1892 
1966/67 + 1062 + 751 + 1 813 + 152 + 299 35 + 42 + 1047 
1967/68 + 1391 + 2208 + 3 599 + 1910 + 201 15 + 42 + 995 
1968/69 + 2 836 - 869 + 1967 +I 725 + 450 37 7 - 967 
1969/70 + 3 124 + 835 + 3 959 + 1609 + 175 + 160 + 48 + 2095 
1970/71 + 1420 + 1022 + 2442 - 127 + 300 + 130 + 61 + 2330 
1971/72 + 2 711 + 1 096 + 3 870 + 4870 + 200 - 215 - 237 - 836 
1972/73 + 3 292 + 2 710 + 6002 + 5 414 + 675 + 849 + 38 - 1 689 
1973/74 + 5479 + 3 985 + 9464 + 6399 + 1 275 + 120 + 164 + 1047 

HARCUS BOKTP.. STOCKHOLH 197 5 





Innehållsförteckning 





Innehållsförteckning 

Finansplanen 
1. Den internatinne/la ekonomiska utveckli11ge11 
2. Konjunktur oc/z ekonomisk politik i S1•erige 1974 
3. Den ekonomiska politiken 1975 

3.1 De internationella förutsättningarna 
3.2 Målen för den ekonrniska politiken 
3.3 lnvesteringspolitiken 
3.4 Sysselsättningspolitiken 
3.5 Finanspolitiken 
3.6 Prispolitiken 
3.7 Försörjningsbalans och bytesbalans 

4. Budgetförslaget 1975176 
4.1 Inkomster, utgifter och budgetsaldo 1973174-1975176 
4.2 Utgiftsprogrammet 

5. Avslutning 

Särskilda frågor 
Tota/budgetens utgiftsanslag 
Tota/budgetens inkomster samt i11vesteringspla11 
Beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling 
Beräkning av dispositionen av rörliga krediter 
Beräkning av totalbudgeten 

Hemställan 

Tabellförteckning 

Bilaga 1: Preliminär nationalbudget för år 1975 
Innehållsförteckning 
Tabellförteckning 
Diagramförteckning 

Bilaga 2: Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 
Innehållsförteckning 

Bil. 1 
Bil. I 
Bil. 1 

Bil. 2 

Bilaga 3: Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 
1975176 

7 
12 
12 
16 
16 
w 
21 
25 
27 
30 
30 
32 
40 

43 
43 
44 
51 
52 
55 

55 

57 

188 
189 
191 

140 

Bilaga 4: Preliminärt förslag till investeringsplan och iovesteringsstater för 
budgetåret 1975176 

Bilaga 5: Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m. 
Tab. 1 Tota/budgetens utveckling 1966167-1975176 
Tab. 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1969170-1975176 
Tab. 3 Statsskulden under budgetåren 1964165-1973174 

1 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Finansplanen. Bilaga. lnnehå/lsförteckni11g 

KUNGL.BOKTR. STOCKHOLM 1975 





Bilaga 2 till budgetpropositionen 1975 

För flera huvudtitlar 

gemensamma frågor 

FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Löfberg såvitt avser frågor under punkterna 

1-11; 

statsrådet Sträng såvitt avser punkten 12. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76, såvitt avser för 

flera huvudtitlar gemensamma frågor 

1 Den allmänna Jönenivån för statsanställda m. m. 

För flertalet statstjänstemän och vissa andra tjänstemän i offentlig 
verksamhet tillämpas f. n. de lönevillkor som framgår av allmänt avlö
ningsavtal den 20 juni 1974 för statliga och vissa andra tjänstemän 
(AST) samt senare träffade ändringsavtal. Avtalen - som har träffats 
mellan statens avtalsverk (SA V) samt Statsanställdas förbund (SF), Stats
tjänstemännens riksförbund SR (SR), Sveriges akademikers centralorga
nisation (SACO) och Tjänstemännens centralorganisations statstjänste
mannasektion (TCO-S) - har godkänts av riksdagens lönedelcgation och 
Kungl. Maj:t. 

För vissa statligt anställda läkare har förmånerna bestämts genom av
tal mellan SA V och Sveriges läkarförbund. Den samordning som behövs 
mellan stat och kommun i läkarförhandlingarna sker genom statens och 
kommunernas samarbetsnämnd i lönefrågor. F. n. tillämpas för denna 
personal de lönevillkor som sammanfattats i avtal den 9 oktober 1974 
om allmänna bestämmelser för vissa statliga läkare m. fl. (ABL). 

SAV samt SF, SR, SACO och TCO-S har den 9 december 1974 träffat 
allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän. Avtalet 
har godkänts av riksdagens lönedelegation och Kungl. Maj:t. Enligt av
talet gäller statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959: 287) -

1 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 2 
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SPR - med anslutande föreskrifter i väsentliga delar som kollektivavtal 
i den omfattning de avser berörda tjänstemän. 

Förhandlingar om avtal för tiden fr. o. m. den 1 januari 1975 pågår. 
Intill dess förhandlingarna slutfö::ts tillämpas de äldre avtalen. 

Det är inte möjligt att ange vad som skall gälla i fråga om anställ
ningsvillkor för år 1975 förrän förhandlingarna därom slutförts. Dessa 
frågor torde senare få anmälas för regeringen och underställas riksda
gens lönedelegation. 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till 
pensioner under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp 
som gällt fr. o. m. den 1 januari 1974. 

I enlighet med vad chefen för finansdepartementet redovisat i finans
planen har medel emellertid schablonmässigt beräknats för en ökning av 
de statsanställdas löner i takt med den förutsedda prisstegringen år 1975 
och en beräknad prisstegring år 1976. För detta ändamål begärs prelimi
närt 1 200 milj. kr. på täckningsanslag under finansdepartementets hu
vudtitel. 

Vid 1974 års riksdag har beslut fattats om en höjning av socialförsäk
ringsavgiften till folkpensioncrin;~en från 3,3 % till 4,2 % för år 1975 
(prop. 1974: 129, SfU 1974: 32, rskr 1974: 332) och av socialförsäk
ringsavgiften till sjukförsäkringe:1 från 3,8 % till 7 % den 1 januari 
1975 (prop. 1974: 132, SfU 1974: 33, rskr 1974: 329). Vidare inne
bär lagen (1973: 477) om procentsatsen för uttag av avgift under åren 
1975-1979 till försäkringen för tilläggspension att denna procentsats 
stiger från 10,50 % till 10,75 % för år 1975. Dessa höjningar bör på
verka det lönekostnadspålägg, som enligt kungörelsen (1969: 54) om be
räkning och redovisning av lönelwstnadspålägg beräknas på statens lö
ner m. ro. På grund härav har anslagsberäkningen för nästa budgetår 
både vid redovisningen av myndigheternas yrkanden och i regeringens 
förslag till riksdagen gjorts med utgångspunkt i att lönekostnadspålägget 
höjs från 29 % till 33 % den 1 juli 1975. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Lönegradspfaceringen för vissa tjänster m. m. 

I allmänna tjänsteförteckningsavtalet (ATF) den 14 juni 1974 har sta
tens avtalsverk (SA V) samt Stat:;anställdas förbund (SF), Statstjänste
männens riksförbund SR (SR), Sveriges akademikers centralorganisation 
(SACO) och Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemanna
sektion (TCO-S) kommit överens om placering i lönegrad resp. löneta
riffklass och avlöningsförstärkni.ng för tjänst. Enligt avtalet skall en 
gång årligen ske en översyn av anställningsvillkoren för tjänstemän vid 
varje myndighet. Vid denna översyn får anställningsvillkoren för tjäns-
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terna ändras bl. a. om vissa i avtalet preciserade villkor är uppfyllda. 
Ändring av anställningsvillkoren för tjänst under avtalsperioden får i 
övrigt ske vid bl. a. större organisationsförändring. När ny myndighet 
inrättas och vid större organisationsförändring eller årlig översyn skall 
personalorganisationerna beredas tillfälle till förhandling om anställ
ningsvillkorcn. I andra fall prövas frågan om anställningsvillkoren för 
nyinrättad tjänst av arbetsgivaren. Personalorganisation kan dock alltid 
påkalla förhandling i dessa fall. Sådan förhandling förs mellan arbetsgi
varen och berörd huvudorganisation, om inte parterna kommer överens 
om annat. Förhandlingarna förs under fredsplikt. Enligt särskilda före
skrifter som SA V har meddelat utövas arbetsgivarens befogenhet i fr[1ga 
om placering i lönegrad resp. lönetariffklass och aviöningsförstärkning i 
stor utsträckning av den myndighet som får inrätta tjänsten. Beg1ir per
sonalorganisation förhandling med anledning av myndighetens beslut, 
bestämmer SA V i varje särskilt fall om förhandling får föras av annan 
myndighet 1in SA V. 

Enligt tjänsteförteckningsavtalet den 29 april 1974 för undervisnings
området (TFU) och tjänsteförteckningsavtalet den 14 juni 1974 för kyrk
liga tjänster (TFK) gäller i huvudsak motsvarande regler när ny tjänst 
skall inrättas. Den årliga översynen i ATF motsvaras dock i TFU och 
TFK av en översyn en gång under avtalsperioden, om inte parterna 
kommer överens om annat. 

I tjänsteförteckningsavtalet den 9 oktober 1974 för vissa statliga lä
kare m. fl. (TFL) har parterna kommit överens om att, om tjänst nyin
rättas eller direkt berörs av ändrad förvaltningsorganisation, förhandling 
skall tas upp om anställningsvillkoren för tjänsten på parts begäran. Så
dan förhandling förs under fredsplikt. 

ATF, TFU, TFK och TFL har upphört att gälla med utgången av år 
1974. Förhandlingar om nya avtal pågår. Tills vidare tillämpas de äldre 
bestämmelserna. 

Lönegradsplaceringen av de tjänster som regeringen begär riksdagens 
bemyndigande att inrätta har skett enligt de regler som gäller enligt av
talen. Även när det gäller tjänster som kan inrättas utan riksdagens 
medverkan men för vilka regeringen beräknar medel under de olika hu
vudtitlarna har anslagsberäkningen skett med utgångspunkt i lönegrads
placering enligt gällande regler. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

3 Statens avtalsverks befattning med arbetstvister 

I tvist om avtal angående anställnings- eller arbetsvillkor för stats
tjänsteman eller i tvist om påföljd för otillåten stridsåtgärd är det i all
mänhet statens avtalsverk (SA V) som företräder staten-arbetsgivaren, 
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dock inte riksdagen eller dess myndigheter (10 § kungörelsen 1965: 465 
om vissa statliga kollektivavtal m. m.). Detta gäller både vid domstol, 
t. ex. inför arbetsdomstolen, och utom rätta. SA V kan dock lämna över 
ställföreträdarskapct till annan statlig myndighet. 

I samband med 1965 års forhandlingsrättsreform uttalade föredra
gande departementschefen härcm bl. a. att det skall åligga SA V att föra 
eller låta föra arbetsgivarens ta:tan inför arbetsdomstolen (prop. 1965:77 
s. 25). Som regel torde det enligt departementschefen få anses lämpligt 
att SA V för arbetsgivarens talan även i mål vid allmän domstol om en 
oorganiserad tjänstemans tjänst·~avtal, som hämtar sitt innehåll från kol
lektivavtal slutet av SAV. I övrigt skall staten i sådana mål vid allmän 
domstol som rör anställds rätt till förmån på grund av anställning m. m. 
företrädas av vederbörande myndighet. Departementschefen anförde 
emellertid också att myndigheten i sådana mål skall samråda med SA V 
före rättegångens början. 

Genom lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister (ändrad 

1974: 1012) har införts en ny ordning för handläggningen av de tvister 
som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nämnda lag 
gäller i allmänhet också på det statliga området. Sålunda skall tvister 
om avtalsbara frågor handläggas enligt lagen, om frågan inte är regle
rad i annan författning än lag. F. n. träffar undantaget bl. a. frågor om 
resekostnadsersättning och traktamente. 

A ven vissa grupper av tvistefrågor på det avtalsförbjudna området 
handläggs enligt lagen om rättegången i arbetstvister. Hit hör bl. a. 
tvister om tidsbegränsning av förordnande på tjänst och tvister om upp
sägning från tjänst (51 § statstjänstemannalagen 1965: 274, ändrad se
nast 1974: 1009). 

Enligt lagen om rättegången i arbetstvister skall arbetsdomstolen som 
enda instans pröva bl. a. arbetstvister mellan arbetsgivare och arbetsta
garförening eller medlem i sådan förening. Andra arbetstvister prövas 
av tingsrätt i första instans och av arbetsdomstolen i andra instans. 

I anslutning till den nya lagstiftningen bör enligt min mening SA V :s 
behörighet att företräda staten som arbetsgivare utvidgas. SA V bör så
lunda befullmäktigas att företräda staten, dock inte riksdagen och dess 
myndigheter, i de arbetstvister som enligt nu gällande bestämmelser kan 
prövas av arbetsdomstolen i första eller andra instans. Härifrån bör 
emellertid göras en del undantag. SA V :s uppdrag bör t. ex. inte avse 
tvister om återkrav av felaktigt utbetald lön eller annan förmån på 
grund av anställning (s. k. condictio indebiti; jfr prop. 1974: 77 s. 235, 
avskrivningskungörelsen 1965: 921). Vidare bör SAV ges möjlighet att 
lämna över uppdraget att företräda staten åt annan statlig myndighet. 
Det får förutsättas att så kan ske i stor utsträckning. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 2 Gemensamma frågor 5 

4 U-landsuppdrags meritvärdc m. m. 

Sedan 1968 års riksdag hemställt om utredning av frågan om merit

värdct av anställning inom biståndsverksamheten i u-länder m. m. (mot. 
1968:1:522 och 864, 1968:1I:653 och 1124, SU 1968:165, rskr 

1968: 349) bemyndigade Kungl. Maj:t mig att tillkalla sakkunniga för 
att pröva frågan. De sakkunniga fick också i uppdrag att gå igenom och 

analysera gällande bestämmelser och praxis i fråga om tillgodoräkning 
av u-landstjänstgöring i löne- och pensionshänseende. De sakkunniga1 

avlämnade den 10 december 1973 betänkandet (Ds Fi 1973: 16) U-lands

uppdragets meritvärde. 
Yttranden över betänkandet har avgetts av rikspolisstyrelsen, styrelsen 

för internationell utveckling (SIDA), överbefälhavaren, riksförsäkrings
verket, socialstyrelsen, statens bakteriologiska laboratorium (SBL), ka

rolinska sjukhuset, nämnden för läkares vidareutbildning, televerket, 
statens vägverk, luftfartsverket, statens avtalsverk (SA V), statens perso
nalpensionsverk (SPY), skolöverstyrelsen (SÖ), lantbruksstyrclsen, skogs
styrelscn, statens livsmedelsverk, statens veterinärmedicinska anstalt, 
lantbrukshögskolan, veterinärhögskolan, lantmäteristyrelsen, rikets all
männa kartverk, domänverket, statens vattenfallsverk, Svenska kommun

förbundet, Landstingsförbundet, Stockholms skoldirektion, Göteborgs 
allmänna skolstyrelse, skolstyrelsen i Malmö, Svenska arbetsgivareför
eningen, Svenska sparbanksföreningen, Kooperativa förbundet, Lant
brukarnas riksförbund, Statsanställdas förbund (SF), Statstjänstemän
nens riksförbund SR (SR), Sveriges akademikers centralorganisation 
(SACO), Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasektion 
(TCO-S), Svenska röda korset, Rädda barnens riksförbund och 
Svenska läkaresällskapet. En sammanställning av remissyttrandena bör 
fogas till detta protokoll som bilaga. 

De sakkunniga behandlar i betänkandet frågor om tillgodoräkning i 
såväl merithänseende som löne- och pensionshänseende, om tjänstledig
het och om förbättrad dokumentation. Vad utredningen föreslagit har i 
huvudsak tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. 
Aven jag kan i allt väsentligt ansluta mig till huvuddelen av utred
ningens förslag. När det gäller förslagen om tillgodoräkning i pensions

hänscende är jag dock inte beredd att nu ta ställning. Förslagen i övrigt 
är inte av deq beskaffenheten att de för sitt genomförande kräver riks
dagens medverkan. Eftersom utredningen kommit till stånd på riksda
gens begäran anser jag dock att förslagen bör redovisas för riksdagen. 

I det allt mer ökande internationella utvecklingssamarbetet medverkar 
Sverige genom insatser av olika slag. Enligt de riktlinjer som gäller för 

det statliga svenska utvecklingsbiståndet tillmäts därvid personalbiståndet 

i Regeringsrådet Bengt Wieslander, tillik.a ordförande, direktören Magnus Huss 
och avdelningschefen Torgil Ringmar. 
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stor betydelse. Rekryteringsbehovet av svensk personal för u-landsin
satser, vilket för innevarande budgetår beräknas uppgå till 475 personer, 
väntas för återstående del av 1970-talet stiga med 5 % årligen för att 
därefter befinna sig på samma nivå under de första åren av 1980-talet. 

Utredningen som enligt sitt uppdrag har gått igenom och analyserat 
gällande bestämmelser och praxis i hithörande frågor konstaterar att nu
varande förhållanden inte är tillfredsställande. Bristen på bestämmelser 
i fråga om meritvärdering och tillgodoräkning i lönehänseende samt den 
ofullständiga regleringen på övriga områden har enligt utredningens 
uppfattning försvårat rekryteringen till anställningar inom biståndsverk
sambeten. Jag delar denna uppfattning. I det följande redovisar jag de 
åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med de otillfredsstäl
lande förhållanden som nu råder. 

Vad beträffar området för den biståndsverksamhet som refor
merna bör omfatta har utredningen begränsat sina förslag till att avse 
anställning inom biståndsverksamhet som sker genom eller med bidrag 
av svenska staten. Jag anser detta vara en riktig bedömning. De lös
ningar jag i det följande skisserar berör liksom utredningens förslag 
endast statligt lönereglerade tjänster. Jag delar även utredningens uppfatt
ning att skyldighet att medverka i biståndsverksamheten med personal
insatser inte bör föreskrivas inom det rent kommunala området eller 
inom den enskilda sektorn. Det är dock min förhoppning att riktlinjer 
som utfärdas för det statligt reglerade området också i huvudsak kom
mer att tillämpas inom dessa områden. 

Utredningen har föreslagit att myndighet skall vara skyldig att i 
största möjliga utsträckning meddela generella beslut om tillgodoräk
ning i m er i t h än s e en d e av anställning inom sådan biståndsverk
samhet som sker genom eller med bidrag av svenska staten. Vidare har 
utredningen föreslagit dels att myndighet på begäran av anställd hos 
myndigheten före utgången av ansökningstid för anställning inom sådan 
biståndsverksamhet i den mån det är möjligt lämnar besked om ifråga
varande anställnings mcritvärdi!, dels att myndigheten lämnar sådant be
sked även till annan som begär det. Förslaget har godtagits av flertalet 
remissinstanser. Några remissinstanser har dock framhållit att det är 
förenat med vissa svårigheter att genomföra utredningens förslag i 
denna del. Jag är medveten om de svårigheter som kan uppkomma att 
lämna sådana besked som utredningen föreslår. Trots detia anser jag att 
förslaget bör genomföras. Enligt min mening är det nämligen väsentligt 
såväl för biståndsverksamheten som för den berörda personalen att så
dana besked lämnas, när det ÖYer huvud taget är möjligt. Möjligheterna 
att lämna besked bör också bli större allteftersom dokumentationen an
gående biståndsanstfölning förbättras. 

Även när det gäller tillgodoräkning i l ö n e h ä n s e e n d e av an-
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ställning inom biståndsverksamhet har utredningen föreslagit att för
handsbesked skall lämnas i den mån det är möjligt. 

På denna punkt är läget något annorlunda än när det gäller tillgodo
räkning i merithänseende. Möjligheten att i lönehänseende tillgodoräkna 
anställning i biståndsverksamhet är beroende på vad parterna bestäm-. 
mer i avtal. Av den anledningen kan det vara svårt för myndigheterna 
att lämna några bindande besked om hur anställningen kommer att till
godoräknas. SA V har i sitt remissyttrande framhållit att det inte annat 
än i undantagsfall kommer att vara möjligt att ge besked i dessa frågor 
men förklarat sig berett att om det är möjligt ge förtur åt ärenden av 
detta slag. Med hänsyn till betydelsen för den enskilde att få de upplys
ningar om en eventuell lönetillgodoräkning som är möjliga att lämna 
anser jag dock - i medvetande om de svårigheter som firms - att för

slaget även i denna del bör genomföras. 
Med verkan fr. o. m. den 1 januari 1974 har möjlighet öppnats att 

träffa avtal om r ä t t t i I I t j ä n s t 1 e d i g h c t. De förutsättningar 
som gällde under utredningsarbetet har därför ändrats när det gäller 
denna fråga. Det naturligaste vore därför att det överlämnades till av
talsparterna på den offentliga sektorn att i avtal ange i vilken utsträck
ning rätt till tjänstledighet för anställning inom biståndsverksamhet bör 
föreligga. Jag anser dock att det är lämpligt att frågan regleras av rege
ringen i avvaktan på att avtal kan komma att träffas. Vad utredningen 
har föreslagit på denna punkt har i huvudsak tillstyrkts av rcmissinstan
serna. En del remissinstanser har emellertid ansett att tiden för sådan 
tjänstledighet bör begränsas. Jag är inte beredd att ansluta mig till den 
ståndpunkten. Det skulle innebära en skärpning av nuvarande regler. 
Även jag anser sftlunda att utredningens förslag kan läggas till grund 
för bestiimmclscr i ämnet. Myndighet, vid vilken finns tjänst med avlö
ningsförmfmer fastställda under medverkan av regeringen eller myndig
het som regeringen bestämmer, bör sålunda bevilja innehavare av sådan 
tjänst tjänstledighet för anställning inom här avsedd biståndsverksam
het, om det inte föreligger synnerliga skäl däremot. Under den tid en 
tjänsteman har tjänstledigt från statligt reglerad tjänst, får denna uppe
hållas endast med vikariat. Eftersom jag är medveten om att det lir 
olägligt med vikariat under alltför lång tid avser jag, som jag närmare 
skall utveckla i ett senare avsnitt, att föreslå att regeringen begär be
myndigande att i vissa fall få föra sådan tjänst över stat. 

Utredningen föreslår vidare att tjänstledighet skall beviljas också för 

den som är gift, trolovad eller stadigvarande sammanboende med an
ställd inom biståndsverksamhetcn och som innehar statligt reglerad 
tjänst. Även på denna punkt ansluter jag mig i huvudsak till utredning
ens uppfattning. Jag anser dock i likhet med vissa remissinstanser att en 
maximitid bör införas i dessa fall. Tjänstledighet bör sålunda enligt min 
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mening inte kunna medges för längre tid än sammanlagt fyra år i sådant 
fall. Svenska arbetsgivareföreningen har i sitt remissyttrande förklarat 
sig negativt inställd till frågan om tjänstledighet för trolovad eller sta
digvarande sammanboende på grund av att annan samlevnadsform än 
äktenskap kan medföra allvarliga störningar i tjänstgöringslandet. Jag 
utgår från att bl. a. den aspekten kommer att beaktas när SIDA skall 
sända ut anställda i biståndsverksamhet. 

I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om tjänstledighet för 
den som är gift med sådan tjänsteman inom utrikesförvaltningen, för 
vilken det ingår i tjänsten att vara stationerad på utrikes ort. Om sådan 
anhörig innehar statligt lönerc:glerad tjänst och begär tjänstledighet för 
vistelse i utlandet tillsammam; med tjänstemannen finns det enligt min 
mening skäl för något längre tjänstlcdighetstid än jag föreslagit för an
höriga till anställda inom biståndsverksamheten eftersom tjänstemännen 
inom utrikesförvaltningen är utlandsstationerade under så stor del av sin 
aktiva tid. I sådana fall är det enligt min mening lämpligt med en maxi
mitid av sammanlagt sex år. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att ändra nuvarande regler om 
tjänstledighet enligt vad jag nu har förordat. 

I fråga om regleringar i p e n s i o n s h ä n s e e n d e har utred
ningen lagt fram förslag i olika hänseenden. Jag är inte beredd att ta 
ställning till dessa frågor utan vissa ytterligare överväganden. Jag får 
här nämna att Landstingsförbundet i sitt remissyttrande särskilt har 
uppehållit sig vid de kostnadsl:onsekvenser som skulle bli följden av ut
redningens förslag i dessa hänseenden. Jag avser att ta upp överlägg
ningar med landstings- och kommunförbunden i dessa frågor och senare 
återkomma till regeringen med de förslag som dessa överläggningar och 
mina fortsatta överväganden föranleder. 

Utredningen har lagt fram vissa förslag till förbättrad d o k u m en
t a t i o n. Jag delar utredningens uppfattning att det är nödvändigt med 
förbättringar i detta avseende. Förutsättning för en riktigt avvägd be
dömning av varje anställning i biståndsverksamhcten för tillgodoräk
ning såväl i merit- som i lönc- och pensionshänseende och för beslut 
om tjänstledighet är att tillfredsställande kunskap finns om innehållet i 
anställningen. Denna kunskap inhämtas främst genom dokumentation. 
Det är därför angeläget att ett system finns för dokumentation om an
ställningar i biståndsverksamhet. Utredningen föreslår att SIDA skall få 

i uppdrag att försöksvis pröva om det system för befattningsvärdering, 
som f. n. används inom SIDA :s lönedelegation, kan användas för för
bättrad dokumentation. Något sådant uppdrag behövs inte enligt min 
mening. Det torde ankomma på berörda myndigheter att åstadkomma 
alla de förbättringar i dokumentationen som är möjliga att genomföra. 
Det torde därför ligga i SIDA:s intresse att även utan formellt uppdrag 
undersöka olika möjligheter att förbättra dokumentationen. Utredningen 
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har vidare föreslagit, att någon form av dokumentationscentral för all 
biståndsverksamhet skall inrättas hos SIDA. Även jag anser att lämpliga 
former för att förbättra dokumentationen bör övervägas. Jag förutsätter 

att SIDA efter att ha undersökt olika vägar att förbättra dokumentatio

nen kommer in till regeringen med förslag härom. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

5 Förande Ö\'er stat av vissa tjänster 

Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj:t (prop. 1949: 132 s. 35, SU 

1949: 172, rskr 1949: 342 och prop. 1960: 1, bil. 2 s. 14, SU 1960: 14, 
rskr 1960: 14) att meddela beslut eller bestämmelser om att föra över 

stat sådan ordinarie eller extra ordinarie tjänst, som är förenad med 
ordinarie tjänst, som tillsätts med förordnande tills vidare. Eftersom 

regeringen numera utan riksdagens medverkan kan inrätta ordinarie och 
extra ordinarie tjänster i lägre lönegrad än F 24 gäller bemyndigandet 
sådana tjänster i lägst denna lönegrad. 

Det är vanligt att innehavare av domartjänst beviljas tjänstledighet 

från sin domartjänst för att uppehålla annan tjänst i statsförvaltningen 
eller tjänstgöra i internationell tjänst. Med stöd av nämnda bemyndi
gande kan regeringen föra domartjänst över stat, när innehavaren med 
tjänsten förenar ordinarie tjänst med förordnande tills vidare. Så är fal
let bl. a. när domare förordnas på tjänst för chefstjänsteman eller hu

vudman i statsdepartcment. Om domartjänsten förts över stat kan rege
ringen återbesätta domartjänsten. Härigenom undviks olägenheten att 
domartjänsten under avsevärd tid får uppehållas endast med vikariat. 

Den nya regeringsformen föreskriver bl. a. att ordinarie domare skall 
finnas även i annan domstol än högsta domstolen och regcringsrätten. I 
fråga om vissa domstolar får dock i lag göras undantag från denna regel 
( 11 kap. l § tredje stycket). I prop. 1973: 90, som ligger till grund förre
geringsformen, anför chefen för justitiedepartementet i denna fråga (s. 
381) att det rimmar bäst med domstolarnas självständiga ställning att 
domstolarnas dömande tjänstemän i största möjliga utsträckning utgörs 
av domare som åtnjuter ett sådant anställningsskydd som nu tillkommer 
ordinarie domare. Vid flertalet domstolar skall därför finnas ordinarie 

domare, vilket innebär att vid den organisatoriska enhet som ifrågava
rande domstol utgör måste finnas minst en tjänsteman som har ställ

ningen av ordinarie domare. Departementschefen understryker också att 

även om man nu grundlagsfäster principen, att det räcker med en ordi

narie domare per domstol som organisatorisk enhet, avsikten är att dom

stolarna i all den utsträckning som är organisatoriskt möjlig skall ut
rustas med ordinarie domare. 

Om en ordinarie domare, som ofta är fallet, blir innehavare av och 
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skall utöva högre, icke ordinarie statlig tjänst får han förena sin domar
tjänst med den högre tjänsten. Han blir då enligt statstjänstemannastad
gan O 965: 601) automatiskt tjänstledig från domartjänsten. Statstjänste
mannastadgan medger också bl. a. att statstjänsteman samtidigt får inne
ha ordinarie tjänst och arvodestjänst eller lika hög eller lägre extra 
tjlinst, om tj:instledighet beviljas från den ordinarie tjänsten. Sådan 
tjänsteförening är inte ovanlig när det gäller ordinarie domare. Som 
exempel kan nämnas domare som förordnas på arvodestjänst i kommittc 
eller som sakkunnig i departement. I vissa fall har slutligen ordinarie 
domare förordnats att fullgöra internationellt uppdrag och har i enlighd 

med riksdagens rekommendaticn (prop. 1964: 145, SU 1964: 118, rskr 
1964: 253) beviljats tjänstledighet för uppdraget. 

Eftersom regeringen saknar bemyndigande att föra domartjänst över 

stat i sådana fall som nu nämn-'.s kan tjänsterna endast uppehållas med 
vikariat. För att det i förarbete::rn till regeringsformen uppställda målet 
lättare skall kunna uppnås bör möjligheterna att föra domartjänster 
över stat utsträckas utöver vad som f. n. gäller. Regeringen bör därför 

begära riksdagens bemyndigande alt föra över stat även ordinarie do
martjänst som är förenad med högre statlig icke ordinarie tjänst eller 
vilkens innehavare är tjänstledig för att fullgöra internationellt uppdrag. 
En förutsättning bör dock vara att den ordinarie domartjänsten annars 

under avsevärd tid kan uppehållas endast med vikariat. Beträffande 
högsta dcimstolens och rcgerin~srätlcns ledamöter har sedan gammalt 
gällt att vikarier inte skall kunna förordnas. Det föreslagna bemyndigan
det bör därför inte g:illa tjänster för justitieråd och regeringsråd. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) bar i sin anslagsfram
ställning för budgetåret 1975176 redovisat att 18 av SIDA:s tjänstemän 
under juni månad 1974 tjänstgjorde i fältarbete eller vid FN-organ. För 
tre av dessa tjänstemän synes en återkomst till tjänst hos SIDA osanno
lik. Det gäller bl. a. två tjänstemän med tjänstledighet sedan 1966 resp. 
1970 från byrachefstjänst i SIDA för anställning i Världsbanken. SIDA 
hemställer att bynkhcfstjiinstcrna skall få föras över stat så att de inte 
längre bchö\·er uppehållas med vikarie. 

Enligt min mening är det inte lyckligt om SIDA eller annan myndig

het blir hänvisad till att under mycket lfmg tid ha vissa tjänster uppe

hållna endast med vikariat. De ökade möjligheterna till tjänstledighet 

för biståndsvcrksamhet som öppnas, om regeringen godtar mina förslag 
under punkten 4 kommer troligen att öka antalet sådana tjänster. Det 
skulle vara lämpligt om regeringen hade möjlighet att föra tjänsterna 
över stat i de fall när tjänsterna annars under avsevärd tid skulle kunna 

uppehållas endast med vikariat. Regeringen bör därför begära riksda

gens bemyndigande att i sådana fall föra över stat ordinarie och extra 
ordinarie tjänst i lägst lönegrad F 24, om tjänstens innehavare är tjänst

ledig för att fullgöra internationellt uppdrag. 



Prop.1975: 1 Bilaga 2 Gemensamma frågor Il 

Jag hemställer att regeringen föreslår rikscl~gen 
att bemyndiga regeringen att enligt vad jag har förordat det 

föregående föra de tjänster som nämns där över stat. 

6 Praktikplatser hos statsmyndighcterna 

Sedan arbetsmarknadsstyrelsen hemställt om åtgärder för att stats
myndigheterna skall kunna ställa fler praktikplatser till förfogande, upp
drog Kungl. Maj:t år 1971 åt statens personalnämnd (SPN) att under
söka förekomsten av praktikplatser hos statsmyndigheterna och att före
slå lämpliga åtgärder för att öka antalet sådana platser. 

SPN redovisade år 1972 resultatet av en inventering av praktikplatser 
inom statsförvaltningen avseende kalenderåret 1971. Inventeringen kom
pletterades år 1973 med en slutrapport med förslag till åtgärder för att 
öka antalet praktikplatser. 

Enligt SPN:s undersökning tjänstgjorde 2 852 praktikanter hos stats
myndigheterna år 1971. Av dessa var drygt 60 % män och knappt 40 % 

kvinnor. För knappt hälften av det totala antalet praktikanter utgjorde 
praktiken ett obligatoriskt led i utbildningen. Drygt en tredjedel av de 
statliga myndigheterna hade inte någon praktikant år 1971. Den helt 
övervägande delen av all praktikverksamhet omfattade högst sex måna
der och var förlagd till sommarhalvåret. 

Av samtliga praktikanter erhöll cirka 40 % praktikantanställning ef
ter personlig förfrågan och knappt lika många efter anvisning från sin 
utbildningsanstalt. Ungefär 20 % av praktikanterna fick anställning ef
ter anvisning från arbetsförmedling. 

Omkring 3 000 studerande sökte år 1971 statlig praktik utan att sådan 
kunde beredas dem. Även om talet 3 000 är osäkert med hänsyn till att 
viss sökande kan ha registrerats vid flera myndigheter, visar det enligt 
SPN:s uppfattning på behov av fler praktiktillfällen inom statsförvalt
ningen. 

De myndigheter som uppgett hinder föreligga för att bereda praktik
platser åt fler studerande har ofta motiverat detta med bristande resur
ser, framför allt av ekonomisk art. 

I slutrapporten år 1973 betonar SPN vikten av att de statliga myn
digheterna får medel för att kunna ta emot ett större antal praktikanter 
än som hittills varit möjligt. Vidare föreslår SPN att myndigheterna 
kartlägger lämpliga praktikuppgifter. Enligt SPN är det angeläget att ett 
system utvecklas för att snabbare och fullständigare än hittills kartlägga 
arbetsmarknadens möjligheter att ta emot praktikanter. SPN finner det 
med hänsyn till rådande efterfrågeöverskott odiskutabelt att fler praktik
tillfällen behövs och förordar därför att den statliga praktikverksamhe
ten utvidgas. Huvudansvaret för praktikverksamheten åvilar varje myn
dighet, medan SPN:s uppgifter bör vara av samordnande och komplet-

2t Riksdagen 1975. I sam!. Nr 1. Bilaga 2 
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terande natur. En fortlöpande förmedling av information i praktikfrågor 
till statsmyndigheterna genom rekommendationer och anvisningar från 
SPN kan enligt nämnden vara ett verkningsfullt medel att påverka myn
dighetens attityder till praktikverksamhet. 

SPN definierar praktik som tillfällig korttidsanställning med väsent
liga inslag av utbildning. Praktiktjänstgöring bör innehålla arbetsuppgif
ter som utgör en del av myndighetens löpande verksamhet. Detta är vä
sentligt för att praktiken skall kunna ge praktikanten tillräcklig erfaren
het av ett visst yrkesområde. Praktik skall vara förenad med handled

ning. 
Inte endast studerande kan behöva praktik utan även personer som 

avser att återinträda i förvärvsverksamhet, t.ex. hemarbetande. Stude
rande och färdigutbildade bör ha möjlighet till statlig praktik på lika 
villkor, anser SPN. 

I syfte att öka antalet statliga praktikplatser föreslår SPN att praktik
verksamheten styrs via budgetprocessen och att planeringen för verk
samheten äger rum i de olika myndigheterna. Denna teknik bör tillämpas 
som en mer långsiktig handling:>linje. Kortsiktigt torde ca 200 helårsplat
ser kunna skapas genom utvidgade ekonomiska resurser för statsmyn
digheterna. Detta skulle innebära en ökning med 400 praktikplatser 
vid en genomsnittlig praktiktid av ett halvt år. Kostnaden härför beräk
nas till 2 milj. kr. 

Förslag till slutrapporten ha:~ utan erinringar annat än i detaljfrågor 
granskats av kriminalvårdsstyrelsen, försvarets materielverk, socialsty
relsen, statens järnvägar, statens vägverk, statens avtalsverk, arbets· 
marknadsstyrelsen och karolinska sjukhuset. 

För egen del vill jag anlägga följande synpunkter. 
Praktik är av väsentlig betyddse för de personer som ännu inte - på 

grund av t. ex. studier eller hemarbete - har vunnit inträde på arbets
marknaden. Det bör vara en uppgift för alla arbetsgivare att lämna sitt 
bidrag till att behovet av praktikplatser fylls. Olika åtgärder av plane
rings- och samverkanskaraktär torde i sin mån underlätta att detta mål 
uppnås. Mot denna bakgrund ii.r det tillfredsställande att flera berörda 
intressenter, däribland arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och 
universitetskanslersämbetet, i en arbetsgrupp f. n. behandlar olika all
männa frågor som rör praktikverksamheten på arbetsmarknaden. Som 
företrädare för staten som arbetsgivare deltar SPN i detta arbete. 

Man torde ha anledning att räkna med att resultatet av arbetsgrup
pens verksamhet efter hand kommer att öka utbudet av praktikplatser 
och göra praktikverksamheten effektivare. Även andra och mera kort
siktiga åtgärder bör dock vidtas för att bättre tillgodose behovet av 
praktikplatser. Staten som arbetsgivare har härvid en viktig uppgift att 
fylla. SPN:s undersökning visar att de statliga myndigheterna i hög grad 
är medvetna om sitt samhällsansvar när det gäller att ställa praktikplat-
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ser till förfogande. Jag förutsätter att st~tsmyndighctcrna även fram

deles utnyttjar anvisade medel för att så långt möjligt tillgodose behovet 
av praktikplatser. Myndigheter som anser sig kunna ta emot fler prakti

kanter än tidigare och som saknar medel härför bör ta upp frågan om 
ökad medelstilldclning i sina anslagsframställningar. För den händelse 
verksamheten redan under nästa budgetår får sådan omfattning att an
visade medel visar sig otillräckliga kan regeringen efter särskild prövning 

medge överskridanden för ändamålet. 
SPN :s slutrapport innehåller utöver vad jag nu har behandlat även 

vissa förslag som inte är av den arten att de påkallar riksdagens ställ· 

ningstagande ävensom förslag som kräver ytterligare överväganden, in

nan de eventuellt underställs riksdagen. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

7 Bostadsanskaffningslån 

Enligt kungörelsen (1973: 499) om bostadsanskaffningslån med statlig 
garanti till statsanställd m.m. (ändrad 1974: 265) kan i samband med 
flyttning lån medges för förvärv av bostadsrätt eller av eget hem. Lån 
får beviljas med högst det belopp som svarar mot kostnaden för bostads
rätten eller mot kontantinsatsen vid köp av eget hem. Högsta lånebelopp 
är f.n. 20 000 kr. och längsta amorteringstid 10 år. Lånemöjligheten står 
öppen för statstjänstemän vid omstationering som föranleds av omloka
lisering av statlig verksamhet eller som annars sker utan att tjänsteman

nen har uttryckt önskan därom. En förutsättning är dock att omstatio
neringen påkallar flyttning till den nya orten eller dess närhet. Även vid 
annan omstationering kan lån utgå om tjänstemannen i samband 
därmed har fått eller kunnat få anstånd med omstationeringen. Lånean
sökan prövas av Post- och Kreditbanken. 

Syftet med kungörelsen är tvåfaldigt. Dels kan de som skall placeras 
om lättare lösa sin bostadsfråga på den nya orten med hjälp av lånet. 
Dels minskar lånen statens kostnad för traktamenten i samband med 
omplaceringen. 

Statsanställdas förbund och Tjänstemännens centralorganisations 
statstjänstemannasektion har i skrivelse till Kungl. Maj:t den 10 decem
ber l 973 hemställt att kungörelsens tillämpningsområde utsträcks till att 
gälla alla anställda med statligt reglerade avlöningsförmåner. De båda 
organisationerna anser att det är otillfredsställande att lånemöjligheten 
står öppen bara för en del av deras medlemmar. I skrivelsen framhålls 

vidare att åtgärder som medför omplacering av arbetstagare utan egen 
ansökan eller begäran har blivit allt vanligare. Detta aktualiserar enligt 

organisationerna kravet att samtliga medlemmar skall kunna få bostads
anskaffningslån. 
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Vad organisationerna anför till stöd för sin framställning motiverar 
enligt min mening att också de tjänstemän, som utan att vara anställda 
hos staten får sina avlöningsförmåncr fastställda under medverkan av 
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, bereds möjlighet 
att få bostadsanskaffningslån av det slag som avses här. En sådan utvidg
ning av lånemöjligheterna kom:ner alltså att omfatta t.ex. skolledare och 
lärare inom det kommunala skolväsendet. Det kan anmärkas att kostna
den för rektorers, studierektorers och lärares omstationeringstraktamen

ten bestrids av statsmedel, såvitt rör grundskolan. 
t-.kd hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag har för
ordat i fråga om utvidgning av kretsen av dem som är berät
tigade till bostadsanskaffningslån. 

8 Frågor om ledigkungörande av tjänster m. m. 

Inledning 

Den 26 april 1974 överlämna.de lönesystemutredningenl (C 1968: 17) 

till mig en promemoria (Ds Fi 1974: 6) om det statliga löne- och tjänste
systemet. 

Efter remiss av promemorian i vad den rör tjänstesystemet har ytt
randen avgetts av hovr~ittcn för Västra Sverige, kammarrätten i Stock
holm, rikspolisstyrdscn (RPS), försvarets civilförvaltning (FCF), so
cialstyrelsen, postvcrket, televerket, statens järnvägar (SJ), statens väg
verk, generaltullstyrclsen, byggnadsstyrelsen, statens avtalsverk (SA V), 
universitetskanslersämbetet (UKÄ), skolöverstyrelsen (SÖ), arbetsdom
stolens (AD:s) ordförande, arbctsmarknadsstyrclsen (AMS), statens vat
tenfallsverk, länsstyrelserna i Stockholms och i Göteborgs och Bohus 
län, Statsanställdas förbund (SF), Statstjänstemännens riksförbund SR 
(SR), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och Tjänstemän
nens centralorganisations statstjänstemannasektion (TCO-S). 

Lönesystemutredningens överväganden och förslag beträffande tjänste

systemet 

I enlighet med direktiven har utredningen undersökt möjligheterna att 
ur tjänstemannalagstiftningen m:Jnstra ut begreppet tjänst för att på så 

sätt åstadkomma ett i förhållande till lönesystemet helt neutralt regelsy
stcm. Utredningen har emellertid inte funnit skäl att nu förorda en revi
dering av det nuvarande tjänstesystemet. Till denna ståndpunkt har i vä
sentlig grad bidragit att tjänstesystemet i princip visat sig kunna fungera 

1 Generaldirektören Karl-Lennart Uggla, tillika ordförande, byggnadsrådet 
Harry Bcrtman. avdelningschefen Åke Gustafsson, rättschefen Börje Hårdcfelt, 
organisationsdircktören Per-Elof Nyren, personaldirektören Nils Ragnå och byrå
chefen Stig Salomonson. 
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oberoende av vilket lönesystem som väljs. På en: punkt; som avser frå
gan om tjänsts identitet efter höjning i lönegrad och om ledigkungöran
dc av sådan tjänst, har utredningen dock funnit anledning att lägga fram 
vissa riktlinjer till ledning vid den praktiska tillämpningen. Dessa rikt
linjer innebär i korthet att ledigkungörande skall kunna underlåtas i 
större utsträckning än hittills. 

Gällande ordning 

Enligt 6 § första stycket statstjänstemannalagen (1965: 274, StjL) 
skall tjänst som myndighet tillsätter kungöras ledig till ansökan, om 
regeringen inte bestämmer annat. I tredje stycket av samma paragraf 
föreskrivs att bestämmelser om förfarandet i övrigt vid tjänstetillsättning 
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

Av de nu återgivna bestämmelserna följer att avtal inte får träffas i 
fråga som rör ledigkungörande av tjänst. Lagen reglerar däremot inte 
frågan när tjänst skall anses ha blivit ledig. A ven denna fråga torde 
emellertid vara undandragen avtalsmässig reglering. 

När befintliga tjänster höjs i lönegrad uppkommer frågan om tjäns
terna härvid förändrar karaktär och - om så är fallet - om föränd
ringen är så genomgripande att de bör betraktas som nya tjänster eller 
om de är att anse som identiska med de tidigare tjänsterna. Ar de att 
betrakta som nya, skall de enligt huvudregeln i 6 § StjL kungöras lediga. 

Enligt den ordning som Kungl. Maj:t har tillämpat alltsedan 1965 års 
förhandlingsrättsreform har tjänst, som efter avtalsförhandlingar flyttats 
upp i lönegrad, i regel kungjorts ledig om inte annat följer av statstjäns
temannastadgan (1965: 601) eller myndighets instruktion. Undantag har 
dock gjorts för tjänster, vilka - utan att arbetsuppgifterna ändrats -
har höjts generellt på grund av omprövning av gällande normer för lö
negradsplacering (B-listeförhandlingar). Där särskilda skäl har förelegat, 
har även enstaka tjänster, som höjts i lönegrad efter B-listeförhand
lingar, fått tillsättas utan ledigkungörande. För det fall att förhandling
arna har resulterat i att bara en del tjänster tillhörande samma kategori 
har lyfts, har tjänsterna däremot ledigkungjorts om inte annat följer av 
statstjänstemannastadgan eller myndighets instruktion. 

Tjänster som efter årliga översynsförhandlingar flyttats upp i löne
grad, vilket förekommer där tjänsterna har fått ändrade arbetsuppgifter 
eller ändrad ställning i organisationen under löpande avtalsperiod, har 
brukat kungöras lediga utom i de fall där vederbörande tjänsteman har 
fått en personlig placering i högre lönegrad. 

Frågan om en tjänst som höjs i lönegrad skall anses vara identisk 
med den gamla tjänsten eller om en helt ny tjänst därvid skall anses 
uppkomma får aktualitet främst när tjänsten tillförs nya eller ändrade 
arbetsuppgifter eller på annat sätt ändrar karaktär i samband med or-
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ganisationsförändring (AB-förhandlingar). Svaret på frågan blir bero
ende av i vilken omfattning tjämten ändrar karaktär. 

Lönesystemutredningens förslag 

Lönesystemutredningens överväganden utmynnar i följande förslag 
till riktlinjer för ledigkungörand:! av tjänster som höjs i lönegrad. 

Tjänst som höjs i Jönegrad eiter B-listeförhandlingar skall inte ledig
kungöras. Detta skall gälla även där bara en del av tjänsterna i en och 
samma grupp flyttas upp. Något ledigkungörande är här inte betingat av 
offentligrättsliga skäl, eftersom lönegradsändringen helt ligger på det lö
netekniska planet. Utredningen rekommenderar parterna att i avtalet 
ange de kriterier som bör gälla för att tjänstinnehavare inom gruppen 
skall komma i fråga till de uppflyttade tjänsterna (tjänstetidens längd 
osv.). Om en sådan ordning kommer till stånd, anser utredningen att det 
i avtalet bör slås fast att fördelningen av de höjda tjänsterna bör ske ef
ter förhandlingar på det lokala :~lanet. I händelse av tvist får frågan gå 
vidare till centrala förhandlingar. 

I anslutning till vad som nu gäller enligt 10 § StjL anser utredningen 
vidare att tjänst som i samband med årliga översynsförhandlingar eller 
AB-förhandlingar ändras bara såtillvida, att i vart fall de viktigaste 
tjänstefunktionerna även efter l::öjningen i lönegrad ryms inom ramen 
för tjänsteavtalet, bör betraktas som identisk med den gamla tjänsten. 
Från dessa utgångspunkter blir enligt utredningen kriteriet på en helt ny 
tjänst att den gamla tjänsten ändrar karaktär och innehåll i sådan om
fattning att arbetsuppgifter och övriga tjänstefunktioner enligt 10 § StjL 
inte längre ryms inom ramen för tjänsteavtalet, dvs. att tjänstens beskaf
fenhet blir i grund ändrad. Der.na måttstock skall dock inte få fattas 
som ett absolut krav på att tjänstefunktionerna överlag har ersatts med 
nya eller mera kvalificerade uppgifter. Presumtionen för en ny tjänst 
bör enligt utredningen vara för handen så snart som de ursprungliga 
arbetsuppgifterna har bytts ut mot nya i en sådan omfattning att tjänsten 
framstår som en i väsentliga delar nyinrättad tjänst. Klart står härvid, 
framhåller utredningen, att arbet:mppgifter av mera kvalificerad beskaf
fenhet måste väga tungt vid den samlade bedömningen. 

Slutsatsen av det förda resonemanget blir enligt lönesystemutred
ningen att Icdigkungörande av tj.inst allmänt sett bör ske i de fall, där 
arbetsuppgifterna har bytts ut i :;ådan omfattning att tjänsten framstår 
som i väsentliga delar eller helt nyskapad - efter AB-förhandlingar eller 
översynsförhandlingar - men inte i andra fall. 

Remissyttrandena 

Remissinstanserna uppehåller sig ganska ingående vid frågan om 
tjänsts identitet efter höjning i lönegrad och om ledigkungörande av så
dan tjänst. De flesta instanserna är i princip positiva till lönesystemut-
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redningens uppläggning av frågan. Hit hör kammarrätten i Stockholm, 

FCF, socialstyre/sen, postverket, televerket, SJ, statens vägverk, bygg-

11adsstyrelse11, SAV, UKÄ, AD:s ordförande, AMS, statens vattenfalls

verk samt SF och TCO-S. En del av dessa remissinstanser har emellertid 

också framfört speciella synpunkter och önskemål. Några remissinstan
ser anser till skillnad från lönesystemutredningen att ledigkungörande bör· 
ske i de fall, där bara en del av tjänsterna inom en och samma grupp 
flyttas upp efter B-listeförhandlingar. Hit hör hovrätten för Västra Sve

rige, RPS. gcncraltullstyrelsen, Sö samt länsstyrelserna i Stockholms och 

i Göteborgs och Bohus län. 

Som har nämnts tidigare har vissa av de rernissinstanser som i prin
cip ställer sig bakom lönesystemutredningens riktlinjer och förslag fram

fört en del speciella synpunkter och önskemål. 

SAV - som förordar att den tilltänkta ordningen genomförs genom 

ändring i 6 § StjL eller genom att regeringen med stöd av nämnda lag

rum beslutar om vidsträcktare undantag från ledigförklaring än hittills 
- framhaller att en lönegradshöjning i B-lista av en del tjänster inom 
samma grupp i vissa fall torde ha varit betingad inte bara av lönetek
niska utan även av organisatoriska skäl. I en sådan situation anser SA V 
att frågan om ledigförklaring bör bedömas efter de allmänna principer
na beträffande ledigförklaring. 

UKÄ understryker i likhet med rektorsämbetet vid Uppsala universi
tet vikten av att höjd tjänst i avtalstexten anges på sådant sätt att tjänst
innehavaren utan svårighet kan identifieras. 

AD:s ordförande finner det angeläget att ett genomförande av löne
systemutredningens förslag tar sig formen av en ändring eller av ett 
tillägg till St j L. 

Statens rattenfallsverk ifrågasätter om själva lönegradsförändringen 
skall utgöra grund för ledigförklaring. I allmänhet förändras tjänstens 
innehåll successivt. Logiskt borde ledigförklaring ske vid den tidpunkt 
när tjänsten till slut bedömdes ha ändrats så att en "ny tjänst" konsti
tuerats. Diirefter skulle löneprövningen ske. 

SF framhåller att det av lönesystemutredningen förordade systemet 
- som allmänt sett förutsätter ledigförklaring bara i de fall där arbets
uppgifterna har bytts ut i sådan omfattning att tjänsten framstår som i 
väsentliga delar eller helt nyskapad - kräver att B-listeresultatet blir 

väsentligt klarare utformat i avtalsuppgörelserna, så att avsedda tjänster 
kan identifieras. Varje avsteg från grundregeln att ledigförklaring inte 
skall ske bör dessutom vara avklarat mellan parterna vid förhandlings
tillfället. Vid översyns- och AB-förhandlingar bör därför av överens
kommelsen framgå vilka tjänster som skall ledigförklaras eller ej. 

TCO-S anser att parterna bör vidareutveckla förhandlingsformerna i 
enlighet med lönesystemutredningens principiella synsätt. Även om frå
gorna således faller inom det avtalsbara området vill TCO-S redan nu 
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understryka betydelsen av att tjänsterna i väsentligt högre grad än som 
skett i det senaste ALS-avtalet klart identifieras eller blir föremål för 
central eller lokal överenskommelse om identifiering. Varje avsteg från 
en grundregel om att ledigförklaring inte skall ske måste förankras i 
överenskommelse mellan berörda centrala eller lokala parter. I händelse 
av tvist vid lokal förhandling skall frågan gå vidare till central förhand
ling. 

De remissinstanser, som inte har kunnat instämma i lönesystemutred
ningens uppfattning att ledigkungörande kan underlåtas även där bara 
en del av tjänsterna inom en och samma grupp flyttas upp efter B-liste
förhandlingar, har i den mån de särskilt motiverat sin ståndpunkt anfört 
i huvudsak. 

Hovriitten för Västra Sverige anser att det krävs ett urvalsförfarande, 
som av offentligrättsliga skäl bör lösas efter ledigförklaring och inte av
talsvägcn. 

RPS stöder sin uppfattning på exempel som utvisar vilka identifika
tionssvårigheter som föreligger när bara en del tjänster i samma grupp 
flyttas upp. Enligt styrelsens mening torde det även vara svårt för de av
talsslutande parterna att fastställa vilka kriterier som bör gälla för att 
komma i fråga till de höjda tjänsterna. En mera rationell förhandlings
ordning skulle vara att för de större myndigheternas del centralt avtal 
träffades om "potter" myndighe:tsvis, varefter fördelning av resp. "pott" 
fick ske efter förhandling mellan myndigheten och de lokala personalor
ganisationerna. 

Generaltullstyrelsen framhåller att B-listeförhandlingar av praktiska 
skäl inte sällan har använts för att höja en tjänst vars innehåll mer 
eller mindre förändrats. Därför finns det ofta saklig anledning att ledig
förklara en sådan tjänst för att få innehavarens kompetens prövad i 
konkurrens med andra sökande. Styrelsen förordar att huvudregeln i 
nuvarande praxis behålls. Vid tillsättning av tjänst som har höjts vid 
B-listcförhandling bi.ir dock hänsyn kunna tas till, förutom förtjänst 
och skicklighet i traditionell mening, långvarigt innehav av tjänsten samt 
risk för "övertalighet" eller fö:cflyttning till annan ort. Från huvud
regeln om ledigförklaring bör undantag kunna göras om parterna i 
resp. avtal eller vid lokal förhandling har kommit överens om att viss 
tjänst eller viss grupp av tjänster >kall tillsättas utan ledigförklarande. 

Sö anser att det föreligger ett offentligrättsligt intresse av att den 
mest meriterade får den högre tjänsten i de fall där bara en del av tjäns
terna i samma grupp flyttas upp. Sö ställer vidare frågan i vilken ut
sträckning det är möjligt att avta.la om frågor av här berört slag. Det sy
nes Sö tveksamt om man kan avtala om att exempelvis tjänstgöringsti
dens längd skall utgöra det avgörande kriteriet vid urval till de höjda 
tjänsterna. (Fyra representanter för personalorganisationer inom Sö ut-
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talar emellertid uppfattningen att Sö borde ha anslutit sig till lönesy
stemutredningens förslag på förevarande punkt.) Sö anser vidare att 
omständigheterna i samband med översynsförhandling i regel är sådana 
att därav berörda tjänster inte bör Jedigförklaras. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att även tjänster som 

höjs i B-lista bör i fråga om Jedigförklarande bedömas på samma sätt 

som utredningen föreslår beträffande tjänster som ändras i samband 

med AB-förhandlingar eller översynsförhandlingar. En tjänsts innehåll 
kan nämligen efter hand ändras med hänsyn till innehavare. Ändringen 

kan vara önskvärd efter en lönegradsändring men svår att genomföra 

med "nuvarande" innehavare. 
Slutligen kan nämnas att SR och SAGO ger uttryck för uppfattningen 

att när en tjänst ändrar karaktär och innehåll i sådan omfattning att ar
betsuppgifter och tjänstefunktioner inte längre ryms inom ramen för 
tjänsteavtalet, bör denna förändring leda till indragning av en tjänst 
med visst innehåll och inrättande av en ny tjänst med annat innehåll. 
Om lönegradsplaceringen av denna nya tjänst får förhandling föras i 

särskild ordning. Innehavaren av den gamla tjänsten skall normalt bere
das fortsatt anställning, vilket får ske med beaktande av hans önskemål 

och kvalifikationer. Frågan om ledigförklaring av tjänst som höjts i löne

grad blir därför enligt SR och SACO inte beroende av vilken typ av för
handling och avtal som har föranlett lönegradsändringen utan den blir 
beroende av om indragning och nyinrättande sker. 

F öreclragmulen 

Lönesystemutredningens analys av frågorna om tjänsts identitet och 
om ledigkungörande av tjänst som höjs i lönegrad efter avtalsförhand
lingar har vidgat synen på dessa frågor. Problemställningarna har där
efter ytterligare belysts vid remissbehandlingen av utredningens övervä
ganden och slutsatser. Detta aktualiserar frågan om vilka normer som 
bör tillämpas vid ledigkungörande av här avsedda tjänster. 

Som redogörelsen i det föregående visar, iakttas f.n. den ordningen att 
tjänst som höjs i löncgrad efter avtalsförhandlingar reg.elmässigt utlyses 
ledig, om inte annat följer av statstjänstemannastadgan (1965: 601) 
eller myndighets instruktion. Från huvudregeln har dock undantag 

gjorts för tjänster som i B-listeförhandlingar höjs generellt på grund 
av omprövning av gällande normer för lönegradsplacering. I några fall 
har också enstaka tjänster som höjts i lönegrad utan ändring av arbets
uppgifterna fått tillsättas utan lcdigkungörande. Där förhandlingarna 

resulterar i att bara en del av tjänsterna inom samma grupp har lyfts, 

brukar dessa däremot kungöras lediga. 
Löncsystemutredningen föreslår nu att ledigkungörande skall kunna 

underlåtas även när bara en del av tjänsterna inom samma grupp flyttas 
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upp efter B-listeförhandlingar. Utredningen motiverar sitt förslag med 
att lönegradsändringen helt ligger på det lönetekniska planet och att 
därför något ledigkungörande inte betingas av offentligrättsliga skäl. Ut
redningen rekommenderar parterna att i avtalet ange de kriterier som 
skall gälla för att tjänstinnehavare inom gruppen skall komma i fråga 
till de höjda tjänsterna (tjänsteCdens längd osv.). För det fall en sådan 
ordning kommer till stånd anser utredningen att det i avtalet bör slås 
fast att fördelningen av de höjda. tjänsterna skall ske efter förhandlingar 
på det lokala planet. I händelse av tvist skulle frågorna få gå vidare till 

central förhandling. 
Vad utredningen sålunda förordar har vunnit de flesta remissinstan

sernas gillande. Såsom SF och TCO-S framhåller, kräver dock förslagets 
genomförande längre gående preciseringar i avtalen än som hittills har 
brukat förekomma. I och med det skapas de praktiska förutsättningarna 
för att avtalsresultatet kan effektueras utan ledigkungörande av tjäns
terna. Jag anser att en sådan ändrad ordning är ändamålsenlig och bör 
kunna användas fr. o. m. 1975 års avtalsrörelse. 

Vad så angår frågan om ledigkungörande av tjänst som höjs i löne
grad i samband med att arbetsuppgifterna ändras, innebär utredningens 
ställningstagande i korthet att ledigkungörande allmänt sett bör ske i 
fall där arbetsuppgifterna byts ut i sådan omfattning att tjänsten fram
står som väsentligen eller helt nyskapad men inte i andra fall. Jag delar i 
princip detta synsätt. Det är alltså inte själva Iönegradsändringen som 
skall anses konstituera en ny tjänst. Vad jag nu har sagt gäller i första 
hand tjänster vilkas arbetsuppgifter ändras i samband med omorgani
sation. 

Jag hemställer att regeringen bf,reder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

9 Vissa pensionsfrågor m. m. 

Det nyligen träffade allmänna pensionsavtalet gäller som nämnts 
(s. 1) statstjänstemän och andra innehavare av statligt reglerade tjäns

ter. Frågor om pension till inneha.vare av ordinarie tjänster som tillsätts 
med förordnande för bestämd tid eller tills vidare regleras ej närmare i 

avtalet. Detsamma gäller pensionsförmånerna för de icke-statliga arbets
tagare med statlig pensionsrätt som faller utanför avtalsverkets (SA V) 

förhandlingsområde. 
Med stöd av bemyndigande av 1960 års riksdag (prop. 1960: 151, SU 

1960: 143, rskr 1960: 323) beslutar regeringen vidare i frågor om för
måner av pensions natur åt statsanställda utan statlig pensionsrätt och 
deras efterlevande. Bemyndigandet är emellertid inte generellt tillämpligt. 
Vissa frågor måste därför hänskjutas till riksdagen. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 2 Gemensamma frågor 21 

Genom det s. k. trygghetsavtalet har de tjänstemän inom SA V:s för
handlingsområde som har skadats i sin anställning tillförsäkrats rätt till 
ersättning som tillsammans med eventuell ersättning från annat håll 
avses skola kompensera dem helt för såväl ekonomisk som ideell skada. 
Ersättningsfrågorna prövas av trygghctsnämnden. Ett särskilt olyeks
fal!sskydd har införts också för värnpliktiga. Regeringen har efter dessa 
regleringar att ta befattning med ärenden om ersättning av skadestånds 
natur främst när tredje man berörs. I fråga om ersättning i form av livs
varig livränta beslutar dock riksdagen. 

De frågor om pensionsförmåncr som gäller enskilda personer och om 
periodiska ersättningar av skadestånds natur som regeringen understäl
ler riksdagen har förhållandevis ringa räckvidd. Men frågorna är ofta av 
den naturen att ett snabbt avgörande är önskvärt. Regeringen bör därför 
begära riksdagens bemyndigande att själv avgöra dessa frågor i huvud
saklig överensstämmelse med de allmänna normer som hittills har varit 
vägledande vid bedömningen av sådana frågor. Gäller det beslut av 
större principiell betydelse, bör dock frågan avgöras av riksdagen. 

Regeringen bör också begära riksdagens bemyndigande att besluta om 
ändringar i SPR i den omfattning de rör enbart icke-statliga anställ
ningar utanför SA V:s förhandlingsområde. Frågor om anslutning till 
reglementet av personal vid icke-statliga inrättningar bör däremot fort
farande underställas riksdagen. 

I anslutning till dessa frågor vill jag anmäla en fråga som har sam
band med lagen (1974: 12) om anställningsskydd. Enligt 7 § andra styc
ket statstjänstemannalagen föreskrivs bl.a. att förordnande på tjänst 
meddelas för bestämd tid eller tills vidare samt att förordnande tills vi
dare får meddelas att gälla längst till viss tidpunkt. Enligt tredje stycket 
gäller numera som huvudregel att förordnande för bestämd tid eller tills 
vidare längst till viss tidpunkt får meddelas endast om det föranleds av 
arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet eller om anställningen gäller 
provtjänstgöring, praktikarbete eller vikariat. 

Inom det statligt lönereglerade området finns ett stort antal ordinarie 
tjänster med beteckningen p. Förordnande på sådan tjänst meddelas för 
bestämd tid. På grund av de ändrade reglerna i statstjänstemannalagen 
torde det bli aktuellt att förändra vissa av dessa tjänster till tjänster med 
förordnande tills vidare. Eftersom tjänsterna nu är ordinarie torde det 
ligga närmast till hands att behålla dem som ordinarie. Ordinarie tjäns
ter med förordnande tills vidare har beteckningen r. De tjänster som 
förändras bör därför inrättas som ordinarie tjänster med denna beteck
ning. Om sådan tjänst är lönegradsplacerad lägst i F 24, krävs riksdagens 
medverkan för ett utbyte. Med hänsyn till att utbytet kommer till stånd 
som en följd av riksdagens beslut om förstärkt anställningsskydd är det 
naturligt att regeringen får riksdagens bemyndigande att i sådant fall 
byta ut ordinarie tjänst i F 24 och högre Jönegrader med beteckningP-n 
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p mot lika hög tjänst med beteckningen r. Sådant bemyndigande bör 

därför begäras. 
Vissa ordinarie tjänster med beteckningen p är förenade med rätt till 

förordnandepension enligt förnrdnandepensionskungörclsen (1959: 288). 
Något liknande pensionsarrangemang gäller inte för ordinarie tjänster 
med beteckningen r. Ett utbyte mellan dessa tjänstetyper torde dock i 
allmänhet inte vålla något problem, eftersom innehavaren av ett löpan
de förordnande på bestämd tid självfallet får behålla detta om han så 
önskar och alltså bevara sin rätt till förordnandepension. Det kan dock 
uppkomma situationer när det från såväl den enskildes som statsförvalt
ningens synpunkt kan vara till fördel om regeringen har möjlighet att 
besluta om pension till innehavare av ordinarie tjänst med förordnande 
tills vidare. Sådana situationer som jag här avser kan uppkomma beträf
fande såväl tjänsteman som tidigare varit innehavare av ordinarie tjänst 
med förordnande för bestämd tid som annan ordinarie tjänsteman med 
förordnande tills vidare. Regeringen bör därför begära riksdagens be
myndigande att efter prövninE; i varje särskilt fall få besluta om pen
sion åt sådan tjänsteman. Som förutsättning för beslut om pension bör 
dock gälla att tjänstemannen ansökt därom eller förklarat sig inte ha nå
gon erinran däremot. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen 

att bemyndiga regeringen att 
1. avgöra frågor om pensionsförmåner för enskilda personer och 

om periodiska ersättningar av skadestånds natur i huvudsaklig 
överensstämmelse med de allmänna riktlinjer som hittills varit 
vägledande vid bedömningen av sådana frågor, 

2. besluta om ändringar i statens allmänna tjänstepensionsregle
mente i den omfattning de rör enbart icke-statliga anställ
ningar utanför det statligt lönereglerade området, 

3. byta ut tjänst i Fp 24 och högre tjänst mot lika hög tjänst med 
beteckningen r, 

4. efter prövning i varje särskilt fall besluta om pension åt inne
havare av ordinarie tjänst med beteckningen r. 

10 Nämnden för psykologiska undersökningar 

Med stöd av riksdagens beslut (prop. 1972: 1, bil. 2, InU 1972: 4, rskr 
1972: 33) har Kungl. Maj:t den 1 juli 1972 försöksvis inrättat nämnden 
för psykologiska undersökningar (här kallad nämnden). Denna är i ad
ministrativt hänseende knuten till statens personalnämnd (SPN). 

Nämnden har redovisat erfarenheterna av verksamheten. I redovis
ningen konstaterar nämnden att det för myndigheter, som i sin verksam
het utnyttjar eller överväger art utnyttja psykologiska urvalsmetodcr, 
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.. 
även i fortsättningen bör finnas möjlighet att från centralt, sakkunnigt 
håll erhålla upplysningar och råd i frågor som sammanhänger med upp
läggning och genomförande av psykologiska undersökningar. Behovet 
av en sådan upplysnings- och rådgivningsverksamhet är emellertid enligt 

nämnden f.n. inte av en sådan art och omfattning att ett fristående cent
ralt organ behövs. Nämnden föreslår därför att dess verksamhet upphör 
vid utgången av budgetåret 1974175 och att arbetsuppgifterna förs över 
på annan statlig myndighet, närmast SPN. Nämnden förutsätter härvid 

att, då så kan visa sig behövligt, psykologisk expertis tillkallas. 
Nämndens tjänster har tagits i anspråk i relativt ringa omfattning. 

Det råder f. n. en viss osäkerhet om i vilken utsträckning psykologiska 
urvalsmetoder i fortsättningen kommer att utnyttjas inom statsförvalt
ningen och därmed också om behovet av rådgivande och vägledande 
verksamhet av det slag som nämnden i dag bedriver. Jag delar nämn
dens uppfattning att ett särskilt centralt organ f.n. inte behövs. Myndig

heter som använder eller överväger att använda psykologiska urvalsme
toder bör dock även fortsättningsvis ha möjlighet att få upplysningar 
och råd från centralt, sakkunnigt håll. I enlighet med nämndens förslag 
anser jag därför att regeringen bör besluta att de uppgifter som hittills 
försöksvis åvilat nämnden förs över till SPN och att nämndens verksam
het upphör den 1 juli 1975. SPN har därvid möjlighet att vid behov till
kalla psykologisk expertis. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

11 Inrättande av personliga tjänster för vissa tjänstemän som ga 
ranteras fortsatt anställning i Stockholm 

Anställd som har tillräckligt vägande skäl mot en flyttning från 
Stockholm i samband med myndighets utlokalisering garanteras enligt 
beslut av 1971 års riksdag fortsatt anställning i Stockholm (prop. 
1971: 29 s. 139, lnU 1971: 15, rskr 1971: 196). Nämnden för vissa om
placeringsfrågor (NOM) har att ta ställning till om åberopade skäl mot 
flyttning är att anse som tillräckligt vägande. Om NOM finner att så 
är fallet meddelar NOM ett beslut att tjänstemannen "bör" undantas 
från flyttning från Stockholmsområdet (s. k. NOM-garanti). 

Statens personalnämnd (SPN) har ålagts att centralt svara för rekryte
rings- och omplaceringsfrågor i samband med omlokaliseringen. SPN 
har också tilldelats särskilda medel för denna verksamhet. 

Enligt omplaceringsförordningen (1974: 1006) gäller vissa komplette
rande regler vid myndigheternas personalrekrytering. Härigenom har 

skapats möjlighet för SPN att till tjänst anvisa bl. a. person som inte 

önskar flytta. SPN har härvid gett omplacering av personer med NOM
garanti hög prioritet. 
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iv1ed utgångspunkt i det arbete som hittills har bedrivits inom NOM 
kan antas att av de ca 11 000 anställda som berörs av omlokaliseringens 
båda etapper omkring l 500 kommer att beviljas NOM-garanti. 

I första hand undersöks möjligheterna att omplacera anställda med 
NOM-garanti till ledigblivna eller nyinrättade tjänster vid de myndig
heter som skall vara kvar i Stockholm. Trots de stora insatser som 
SPN gör för att omplacera anställda med NOM-garanti torde det över
gångsvis uppstå problem att bereda dem sysselsättning. Det bör med 
hänsyn härtill öppnas en möjlighet för regeringen att utanför personal
staten inrätta nya personliga tjänster vid myndigheter i Stockholm för 
anställda med NOM-garanti. Detta innebär att myndigheterna tillförs 
personalförstärkningar varvid möjligheterna att fullgöra angelägna ar
betsuppgifter förbättras. Vid valet mellan olika tjänster som kan bli 
aktuella bör den omplaceriri,gssökandens individuella förutsättningar 
vara styrande. Det bör, i enlighet med vad jag tidigare anfört, eftersträ
vas att vid första lämpliga tillfälle placera vederbörande på en reguljär 
tjänst hos myndigheten. 

Riksdagens medverkan behövs i allmänhet för att inrätta ordinarie och 
extra ordinarie tjänster i F 24 och högre lönegrader. Med stöd av 1972 
års riksdags bemyndigande (prop. 1972: 1, bil. 2, s. 13, InU 1972: 4, 
rskr 1972: 33) har regeringen möjlighet att inrätta personliga sådana 
tjänster om det behövs för att infria garanti om fortsatt anställning i 
Stockholmsområdet. Erfarenheterna numera talar således för att detta 
bemyndigande kan behöva utnyttjas i större utsträckning än som förut
sågs när det Jämnades. Härom bör riksdagen underrättas. Personliga 
tjänster i övrigt inrättas av regeringen. 

På grnnd av här avsedda personalförstärkningar kommer också an
slagen för vissa myndigheter i Stockholm att belastas med större utgifter 
än som beräknas i budgetpropositionen. I allmänhet berör detta förslags
vis betecknade anslag som i så fall kan behöva merbelastas. I vissa fall 
kan de ökade utgifterna komma att belasta reservationsanslag eller obe
tecknade anslag eller affärsverk. Jag avser att föreslå regeringen att i 
kommande proposition med förslag till anslag till täckning av merkost
nader för löner och pensioner m. m. begära att i sådana fall få möjlig
het att anvisa de medel som behövs från täckningsanslaget. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

12 Programbudgetering 

Försöksverksamheten med programbudgeteringen inleddes år 1968 ef
ter ett flerårigt utredningsarbete. Insatser har därvid gjorts såväl vad gäl
ler försvarsdepartementets verksamhetsområde som inom den civila 
delen av statsförvaltningen. 
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Redogörelser för utrednings- och försöksverksamhcten har sedan år 
1 969 lämnats till riksdagen i förevarande sammanhang. 

Inom försvarsdepartementets verksamhetsområde tillämpas enligt 
statsmakternas beslut (prop. 1970:97, SU 1970:203, rskr 1970:420) 

fr. o. m. budgetåret 1972/73 ett nytt system för planering och budge
tering. Huvudelementen i det nya systemet utgörs av perspektivplane
ring, systemplanering, programplanering och programbudgetering. 

I det nya systemet följer planering, budgetering och redovisning m.m. 

en indelning av försvaret och dess verksamhet i program och produk

tionsområden. Anslagen i statsbudgeten samt de s.k. uppdragen från re

geringen till centrala myndigheter och mellan olika myndigheter är an

passade till denna indelning. Delvis nya regler tillämpas för rollfördel
ningen mellan olika nivåer, för ekonomiska relationer mellan myndighe
terna och för redovisning av prestationer och kostnader. 

Inom den civila delen av statsförvaltningen berörs numera närmare 
30 myndigheter av arbetet med programbudgetering. Av dessa har 19 
fått anslag anvisade i programtermer, nämligen fr.o.m. budgetåret 
1970/71 statens bakteriologiska laboratorium, sjöfartsverket, statistiska 
centralbyrån, statskontoret, riksrevisionsverket, patent- och regist
reringsverket, statens lantmäteriverk (dåvarande lantmäteristyrelsen 
resp. rikets allmänna kartverk), statens provningsanstalt, statens skepps

provningsanstalt, styrelsen för teknisk utveckling, fr.o.m. budgetåret 
1971/72 vissa enheter inom polisväsendet, vissa enheter inom kriminal

vården, Chalmers tekniska högskola, fr.o.m. budgetåret 1972/73 statens 
väg- och trafikinstitut, enheten för företagsutveckling vid statens indu
striverk (dåvarande statens institut för företagsutveckling), arbetsmark
nadsverket, konsumentverket, fr. o. m. budgetåret 1973/74 teknisk ut
bildning och forskning vid högskolan i Linköping samt fr. o. m. inneva
rande budgetår Sveriges geologiska undersökning och filosofisk utbild
ning samt medicinsk utbildning och forskning vid högskolan i Linköping. 
För budgetåret 1975176 föreslås överstyrelsen för ekonomiskt försvar 
få anslag anvisade i programtermer. 

övergången till programbudgetering har inneburit en övergång från 
utgiftsslagsinriktade till ändamålsinriktade anslag. Budgetering på myn
dighetsnivå sker på program. För varje program skall målen diskuteras 
och kostnaderna anges. Där så är möjligt skall även förväntade presta
tioner anges. Försöken har också gällt myndigheternas interna styrsys
tem, främst rutiner för planering, löpande styrning, uppföljning och 

kontroll. Huvudsyftet med programbudgeteringen är att förbättra förut
sättningarna att träffa mera medvetna val och därmed främja en bättrf' 
hushållning med knappa resurser. 

Kungl. Maj :t uppdrog den 1 oktober 1971 åt riksrevisionsverket att 
med biträde av berörda myndigheter utvärdera försöksverksamheten rö
rande programbudgetering. Resultatet från de tre första delrapporterna 
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har tidigare redovisats för riksdagen (prop. 1972: 1 bil. 2, prop. 1973: 1 
bil. 2, prop. 1974: 1 bil. 2). kom riksrevisionsverkct pågår f.n. arbete 
med en slutrapport avseende denna utvärdering. 

Programbudgetering har bitti Ils införts efter utredning och prövning i 
varje särskilt fall. Jag finner de:: naturligt att så sker även framdeles. Jag 
torde i annat sammanhang få återkomma till regeringen med de förslag 

som kan föranledas härav. 
Jag vill erinra om att försöksverksamheten hittills i första hand avsett 

programbudgetering på myndighetsnivå. Frågan hur budgeten skall gö

ras till ett mer effektivt instrument på statsmaktsnivå för att fördela och 
styra samhällets resurser har behandlats av budgetutredningen. Budget

utredningens förslag (SOU 1973: 43-46) rör bl.a. rollfördelningen i 
budgetarbetet, ändamålsindelning av budgeten, planering, beslutsunder
lag i fråga om investeringar, förmögenhetsredovisning och kapitalkost
nader samt anslagssystem. Betänkandet har remissbehandlats och bereds 
f.n. inom finansdepartementet. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu h.lr anfört. 
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Bi/aga 

Sammm1ställning av remissyttranden över betänkandet (Ds Fi 1973 
16) U-Iandsuppdragets meritvärdc 

Utredningens förslag har i stort fått ett positivt mottagande av remiss

instanserna. 
Vissa myndigheter framför dock synpunkter på om r ft det för 

den b i s t å n d s v er k s a m h e t som de föreslagna nya reglerna bör 
omfatta. SBL anser att området för generella direktiv borde ha vidgats 
till att omfatta biståndsarbete i nordisk regi. D:irutövcr bör til!skapas 
former för att tillgodoräkna nämnda förmåner även för övriga slag av 
u-landsuppdrag (t.ex. för frivilliga hjälporg:misationer) efter prövning i 
varje särskilt fall. Liknande synpunkter framförs av statens veteriniirme

dicinska anstalt. Även SACO och SR anser att efter prövning i det en

skilda fallet tjlinstlcdighet skall kunna beviljas respektive tillgodoräkning 
i merit-, löne- och pensionshänseende medges för anställning i bistånds
verksamhet som inte uppfyller nyss angivna krav, f1trninstonc i frftga om 
meritvärdering och rätten till tjänstledighet. 

Televerket erinrar om att tjänstemän hos televerket brukar rekryteras 
genom den internationella telcunionen (ITU) till expertuppdrag hos ut
vecklingshinder. Tid varunder tjänstemännen varit tjänstlediga för så
dana uppdrag har hittills kunnat tillgodoräknas dem i pensionshän
seende. Televerket finner det vara angeläget, att de nya reglerna också 
omfattar sådana expertuppdrag. l\fotsvarande b\_ir enligt televerket gälla 

den konsultverksamhet inom området telekommunikationsteknik och te
lckommunikationsförvaltning, som svenska staten genom televerkets 
dotterföretag Swedish Telecommunication Consulting AB (Sw.:dtc!) ut
för för telcadministrationer i utvecklingsländer. Denna verksamhet är 
att betrakta som ett komplement till och samtidigt en utveckling av for
merna för televerkets och SIDA:s medverkan i den tekniska bistånds
verksamhcten. Den personal, som Swedtc! temporärt anställer för upp
drag i u-länder, bör beträffande tillgodoräkning i merit-, löne- och pen
sionshänseende behandlas på samma sätt som exempelvis SIDA:s ut
landspersonal. 

Några remissinstanscr tar upp frågan om vilka villkor som skall gälla 

för anställda inom den kommunala och den enskilda sektorn av arbets
marknaden. Göteborgs allmänna sko/styrelse finner sålunda det angelä
get att stat och kommun så långt det är möjligt får likartade regler be
träffande tjänstledighet och tillgodoräkning i m.:rit-, löne- och pensions

hänseende av anställning inom biståndsvcrksamhcten. Svenska spar

banks/ ören ingen anser det önskvärt att både kommunala och enskilda 
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arbetsgivare i tillämpliga dcla.r söker följa en praxis liknande den som 
gäller inom den statliga sektorn. Lantbrukshiigsknlan anför att alla åtgär
der som är möjliga och genomförbara bör vidtas för att stimulera kvali
ficerad personal från den kommunala och privata sektorn att ta anställ
ning i biståndsverksamheten. Sl'enska ko111m1111förb1111det påpekar att det 
måste ankomma på de enskilda arbetsgivarna - inom förbundets intres
seområde primärkommunerna - att i varje särskilt fall bedöma ledig
hctsfrågor och värdering av de meriter ett u-Iandsuppdrag kan ge. 

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker i huvudsak eller lämnar 
utan erinran utredningens förslag i fråga om bedömning av m e r i t -
v ä r d e t a v u - l a n d s t j ä n s t g ö r i n g. Några remissinstanser 
har därutöver redovisat särskilda synpunkter som betingas av myndighe

tens speciella verksamhet. 
När det gäller läkartjänstgöring anför sålunda socialstyrelsen att det 

inte är möjligt att utan noggranna detaljuppgifter om det aktuella sjuk
huset i tjänstgöringslandet vare sig meddela generella beslut eller för

handsbesked om meritvärdet av tjänstgöringen. I avvaktan på sådana 
uppgifter bör styrelsen tillämpa hittillsvarande praxis, dvs. att på an
sökan pröva meritvärdct av tjänstgöringen från fall till fall. 

Karolinska sjHkfmset och SBL anser att det bör ankomma på social
styrelsen att meddela generella beslut om tillgodoräkning av anställning 
med sjukvårdande uppgifter inom biståndsverksamhet beträffande sjuk
vårdspersonal. Mcritvärdet för andra yrkeskategorier bör enligt SBL be

stämmas av SIDA efter samråd med myndigheten. Från personalens syn
punkt garanteras en någorlunda likformig bedömning om ett organ - i 
samverkan med berörd myndighet - ansvarar för bedömningen av me
ritvärdct. 

Niimnden för läkares vidare11tbildni11g är oben~1gen att uttala sig på 
förhand om utbildningsvärdet av enskild llikarcs tjänstgöring. Däremot 
är nämnden beredd att i positiv anda pröva inkomna ansökningar efter 
generella riktlinjer. 

Veterinörhögskolan anser att en förhandsbedömning av en u-lands
tFinstgöring kan innebära viss risk för underskattning av uppdragets 
meritvärde, speciellt i sådana fall där uppdraget är nytt och dokumenta

tion från tidigare verksamhet s<:.knas. Det bör därför alltid vara möjligt 

att erhålla förnyad prövning hos myndighet av meritvärdet sedan viss 
erfarenhet om uppdraget vunnits eller uppdraget slutförts. Vid bedöm

ning av förtjänst bör i princip all tjänstgöring som sker genom eller med 
hidrag av svenska staten bedömas likvärdig med tjänstgöring i Sverige. 
Vad avser skicklighet bör däremot bedömningen få avgöras från fall till 
fall av berörd myndighet. Liknande synpunkter som högskolan i fråga 
om bedömningen av förtjänst framförs av SACO och SR. 

Flera remissorgan anser att bedömning av meritvärdet ej bör ske med 
stöd av generella beslut eller är ::veksamma härtill. En del av dem anser 
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att sådan bedömning i stället bör göras efter prövning i varje särskilt 
fall. Sådana synpunkter anförs av rikers al/miinna kar/verk, domäm•er

ket, statens vccttenfallsverk, televerket, statem vägverk, Svenska kom

munförbundet, Landstings/ iirbzmdl'I och Kuoperatirn fiirb11nde1. 

Luftfartsverket bar en kritisk inställning till utredningens förslag rö

rande meritvärdet. Aläggandena synes enligt verkets mening kunna 
medföra betydande svårigheter, även om - som utredningen förutsätter 
- dokumentationen rörande innehållet i anställningarna inom bistånds
verksambeten avsevärt förbättras. Möjligheterna att i förväg uttala sig 
om en viss anställnings framtida meritvärde blir av naturliga skäl starkt 

begränsade. Allmänt sett bör en anställning inom biståndsverksamhet i 
princip vara av allmänt positivt värde. Verket pekar dock även på ris
ken för att ett uppdrag inom biståndsverksamhet kan få ett "negativt 

meritvärde". Om man är tjänstledig något eller några år från exempelvis 
en operativ specialtjänstgöring som flygtrafiklcdningstjänst, riskerar 

man en fackmässig tillbakagång och att bli ''överspelad" rent praktiskt. 
Även SIDA har kritiska synpunkter på utredningsförslaget. Verket 

anser att även om tillfredsställande dokumentation är för handen vid 
beslutstillfället torde generella beslut emellertid inte alltid kunna lämnas 
för vissa yrkesområden, beroende på den mångfasetterade verksamheten 
inom skilda omrilden av arbetslivet inom Sverige och biståndsverksam
heten. 

Enahanda sv[irigheter torde enligt SIDA föreligga för myndigheter 
i fråga om att himna besked i merith(inseende av viss tjänst inom bi
ståndsverksamheten. Det förekommer, och det torde finnas skäl för an

tagandet att så (iven framdeles kommer att ske, att den ursprungliga ar
betsbeskrivningen ändras under biståndsarbetets gång. Ett slutligt ställ
ningstagande av myndigheten torde därför kunna göras först sedan an
stäliningen inom biståndsverksamheten avslutats. Denna svårighet före
liggei självfallet även i fråga om generella beslut. 

Utredningen anser att de reformer som föreslagits, i avvaktan på att 
förslagen till förbättrad dokumentation erhållit fuil effekt, bör kunna ge
nomföras redan på grundval av den dokumentation som nu finns till
gänglig. Mot bakgrunden av tidigare nlimnda svårigheter at~ lämna be
sked även på grundval av en förbättrad information bör enligt SIDA 
föreskrifter om att lämna besked på grundval av nu tillgänglig doku

mentation ges den utformningen att besked lämnas då så bedöms möj
~jgt. 

En övervägande majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller läm
nar utan erinran utredningens förslag i fråga om t i 11 god o r ä k -

ni n g i 1 ön e hänseende. Några betonar samtidigt vikten av att 
d0kumentationen förbättras. 

I fråga om skyldigheten att lämn:i förhandsbesked på begäran av an
ställd föreslår SBL att detta bör åvila SIDA med undantag för vissa spe-
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cialkategoricr såsom läkare. Uikartjänster bör handläggas av socialsty
relsen. SBL anser vidare att n:ir det gäller frågor som tiligodoräkning 
för löneklassplacering enligt AST och för löncgradsplacering enligt TFU 
bör SAV meddela tillämpliga bestämmelser. Även karolinska sjukhuset 

framför liknande synpunkter. Skogsstyrelsen uttalar dock tveksamhet 
beträffande de praktiska möjligheterna för SAV att i rimlig utsträckning 
kunna lämna förhandsbesked om tillgodoräkning i Ii:.inehänscendc av an

ställning inom biståndsverksamhet. 
SIDA framhåller att tillgodo räkning för lönegradsplaccring bör ske 

inte blott i bcfordringsgång enligt ATF utan även inom andra av myn

digheten tillämpade befordringsgångar. En förutsättning är självfallet, 
att innehållet i anställningen inom biståndsverksamheten ligger inom 
ramen för de tjänster som omfattas av vederbörande myndighets ämbets
område. SIDA framhåller vidnre önskvärdheten av att tjäastledighet 
för anställning inom biståndsverksamheten även omfattar förordnande 
att med långtidsvikariat inneha tjänst. Därest SIDA:s förslag ej vinner 
bifall, föreslår SIDA, att rätt till tillgodoräkning i Iönehämeende vid an
ställning inom biståndsverksamhetcn omfattar även här nämnd kategori 

befattningshavare. 
SA V redovisar i sitt yttrande skälen för att verket inte anser att för

handsbesked kan ges i fråga om tillgodoräkning i lönchänseende och an
för härom bl.a. att det inte annat än i undantngsfall kommer att vara 
möjligt för SA V att i fråga om tillgodoräkning i lönehänscende ge be
sked av det slag som avses i utredningens förslag. Beskeden kommer i 

allmänhet inte att kunna inncM.lla mer än allmänna upplysningar om 
hur SA V i princip brukar bedöma fall av ifri'igavarande slag. Däremot 
är SA V berett att ge förtur åt ärenden som innefattar frågor av här av
sett slag i dcn mi'm så är möjligt med hänsyn till andra inneliggande 
ärenden. 

Utredningens förslag angående t i än st I ed i g het bitriids av så 
gott som samtliga av de remissinstanser som yttrat sig i frågan. Flera av 
dem tillstyrker dock under vissa villkor. Riksf örsiikri11g.1Tcrkct, SBL, Sö, 

rikets allmiimza kartverk och Stockholms sko/direktion föreslår sålunda 

med olika motiveringar en fixera:! gräns för tjänstledighetens längd, va

rierande mellan ett och fyra år. 

SIDA anser att det är önskvärt, att möjlighet ges att åtnjuta tjänstle
dighet inte bara från tjänst utan även från långtidsvikariat för anställ

ning inom biståndsverksamheten. Sådan möjlighet till tjänstledighet bör 
omfatta även medföljande make, trolovad och den med vilken den an
ställde stadigvarande sammanbor. 

Lantbruksstyrelsen framhåller att svårighet i vi5sa fall kan uppstå att 

bereda tillfälligt anställda vikarier fortsatt anställning inom organisatio
nen, när den tjänstledige återinträder i tjänst. Liknande synpunkter 
framförs av S1·e11ska kommu1Zförb1mdet. 
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L11ftfartsrcrket avstyrker utredningens förslag och föreslår i stället att 
tjänstledighet för ifrågavarande bisttmdsverksamhet bör prövas i positiv 
anda. Verket anser det nödvändigt att myndighet även fortsättningsvis 
skall ha möjlighet att utan närmast tvingande föreskrifter kunna göra en 
avvägning mellan tjänstemannens intresse av att få den begärda ledighe
ten och myndighetens intresse av att tjänstemannen utövar sin tjänst. 

Härvid bör beaktas bl.a. arbetsläget hos myndigheten samt möjlighe

terna att erhålla lämplig vikarie. 
SF och TCO-S anser inte att nackdelar med vikarier under längre pe

rioder eller personalbrist skall betraktas som synnerliga skäl att vägra 
tjänstledighet. Organisationerna förutsätter att möjligheterna att vägra 

tjänstledighet i stället ytterligare skärps. 
Några remissinstanser, däribland karolinska sjukhuset, påpekar att frå

gan om tjänstledighet kommer att kunna regleras genom kollektivavtal, 
sedan statsmakterna beslutat att avtal i princip skall kunna träffas om 

bl.a. rätt till annan ledighet än semester. 
Fråg;m om t j ä n st 1 e d i g h e t f ö r den som är g i f t, t r o 1 o

v a d e l l e r s t a d i g v a r an d e s a m m a n b o e n d e med an
ställd inom biståndsverksamheten och som avser att följa med denne un
der u-Iandstjänstgöringen har berörts i många remissyttranden. De flesta 
rcmissinstanserna har därvid redovisat en positiv inställning till utred

ningens förslag. 
Vissa invändningar mot utredningsförslaget görs dock från några håll. 

L11f tfartsl'erket anser att en begränsning är befogad i form av en rekom
mendation att ansökan om sådan tjänstledighet bör prövas i positiv 
anda. Rekommendationen bör begränsas att gälla hos staten anställd 
tjänsteman, som är innehavare av ordinarie eller extra ordinarie tjänst 
och som är gift, trolovad eller sammanboende med annan statsanställd 
som temporärt placeras .till tjänstgöring utom landet, dock endast i fall 
då utlandsviste!sen är begränsad till en period om högst tre år. Enligt 
statens vattenf allsverk bör föreskrifterna om tjänstledighet omfatta en
dast den som erhållit u-landsuppdraget. Landstings/ örbundet anser inte 
att beviljande av tjänstledighet för åtföljande make/motsvarande kan 
omfattas av en generell rekommendation från förbundets sida. Svenska 

arbctsgirarejörcningen är negativt inställd till frågan om tjänstledighet 
för trolovad eller stadigvarande sammanboende som avser att följa med 
anställd inom biståndsverksamheten. Utredningen synes ha bortsett ifrån 
att inställningen till samlevnadsformerna praktiskt taget genomgående 

är annorlunda än i Sverige. Annan samlevnadsform än äktenskap kan 

medför::i allvarliga störningar i tjänstgöringslandet. Denna syn återspeg

las i de svenska företagens praxis beträffande den utlandsstationerade 
personalen. Liknande synpunkter framförs av Svenska röda korset i 
fråga om den som sammanbor med anställd som skall tjänstgöra i u
landsuppdrag. 
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Utredningens förslag i fråga om t i 11 g o d o r ä k n i n g p c n-
s i o n s h ä n s e e n d e tillstyri!(s eller lämnas utan erinran av de flesta 

remissinstanserna. 
SPV kan med hänsyn till det stora administrativa merarbetet inte till

styrka att - utöver den samordning som följer av gällande bestämmel
ser - ett organiserat samordn.ingssystem införes för sådan pensionsrätt 
som tjänats in hos enskild svensk biståndsorganisation. Verket anser att 
utredningens förslag, som man i övrigt inte avvisar, kan genomföras 
med enklare medel genom att det införes en rätt att efter ansökning till
godoräkna tid för vissa utland:;anställningar i förekommande fall efter 
avräknande av pensionsförmår, på grund av dessa anställningar. SPV 
har vidare ingenting att erinra mot att den av verket föreslagna an
ordningen skulle tillämpas även i fråga om anställning inom den multi
laterala biståndsverksamheten. 

SACO och SR tar upp utredningens förslag att inte tillgodoräkna tid 
för anställning inom multilateral biståndsverksamhct som är förenad 
med rätt till pension eller motsvarande förmån. Man delar inte utred
ningens uppfattning att tillgodoräkning inte bör ske eftersom en sam
ordning inte kan göras obligatorisk. Det bör enligt SACO och SR i stäl
let ankomma på den anställde att själv avgöra om han vill underkasta 
sig en samordning med därav följande tillgodoräkning. Den anställde 
kan annars, om den rätten inte ;'öreligger, komma i ett sämre Iiige än en 
anställd utan sådan pensionsrätt. 

Statens veterinärmedicinska anstalt samt SF och TCO-S konstaterar 
liksom utredningen att det skulle vara värdefullt från rekryteringssyn
punkt om medföljande make som är ledig från anställning med statlig 
pensionsrätt fick tillgodoräkna ledighetstiden i pensionshänseende. 
Denna uppfattning delas inte av Stockholms sko/direktion som anser 
en sådan bestämmelse otänkbar från rättvisesynpunkt så länge tjänstle
dighetstid för enskild angelägenhet i hemlandet inte är pensionsgrundan

de. 
Svenska kommunförbundet anser att kostnadsaspekten särskilt måste 

beaktas. Även om förbundet är införstått med angelägenheten av att er
forderliga personalresurser för biståndsarbetet i u-Jänder kan åstadkom
mas, har man den principiella uppfattningen att kostnaderna för Sveri
ges engagemang i det internatio:riella biståndsarbetet huvudsakligen bör 
bäras av staten. Även Landstingsförbundet tar upp kostnadsfrågan. För
bundet konstaterar att en motsvarande tillämpning av utredningsförsla
gct skulle i pensionshänseende innebära långtgående ekonomiska åtagan
den. Sjuk- och hälsovården torde enligt förbundet inta en mycket vä
sentlig del av biståndsverksamheten. Inom denna sektor skulle alltså 
landstingen och inte staten få avsevärt ökade kostnader i pensionshän
seende. Med hänsyn härtill förutsätter förbundet att direkta överlägg

ningar kommer att äga rum innan förslaget läggs till grund för proposi
tion. 
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De remissinstanser som yttrat sig över d o k u m e n t a t i o n e n har 
genomgående haft en positiv inställning till utredningsförslagen i denna 
del. Vad den tilltänkta försöksverksamheten beträffar anser luftfartsver

ket och statens vattenfallsverk att den först bör genomföras och avslu
tas, innan myndigheterna åläggs att lämna förhandsbesked om anställ
nings värde i merit- och lönehänseende. Socialstyrelse11 stälJer sig tvek
sam till om det system för befattningsvärdering som prövas inom SI
DA:s lönedclegation kan användas för bedömning av meritvärdet. När 
det gäller Iäkartjänstgöring bör vissa särskilda uppgifter ingå i doku
mentationen, t.ex. om sjukhuset, olika tjänsters ställning i organisatio
nen, antal patientbesök och operationer m.m. 

Några remissinstanser, däribland SACO och SR, anser att det inte bör 
ankomma på enskilda personer att införskaffa kompletterande doku
mentation från biståndskontor eller myndigheter i olika delar av värl
den. Denna uppgift bör åvila den föreslagna dokumentationscentralen 
vid SIDA. Personalorganisationerna anser vidare att för dokumentcring 
måste skapas kontakter mellan de offentliga myndigheterna och den en
skilda sektorn, där stor erfarenhet finns att hämta. Man bör sålunda 
skapa ett samarbetsorgan rörande dokumentation som täcker såväl de 
enskilda som de statliga och kommunala sektorerna. Det är vidare ange
läget att arbetet med en förbättrad dokumentation sker i kontakt med 
arbetsmarknadens parter. Liknande synpunkter anförs av Kooperativa 

förbundet som föreslår att en kommittc bestående av representanter för 
SIDA samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna bildas och får i 
uppdrag att utveckla ett system för bedömning av värdet av anställning 
inom bistf:ndsverksamheten. 

SIDA anför att inom ramen för SIDA:s normala verksamhet pågår 
ett kontinuerligt arbete med att söka få mer detaljerad och systematise
rad information angående de befattningar, tiIJ vilka svensk biståndsper
sonal rekryteras. Detta arbete innefattar också åtgärder för uppföljning 
av biståndsuppdragen efter i stort sett samma principer som beskrivs i 
utredningens betänkande. 

Ett led i denna uppföljning utgörs av viss försöksvcrksambet som be
drivs av biståndskontoret i Tanzania i samråd med de inhemska myn
digheterna. Ett annat uttryck för det behov av en mer systematisk belys
ning av befattningarnas innehåll som SIDA i likhet med utredningen 
känner, är det system för befattningsvärdering, som f.n. på försök till
lämpas i första hand som ett hjälpmedel vid lönesättning av personal 
som kontraktsanställts av SIDA. En utvärdering av försöksverksamhe· 
ten kommer att genomföras i början av hösten 1974. 

SIDA poängterar slutligen vikten av att en förbättring i fråga om in
formation rörande de biståndsuppdrag som administreras av FN-orga
nen kommer till stånd och kommer för sin del att söka påverka de 
meilanstatliga organisationerna i denna riktning. 
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Första huvudtiteln 

A. KUNGL.HOVSTATEN 

A 1. Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Ansla
get är för innevarande budgetår uppfört i riksstaten med 4,5 milj. kr. 
Riksdagen har (prop. 1974: 98, SkU 1974: 38, rskr 1974: 259) beslutat 
att skatte- och tullförmånerna för kungahusets medlemmar skall avskaf
fas. I propositionen uttalade jag att frågan om de ekonomiska förutsätt
ningarna för kungahusets möjligheter att fylla sina statsrättsliga funk
tioner lämpligen borde prövas i samband med övervägandet av det stat
liga anslaget till hovhållningen. Detta anslag borde av praktiska skäl inte 

beskattas. Jag anförde vidare att avsikten inte var att åstadkomma en 
standardförsämring i fråga om de villkor varunder medlemmarna hade 
att fullgöra sina offentliga uppgifter. Vad jag sålunda hade anfört föran

ledde ingen erinran från riksdagens sida. 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med 5;3 milj. kr. 
Jag har därvid tagit hänsyn till de förändrade skatteförhållandena, in
träffade löne- och prisstegringar, gjorda rationaliseringar samt vissa 
överföringar till anslaget De kungl. slotten: Administration. En utgångs-

1 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bil. 3 

Prop. 1975: 1 
Bilaga 3 



Prop. 1975; 1 Bilaga 3 Kll1ngl. hov- och slottsstatema 2 

punkt har vidare varit att de i staten för riksgäldsfonden upptagna rän
torna till kungahuset, bl. a. de.n .s. k. Guadeloupe-räntan, i beskattnings
hänseende likställs med anslag icill hovhållningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhåll

ning för budgetåret 1975176 anvisa ett anslag av 5 300 000 kr. 

A 2. llnderhåU och vård av möbler samt andra staten tillhöriga in

ventarier i de kungl. slotten. Detta anslag är i riksstaten för budget

året 1974/75 uppfört med 940 000 kr. Riksmarskalksämbetet har - i 
anslutning till en av husgerådskammaren gjord framställning - hemställt 
att till ifrågavarande ändamål anvisas ett anslag för budgetåret 1975176 

av 1 165 000 kr. 
Riksmarskalksämbetet har därvid bl. a. begärt medel för ytterligare 

biträde för snickerigöromål. Ämbetet har vidare anfört att ansvaret för 

visning för allmänheten av de kungliga slotten och Riddarholmskyrkan 
är uppdelat på flera olika instanser, vilket från såväl servicesynpunkt 

som administrativt och ekonomiskt innebär olägenheter. En central vis
ningsenhet föreslås inrättad. Denna skulle samordnas med husgeråds
kammaren och t. v. bestå av en tjänst som museilektor, en tjänst som 
byråassistent och en halv biträdestjänst. Kostnaderna för denna personal 
under nästa budgetår uppgår till 163 000 kr. Riksmarskalksämbetet anser 

dock att hälften av kostnaderna bör kunna bekostas av inflytande vis
ningsmedel, varför i statsanslag :;kulle erfordras ca 80 000 kr. 

Föredraganden 
Jag är f. n. inte beredd att förorda någon särskild medelsuppräkning 

för den visningsverksamhet som äger rum vid de kungliga slotten m. m. 
Anslaget bör, med beaktand1: av till 33 % höjt Jönekostnadspålägg, 

beräknas till 1 090 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks
dagen 

·att till Underhåll och vå1d m· möbler samt andra staten tillhöriga 

inventarier i de kungl. slotten för budgetåret 1975/76 anvisa 
ett anslag av 1 090 000 kr. 

8. KUNGL. SLOTTSSTATEN 

B 1. De kongl. slotten: Admbaistntloa 

1973/74 Utgift 3 310 933 
1974/75 Anslag 3 547 000 
1975176 Förslag 4 319 000 
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Från anslaget avlönas 65 lönegradsplacerade anställda, varav 25 i 
park- och trädgårdsvård och 11 för lokalvård. Härtill kommer ett tio

tal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekaraktär och viss 
övrig personal. Från anslaget bestrids vidare övergångsvis understöd till 
ett fåtal förmånstagare samt andra omkostnader än för uppvärmning 
och fastighetsunderhäll för de kungl. slotten. 

Stockholms slott används som bostad åt konungen samt 5om repre
sentations- och kontorslokaler. Drottningholms slott begagnas av ko
nungen som bostad under vissa tider av året. I fråga om Ulriksdals 

slott pågår överläggningar om ett eventuellt upplåtande för allmän
nyttigt ändamål. Haga slott används som bostad för prominenta per
soner från utlandet, vilka är den svenska regeringens gäster. G ripsholms 

l'fott utnyttjas som museum och för utställning av en del av svenska 
statens porträttsamling. Användningen av Strömsholms slott utreds av 
riksmarskalksämbetet i samråd med livrustkammaren, byggnadsstyrel
sen, länsstyrelsen i Västmanlands län m. fl. Rosersbergl· slott dispone

ras sedan år 1966 till större delen av civilförsvarsstyrelscn för civil

försvarsändamål. De två övervåningarna i slottet har dock fått behålla 
sin karaktär av kunglig bostad och visas för allmänheten. Tullgarns 

slott är upplåtet för visning vissa tider. 

R i ksmars kalksäm betet 

Riksmarskalksämbetet hemställer, med anledning av en av ståthållar
ämbetena vid de kungl. slotten gjord framställning, att anslaget för 
nästa budgetår tas upp med 4 319 000 kr. 

Lönekostnaderna på Stockholms slott ökar med anledning av att 
städningen av slottet har lagts under ståthållarämbetets samlade ledning. 
Slottsförvaltningen på Stockholms slott har därvid tillförts fem hel
tidstjänster och fem halvtidstjänster som lokalvårdare. vilket medför 
en ökad lönekostnad om ca 335 000 kr. Kostnaderna för den städning 
som har tillförts slottsförvaltningen på Stockholms slott åvilar f. n. öv
riga anslag under första huvudtiteln. Genom rationaliseringen av städ
ningsverksamheten kan två heltidstjänster och tre halvtidstjänster dras 
in. ökningarna i övrigt beror på automatiska pris- och löneförändringar. 
Ämbetet redovisar vidare konsekvenserna av en minskning av anslaget 
med 5 % . Denna skulle i huvudsak komma att drabba parkvården, vil

ket vore olyckligt med hänsyn till att besöksfrekvensen ständigt stiger 
med ökat slitage på parkerna som följd. 

Av följande sammanställning framgår de förändringar i medclsan

visningarna för de olika slotten, som beräknats för nästa budgetår. i 
jämförelse med de belopp, som anvisats för budgetåret 1974175 enligt 
den av Kungl. Maj:t fastställda staten. Beloppen har därvid omräknats 
till de för resp. budgetår tillämpliga lönekostnadspåläggen. 
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Enligt staten Enligt stat- Ökning 
för 1974/75 förslaget 

för 1975/76 
Stockholms slott 964 000 1427000 + 463 000 
Drottningholms slott 870 000 I 017 000 + 147000 
Ulriksdals slott 627 000 664 000 + 37 000 
Haga slott 244 000 249 000 + 5 000 
Gripsholms slott 421 000 496 000 + 75 000 
Stri.imsholms slott 106000 120 000 + 14000 
Roscrsbergs slott 58 000 68 000 + 10000 
Tullgarns slott 257 000 278 000 + 21000 
Summa 3547 000 4 319 000 + 772000 

Sammanfattningsvis kan förändringarna under de olika posterna 

mellan den fastställda staten för budgetåret 1974175 och det framlagda 

statförslaget för budgetåret .1975176 anges på följande sätt. 

Enligt staten Enligt stat- Förändring 
för 1974/75 förslaget 

för 1975/76 
Avlöningar och arvoden 3 069 600 3 827 300 + 757 700 
Understöd 21000 22400 + 1400 
Lyse och vatten 159 500 187 000 + 27 500 
Parkers underhåll 268 300 278 700 + 10400 
Trädgårdars underhåll 153 000 163 000 + 10000 
Övriga omkostnader 257 600 255 600 2000 

Summa utgifter 3 929 000 4734000 + 805 000 
Uppbördsmcdel 382 000 415 000 + 33 000 

Summa nettoutgifter 3 547 000 4 319 000 + 772000 

Riksmarskalksämbctet har vidare i särskild skrivelse gjort framställ

ning rörande konungens dispositionsrätt till vissa av de kungl. slotten 

och därvid hemställt att Rosersbergs och Tullgarns slott får disponeras 

av Hans Maj:t Konungen under samma villkor som de varmed slotten 

innehafts av Konung Gustaf VI Adolf. 

Fiireclraga11de11 

Jag vill först ta upp frågan om konungens dispositionsrätt till vissa 

av de kungl. slotten. Beträffande Rosersbergs och Tullgarns slott har 

ko11ungens dispositionsrätt underställts statsmakternas prövning i sam

band med inträffade tronskiften. 

I prop. 1974: 1 (bil. 3 s. :3) anförde jag att eventuella förslag till 
förändringar i dispositionsrätten till de kungl. slotten senare skulle få 

underställas riksdagen. I likhet med riksmarskalksämbetet finner jag 

inga förändringar i dispositionsförhållandena påkallade, varför Rosers

bergs slott och Tullgarns slott även i fortsättningen bör stå till ko

nungens förfogande och förvaltas av ståthållarämbetena. Upplåtelserna 

bör ske på samma villkor sorr. gällde under Konung Gustaf VI Adolfs 

livstid. 

Eftersom förevarande anslag till större delen upptas av lönekostnader 
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för personal, vars löneförmåner regleras genom avtal med personal

organisation, finner jag det lämpligt att anslaget uppförs som förslags
anslag i statsbudgeten. Det ankommer på regeringen att fastställa in

komst- och utgiftsstater för slottens administration. 
Med beaktande av höjningen av lönekostnadspålägget och med god

tagande av riksmarskalksämbctets förslag i övrigt hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att Rosersbergs slott och Tullgarns slott får disponeras 

av Konung Carl XVI Gustaf, 

2. till De kungl. slotten: Administration för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 4 319 000 kr. 

B 2. De kungl. slotten: Uppvärmning 

1973/74 Utgift l 029 434 
l 974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1 095 000 

1325000 

Från anslaget bestrids kostnader för löner till tio anställda - värme
skötare, reparatörer m. fl. - och för inköp av bränsle. 

Riksmarskalksämbetct har på grundval av ståthållarämbetenas beräk
ningar hemställt om ett anslag för budgetåret 1975/76 av 1 325 000 
kr. ökningen är av automatisk karaktär och beror huvudsakligen på 
höjda priser på eldningsolja. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot riksmarskalksämbetets förslag. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till De kungl. slotte11: Uppl'iirmning för budgetåret 1975176 
anvisa ett förslagsanslag av l 325 000 kr. 

Vid bifall till de av mig framställda förslagen kommer första huvud
titelns slutsumma för budgetåret 1975176 att uppgå till l 2 034 000 kr., 
vilket innebär en ökning i jämförelse med det för budgetåret 1974175 
anvisade beloppet med 1 952 000 kr. 
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Register 

A. Kungl. hovstaten 

Sid. 
1 Hans Maj :t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning 
2 Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga 

inventarier i de kungl. slotten 

6 

kr. 
5 300000 

1090000 

Summa för kungl. hovstaten 6 390 000 

B. Kungl. slottsstaten 

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

4 319 000 
I 325 000 

Summa för kungl. slottsstaten 5 644 000 

Totalt för kungl. hov· och slottsstatema 12 034 000 

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1975 74050) 



Bilaga 4 till budgetpropositionen 1975 

Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Till justitiedepartementet hör bl. a. polis- och åklagarväsendet, de 
allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna, kri
minalvården, bostadsdomstolen, hyresnämnderna och arrendenämnder
na, rättshjälpsnämndcrna och de allmänna advokatbyråerna. Depar
tementet svarar också för beredning av lagstiftningsärenden på ett fler

tal områden av samhällslivet. 
Utredningar pågår inom flera centrala lagstiftningsområden. Kon

sumentpolitiska frågor utreds sålunda av bl. a. kreditköpkommitten, 
konsumenttjänstutredningen och hemförsäljningskommittcn. De multi
nationella företagens verksamhet uppmärksammas av utredningen om 
utländska övertaganden av svenska företag. Frågor om åtgärder på 
grund av brott utreds av bl. a. utredningen om behandling av psykiskt 
avvikande, åtalsrättskommitten och ungdomsfängelseutredningen. Frå
gor om grundlagsreglering av medborgerliga fri- och rättigheter utreds 
av en särskild kommitte. För omfattande lagstiftningsuppgifter på var 
sitt rättsområde svarar vidare köplagsutredningen, vattenlagsutredningen, 
familjelagssakkunniga, konkurslagskommitten och försäkringsrättskom

mitten. 
En rad Jagstiftningsförslag torde komma att lämnas till 1975 års riks

möte, bl. a. förslag till ändringar i konkurslagen, lagstiftning om ersätt
ning för personskada, räntelag, trafikskadelag, ny steriliseringslag, lag
stiftning om förmögenhetsrättens generalklausuler, ny aktiebolagslag och 
ny bokföringslag. 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under bud
getåret 1975/76 komma att öka med 333,0 milj. kr. Därmed omsluter 
verksamheten 3 265,3 milj. kr. 

Antalet tjänster inom justitiedepartementets område ökar med sam
manlagt 580. 

Samhällets åtgärder mot brott 

Brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem. Många faktorer med
verkar till att så är förhållandet. Kampen mot brottsligheten måste fö
ras på bred front. På lång sikt är det en fråga om att bota brister och 
orättvisor och utjämna ekonomiska och sociala skillnader. Därigenom 
skapas bl. a. förutsättningar för en ökad förståelse mellan människorna 
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vilket i sin tur bör leda till ökad respekt för medmänniskors liv och hälsa, 

integritet och rättigheter. 
I syfte att förbättra samordningen av insatserna mot brott inrättades 

brottsförebyggande rådet (BRA) den 1 juli 1974. Rådet verkar för att 
såväl samhällets egna organ som enskilda medborgare, politiska orga
nisationer, fackföreningar, arbetsgivare m. fl. aktiveras i kampen mot 
brottsligheten. Arbetsgrupper inom BRA med företrädare för olika om
råden har under år 1974 lagt fram rapporter med förslag till en del åt
gärder. En kriminalpolitisk arbetsgrupp har i rapporten (BRA 1974: 3) 
Kriminalpolitiskt utvecklingsarbete bl. a. föreslagit en översyn av straff
lagstiftningen, i första hand lagstiftningen om förmögenhetsbrott, vissa 
oaktsamhctsbrott och vissa stadganden i 15 kap. brottsbalken. Gruppen 
har också föreslagit en undersökning av bristerna i det nuvarande sank
tionssystcmet. En arbetsgrupp för anpassningsstöd åt straffade har lagt 
fram två rapporter, (BRA 1974: 4) Anpassningen i arbetslivet och (BRA 
1974: 5) Stödåtgärder för straffade utlänningar. 

En arbetsgrupp för kriminalitetsprognoser med representanter för 
rättsväsendet och vetenskapliga experter har avgett en rapport (BRA 
1974: 2) om brottsutvecklingen 1974-1979. Gruppen har gjort trend
beräkningar baserade på anmälda brottsbalksbrott under åren 1968-
1973. Hänsyn har inte i något fall kunnat tas till s. k. dold brottslighet. 
Trendberäkningarna grundar sig på vissa antaganden om utvecklingen 
av den registrerade brottslighetm under senare år och i stort sett oför
ändrad kriminalpolitik under prognosperioden. Gruppen har förklarat 
att prognoserna är mycket osiikra. För att illustrera osäkerheten har 
gruppen beräknat s. k. 95 % konfidensintervall. Exempelvis innebär detta 
i fråga om de registrerade tillgreppsbrotten, som var omkring 400 000 
år 1973, att de kan komma att uppgå till mellan 300 000-800 000 år 
1979. Vidare att antalet registrerade våldsbrott inbegripet rån, som upp
gick till omkring 45 000 år 1973, kan bli mellan 42 500-50 700 år 1979. 
Som framgår av dessa exempel kan prognoserna inte läggas till grund 
för bedömningar rörande tilldelning av resurser till rättsväsendet. 

Åtgärderna mot brott kan indelas på olika sätt beroende på syftet med 
indelningen. Sett från resursfördelningssynpunkt kan åtgärderna mot 

brott grupperas på följande sätt. 
Förebyggande åtgärder riktade mot personer som inte är föremål för 

rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om 

sådana åtgärder som är avsedda. att förbättra miljön i samhället i före
byggande syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än 
rättsväsendets myndigheter, bl. a. skolväsendet och socialvårds- och ar
betsmarknadsmyndigheterna. 

övervakning av rege/efterlevnaden. Den syftar till att dels förhindra 
brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 
Gruppen omfattar även exempelvis tull- och beskattningsmyndigheternas 
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kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras resp. verk
samhetsområden efterlevs. 

Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsförfarandet som krävs 
för att fatta beslut om reaktion mot brott. 

Verkställandet av påföljder. Åtgärder av detta slag hör hemma i kri
minalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t. ex. cxeku
tionsväscndet i fråga om böter. 

Rehabiliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som syftar till att 
ge personer som begått brott bättre förutsättningar till anpassning i sam
hället. Åtgärder av detta slag vidtas av kriminalvårdsmyndighcterna och 
av organ inom socialvårds-, arbetsmarknads- och utbildningsområdena. 

Forskning och utveckling som är direkt målinriktad mot problem som 
rör åtgärder mot brott. 

Samhället satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock 
inte möjligt att presentera någon beräkning av de totala kostnaderna för 
åtgärder av detta slag. 

Förebyggande 
åtgärder 
20milj kr. 

Forskning och 
utveckling 
4,6milj kr. 

övervakning av 
regelefterlevnaden· 
861 milj kr. 

Brottsutredning 
och andra åtgärder 
i brollsmålsförfarandet 
741 milj kr. 

Figur 1. Anslagen för rättsväsendets åtgärder mot brott budgetåret 
1974/75 fördelade på åtgärdsgrupper 
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Kostnaderna för sådana åtgärder inom polis- och åk.lagarväsendet, de 
allmänna domstolarna och kriminalvården har emellertid beräknats. De 
har fördelats på nämnda åtgärdsgrupper. I vissa fall har schabloner an
vänts eftersom beräkningsunderlaget är osäkert. 

All polisverksamhct utom den som har samband med tillstånds
givning, passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses som 
ett led i samhällets åtgärder mot brott. Hit hör också åk.lagarväsendets 
och kriminalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsendcts 
verksamhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsendet 
som är avsedd för åtgärder mot brott uppgår till ca 2,1 miljarder kr. för 
budgetåret 1974175. I figur 1 är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. 
Beloppet omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och 
statliga kommitteer eller anslag på kapitalbudgeten. 

De medel på andra huvudtitelns driftbudget för budgetåret 1974/75 
vilka här inte hänförts till samhlillets åtgärder mot brott uppgår till 667,9 

milj. kr. Anslagen till rättsväsendet på kapitalbudgeten uppgår till 179, 7 

milj. kr. för budgetåret 1974175. 
Som framgår av figur 1 uppgår kostnaderna för de förebyggande åt

gärderna till 20 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens 
undervisning i skolorna i lag och rätt samt i trafik. 

övervakningen av rcgelefterlevnadcn avser polisens övervaknings
verksamhet och beräknas till 861 milj. kr. 

Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder i 
brottmålsförfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarväsendet 
samt domstolarna. Av beloppet, 741 milj. kr., faller 94 milj. kr. på åkla
garväsendet och 156 milj. kr. på domstolsväsendet. 

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats 
som verkställandet av påföljder och rehabiliterande åtgärder. Verkstäl
landet av påföljder omfattar främst kostnader för förplägnad, bekläd
nad, bevakning samt arvoden till övervakare och uppgår till 295 milj. 
kr. De rehabiliterande åtgärderna omfattar i den i figur 1 redovisade 
beräkningen dels arbetsvård, industriellt arbete, fritidssysselsättning och 
andra allmänna behandlingsåtgärder, dels studier och yrkesutbildning, 
bostads- och arbetsanskaffning cch andra åtgärder som är direkt inrikta

de på den dömdes anpassning i det enskilda fallet. 

Forskning och utveckling inom rättsväsendet beräknas till samman
lagt 4,6 milj. kr. varav omkring 3,3 milj. kr. avser BRA:s verksamhet. 
I beloppet ingår inte den forskning och utveckling som är knuten till 
kommittcer inom departementet. 

De anslag under budgetåret 1974175 som avser rättsväsendet& åtgärder 
mot brott har fördelats på brotbförebyggande rådet, polis- och åklagar
väsendet, domstolarna och krimi:1alvården på sätt figur 2 visar. 
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Kriminalvården 
459milj kr. 

Brottsförebyggande 
rådet 
3,7milj kr. 

Polisväsendet 
1 372 milj. kr. 

Domstolsväsendet 
156 milj kr. 

5 

Figur 2. Anslagen för rättsväsendets åtgärder mot brott budgetåret 
1974/75 fördelade på verksamhetsgrenar 

Det är angeläget att samhällets insatser mot brottsligheten hålls på en 
hög nivå. 

Insatser som indirekt har betydelse för att förebygga brottslighet före
slås ske på många områden. Av förslagen under andra huvudtitlar i 
årets budgetproposition kan särskilt nämnas stödet till idrotten. ökade 
insatser föreslås också i kampen mot narkotikamissbruket. 

Även under andra huvudtitlar föreslås åtgärder som har direkt be
tydelse för att förebygga brottslighet. Sålunda förutsätts riksskattever
ket och länsstyrelserna få förstärkta resurser för kontroll och revision 
på skatteområdet. 

Rättsväsendet föreslås få 353 milj. kr. mer än för innevarande bud
getår för åtgärder mot brott. Även om en stor del av detta belopp be
räknas gå åt till kostnadsökningar, bereds det utrymme för ökade in
satser. Polisen får ytterligare resurser för främst övervaknings- och ut
redningsvcrksamhet. En ökad satsning sker även på kriminalvården 
samt forskning och utveckling. Hur den föreslagna budgeten fördelar sig 
på grupper av åtgärder framgår av nedanstående tabell. 
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Budgetåret 1974/75 Budgetåret 197 5 /7 6 

I 000-tal kr % 1 000-tal kr 01 O/ l 
/0 /0 

Förebyggande åtgärder 
Övervakning av regelefter-

19 800 0,9 23 200 0,9 16,9 

levnaden E60 700 41,3 1004400 41,2 16,7 
Brottsutredning och andra åt-

gärder i brottmålsförfarandet 740 900 35,5 867 600 35,6 17,l 
Verkställandet av påföljder 294 800 14,2 347 600 14,3 17,9 
Rehabiliterande åtgärder 163 900 7,9 189 400 7,8 15,6 
Forskning och utveckling 4600 0,2 5 600 0,2 20,4 

Rättsväsendets åtgärder mot 
brott 2084 700' 100,0 2 437 800• 100,0 

1 Procentuell ökning mellan budgetåren inom resp. grupp av åtgärder. 
•Avser kostnader som belastar driftbudgeten med undantag av kostnader för 

justitiedepartementet och statliim kommittcer. 

I detta sammanhang bör framhållas att en fortlöpande rationalisering 
pågår inom rättsväsendet. Som ett led i detta arbete pågår uppbygg
naden av rättsväsendets informationssystem (Rl), som baseras på auto
matisk databehandling av framför allt data inom brottmålsförfarandet 
och kriminalvården. Praktiska försök med programbudgetering pågår 
inom polisväsendet och kriminalvården. Även i övrigt pågår ett omfat
tande arbete i syfte att effektivisera och förenkla de rättsvårdande or
ganens arbete. 

Polis- och åklaganäsendet 

Utgifterna inom polisväsendets område beräknas komma att öka 
med 218 milj. kr. till 1 907 milj. kr. 

Statsmakternas beslut med anledning av prop. 1973: 115 med förslag 
till åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna 
ordningen har därvid följts. Medel beräknas för sammanlagt 506 tjäns
ter, varav 400 polismanstjänster. Av polismanstjänsterna avses bl. a. 185 
för övervakningsverksamhet och 110 för spanings- och utredningsverk
samhet. Förslagen möjliggör bl. a. en fortsatt utbyggnad av kvarters
polisorganisationen. 

Medel beräknas för en ny åkla;~artjänst. 

Domstolsväsendet 

Enligt riksdagens beslut skall en central förvaltningsmyndighet för 
domstolsväsendet m. m. inrättas i Jönköping den 1 juli 1975. I prop. 
1974: 149 har Kungl. Maj:t bl.~ .. föreslagit riksdagen att godkänna de 
i propositionen förordade riktlinj1!rna för den nya domstolsförvaltningen 
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m. m. För centralmyndigheten beräknas nu medel för sammanlagt 114 

tjänster. I gengäld kan kostnaden för 112 tjänster inbesparas vid dom

stolsväsendets organisationsnämnd (DON), hovrätterna och' justitiedepar

tementet. 
En för hela landet gemensam bostadsdomstol inrättas den 1 juli 1975 

som slutinstans för de ärenden som handläggs vid hyresnämnderna 

(prop. 1974: 151, LU 1974: 36, rskr 1974: 375). 

Tillströmningen av mål och ärenden till domstolarna fortsätter att 

öka. Balanserna ligger på vissa håll på en alltför hög nivå. 

För kammarrätterna föreslås en förstärkning av föredragandeorgani

sationcn. 

På hovrättssidan föreslås en viss förstärkning genom att ytterligare en 

extra avdelning inrättas vid Svea hovrätt och ytterligare två ordinarie 

domartjänster vid hovrätten över Skåne och Blekinge. 

Vid olika tingsr~itter föreslås sammanlagt fem nya rådmanstjänster, i 

ett par fall i utbyte mot fiskalstjänster. Tingsrätterna tillförs vidare 

ytterligare tjänster för tingsnotarier och domstolsbiträden, i första hand 

på grund av en kraftig ökning av antalet ärenden vid inskrivningsmyn

digheterna. 

Rättshjälp 

Reformen om samhällets rättshjälp trädde i kraft den 1 juli 1973. 

Arbete pågår f. n. med utvärdering av reformen. 

Antalet allmänna advokatbyråer, som vid reformens genomförande 

den 1 juli 1973 var 16, har numera utökats till 29. Byråerna befinner sig 
ännu i ett uppbyggnadsskede. Lönsamheten har efter hand förbättrats. 
DON räknar inte med att byråerna sammantaget skall nå full kostnads

täckning förrän budgetåret 1977178. 
Medel beräknas för en utökning av personalen vid rättshjälpsnämnder

na. 

Kriminalvården 

Antalet platser på kriminalvårdsanstalterna är f. n. 5 101. Medelbe

läggningen har under år 1974 varit 3 840. Den högsta beläggningen un

der år 1974 registrerades den 1 mars, då antalet intagna var 4 585. 

På grund av den sjunkande beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna 

kommer platsantalet att reduceras med omkring 300 platser. Reduktio

nen kommer att vara genomförd senast den 30 juni 1976. 

Under budgetåret 1974/75 har en frigångsavdelning till kriminal-
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vårdsanstalten Roxtuna med tio platser tagits i bruk i Linköping. Under 
samma budgetår öppnas lokalanstalten Ljustadalen i Sundsvall. 

övergången till det av statsmakterna beslutade nya regionala syste
met inom kriminalvården påbörjades under budgetåret 1974175 och fort

sätter under nästa budgetår. 
En lokalanstalt med 40 platser föreslås bli uppförd i Stockholmsom

rådet. 
Frivårdsfallen som den 1 oktober 1973 uppgick till 23 339 utgjorde 

17 317 vid samma tidpunkt år 1974. Nedgången beror till huvudsaklig 

del på att övervakningstiden avkortats från tre år till två år för personer 

som dömts till skyddstillsyn. 
Frivården föreslås få ytterligare 64 tjänster under budgetåret 1975176. 

Personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter är föremål 

för översyn av en särskilt tillkallad sakkunnig. Likaledes har en sakkun
nig tillkallats för att utreda övervakningsnämndernas och de centrala 

nämndernas uppgifter och organisation. De framtida indelnings- och ar
betsformerna inom frivårdsdistrikten i Stockholm, Göteborg och Malmö 

utreds särskilt. 

Framtidsstudier 
Sekretariatet för framtidsstudier som är knutet till statsrådsbered

ningen studerar nu tre problemområden, nämligen arbetslivet, resur
ser och råvaror samt Sveriges roll i världssamhället. En parlamentariskt 
sammansatt grupp är knuten till sekretariatet för kontakt och informa
tion i denna verksamhet. För budgetåret 1975176 beräknas 2 milj. kr. för 
denna projektverksamhet. 

För långsiktsmotiverad grundforskning beräknas 2 milj. kr. För denna 
forskning har en särskild samarbctskommitte tillsatts. Grundforskning
cn planeras i samråd med forskningsråden och styrelsen för teknisk ut

veckling. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 

statsbudgeten för budgetåret 1974/75 framgår av följande sammanställ
ning. Anslagens fördelning på o:!ika avsnitt har för budgetåret 1974175 

justerats för att motsvara statsbudgetförslaget för 1975/76. Beloppen 

anges i milj. kr. 
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Anvisat Förslag Förändring 
1974/75 1975/76 

DRIFTBUDGETEN 

Andra liuvudtite/11 
A. Justitiedepartementet m. m. 42,2 53,l + 10,9 
B. Polisväsendet 1 614,5 1 859,2 + 244,7 
C. Åklagarväsendet 93,7 108,2 + 14,5 
D. Domstolsväsendet m. m. 422,4 472,9 + 50,5 
E. Rättshjälp m. m. 80,0 107,0 + 27,0 
F. Kriminalvården 459,0 537,3 + 78,3 
G.Diverse 40,8 45,6 + 4,8 

Summa för driftbudgeten 2 752,6 3183,3 + 430,7 

K.APIT ALBUDGETEN 

Statens affeirsverksfonder 
(Domänverket) 

Förvärv av jorbruksfastigheter 
för kriminalvården 

Statens allmänna f astighetsfond 
Polishus m.m. 75,0 48,0 27,0 
Byggnadsarbeten för domstols· 

väsendet 17,0 8,0 9,0 
Vissa byggnadsarbeten för kriminal· 

vården 17,7 17,7 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg 

i Stockholm 70,0 26,0 44,0 

Summa för kapitalbudgeten 179,7 82,0 97,7 

Totalt för justitiedepartementet 2932,3 3 265,3 + 333,0 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Geijcr 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 så"·itt a'·scr justitie
departementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Andra huvudtiteln 

A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Statsrådsberedningeo 

1973(74 Utgift 

1974(75 Anslag 

1975(76 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 
Expenser 
Representations bidrag 

3 852 354 

4 033 000-

4 547 000 

1974/75 

22 
17 

39 

3 767 000 
60000 

177000 
29 000 

4 033 000 

Beräknad änd
ring 1975/76 

+ 427 000 
+ 15 000 
+ 64000 
+ 8000 

+ 514000 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning med 514 000 kr., 

varav 126 000 kr. avser höjt löm:kostnadspålägg. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 

nästa budgetår till 4 547 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 4 54i 000 kr. 
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A 2. Justitiedepartementet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 
Expenser 

12 458 235 

14 666 000 

14 779 000 

1974/75 

80 
72 

152 

13 256000 
300000 

1110000 

14666 000 

11 

Beräknad änd
ring 1975/76 

+ 
1 

- 78 000 

+191 000 

+113 000 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning med 1 430 000 kr., 
varav 393 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg, samt för ytterligare två 
biträdestjänster med 104 000 kr. Genom att domstolsverket inrättas kan 
posten lönekostnader minskas. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 14 779 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiedepartementet för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 14 779 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

9 909 222 

19 500 000 

15 750 000 

Reservation 

1 På tilläggsstat I har dessutom anvisats 4 000 000 kr. 

4 428 353 

Ett antal nya utredningar har tillsatts under år 1974. Till dessa hör 
utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan, utred
ningen angående brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säker
het, energirådet, utredningen om förfarandet vid brott i tjänsten av polis
män, trafikskadeutredningen, fastighetsdatakommitten, utredningen om 
telefonavlyssning, försäkringsrättskommitten, varumärkesutredningen, 
samarbetskommitten för långsiktsmotiverad forskning m. m.2, bostads
förvaltningsutredningen, massmcdiekonccntrationsutredningcn, utred
ningen om reklam i videogram, ordningsvaktsutrcdningen, ungdomsfäng-

• Jfr. anslaget A 12. Framtidsstudier 
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elseutredningcn, utredningen angående översyn av häktningsbestämmel
serna, brottsskadeutredningen, utredningen om ändrad valkretsindelning 
och ökat inslag av person va I vid val till riksdagen, utredningen om 
justitiekanslerns uppgifter m. m. och utredningen angående översyn av 
lagstiftningen om handelsbolag m. m. 

Flera kommittcer med omfattande uppdrag fortsätter sin verksam
het, bl. a. köplagsutredningen,. integritetsskyddskommitten, skadestånds
kommitten, samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet, vattenlags
utredningen, offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittcn, familje
lagssakkunniga, massmedieutredningen, nordiska upphovsrättskommit
tcn, kreditköpkommitten, konkurslagskommitten, namnlagsutredningen, 
konsumcnttjänstutredningen, delegationen för jämställdhet mellan män 
och kvinnor, sekretariatet för framtidsstudier1, produktansvarskommit
ten, hemförsäljningskommitten, övervakningsnämndutredningen, utred
ningen om utländska övertaganden av svenska företag, 1973 års fri- och 
rättighetsutredning, utredningen om personalens arbetsuppgifter vid 
kriminalvårdens anstalter och 1~ncrgipolitiska delegationen. 

Under år 1974 har följande utredningar slutfört sina uppdrag, näm
ligen domkretsutredningen för Stockholms län, sakkunnig angående lag
stiftningen om skifte av dödsbo, mutansvarskommitten, 1968 års brott
målsutredning, kommitten för kriminologisk behandlingsforskning, gene
ralklausulutredningen, 1972 års domarutredning, steriliseringsutredning
en, värmeanläggningsutredningen, hyrcsprocesskommitten, brottsföre
byggandc rådet (i egenskap av kommmittc), utredningen angående åt
gärder för att minska personalomsättningen inom polisväsendet, häk
tesutredningen för Stockholms län m. m., domstolsstyrelscutredningcn 
och trafikskadeutredningen. 

Jag beräknar högst 1,2 milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning 
om ett enhetligt och samordnat informationssystem för rättsväsendet 
(RI). Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverk
samheten bör anslaget föras upp med 15 750 000 kr. för nästa budget
år. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett re
scrvationsanslag av 15 750 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

756 587 

700 000 

900 000 

Reservation 308 333 

Från anslaget bör fr. o. m. budgetåret 1975/76 bestridas även kost
nader för kurser och annan utbildningsverksamhet för sådan personal 
inom justitiedepartementets verksamhetsområde som inte hör till dom-

1 Jfr. anslaget A 12. Framtidsstudier 
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stols- och rättshjälpsområdet (del av anslaget för innevarande budgetår 
A 6. Efterutbildning inom justitiedepartementets verksamhetsområde). 
Med hänsyn till detta och till kostnadsutvecklingen bör anslaget räknas 

upp med 200 000 kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva

tionsanslag av 900 000 kr. 

A 5. Information om lagstiftning m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

719 266 
820 000 
820 000 

Reservation 530 733 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Information om lagstiftning m. m. för budgetåret 1975/76 

anvisa ett reservationsanslag av 820 000 kr. 

A 6. Svensk författningssamling 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 202 683 
2 050 000 
2 750 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för bl. a. tryckning av Svensk för
fattningssamling. 

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen bör anslaget räknas upp med 
700 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svensk författningssamling för budgetåret 1975176 anvisa 
ett förslagsanslag av 2 750 000 kr. 

A 7. Justitiekanslern 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

1214 968 
1268 000 

1365 000 

JK bevakar statens rätt och har tillsyn över att domare och andra 

som är underkastade ämbetsansvar efterlever författningar samt i övrigt 
fullgör sina åligganden. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
Handläggande personal 8 
Övrig personal 3 

11 
Anslag 
Lönekostnader 1 143 100 
Sjukvård I 700 
Reseersättningar 10000 

(därav utrikes resor) ( 5 000) 
Lokalkostnader 73 800 
Expenser 39400 

1268 000 

JK 

JK 

+ 87 500 

+ 10000 
(-) 

+ 5 500 
+ 2 600 

+ 105600 

Före
draganden 

+ 87 500 

+ 10000 
(-) 

+ 5 500 
6000 

+ 97000 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 68 000 kr., varav 36 000 kr. avser 
höjt Iönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativct förordar JK att en tjänst som extra föredragande 
dras in (-121 000 kr.) och ersätts av tillfällig extra föredragande 
( + 54 400 kr.). Konsekvenserna för verksamheten beräknas bli att JK:s 
möjligheter att företa inspektionsresor eller att igångsätta ärenden på 
eget initiativ minskar. Handläggningstiden för inkomna ärenden be
räknas också bli längre varvid antalet balanserade ärenden kommer att 
öka. 

3. En förstärkning av biträdcspersonalen behövs med ett kvalificerat 
biträde ( + 51 600 kr.). Medel motsvarande arvode till ett extra biträde 
som tjänstgör på deltid kan därvid sparas in ( -18 300 kr.). 

4. För att JK skall kunna öka. sin inspektionsverksamhct föreslås öka
de medel för resor ( + 9 000 kr.) .. 

F öredragande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 365 000 kr. Jag har därvid bcr:iknat 33 300 kr. för ytterligare biträdes
personal (3). Vidare har jag räknat med ett ökat medclsbehov för resor 
(4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiekanslern för budgetåret 1975176 anvisa ett förslags

anslag av 1 365 000 kr. 
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A 8. Fideikommissnämnden 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

225 479 
263 000 

279 000 

Fideikommissnämnden handlägger ärenden enligt lagen (1963: 583) 

om avveckling av fideikommiss och permutationslagen (1972: 205). 

Nämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter. För nämn
dens kansli finns en kanslichef. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Fideikommissnämnden 

1974/75 

1 
1 

2 

230 000 
1 200 

13 000 
7 000 

11800 

263 000 

Beräknad ändring 1975 /76 

Nämnden 

+16000 

+16000 

Före
draganden 

+16000 

+16000 

1. Löneomräkning 16 000 kr., varav 8 000 kr. avser höjt lönekostnads
pålägg. 

2. I 0-alternativet förordar fideikommissnämnden ett minskat antal 
sammanträden med nämnden och en inskränkning av nämndens rese

verksamhct samt besparingar av expcnsmedel. Konsekvenserna beräknas 
bli helt otillräckliga marginaler för nämndens verksamhet. Nämndens 
möjligheter att vid behov besöka fideikommiss skulle också i hög grad 
begränsas. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Fideikommissnämnden för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 279 000 kr. 
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A 9. Datainspektionen 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

2 008 298 

2 776 000 

3 318 000 

Datainspektionen, som inrättades den 1 juli 1973, har som central 

förvaltningsmyndighet att prÖ'1a frågor om tillstånd och utöva tillsyn 

enligt datalagen (1973: 289), kreditupplysningslagen (1973: 1173) och 

inkassolagen (1974: 182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en 

generaldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för tillståndsären

den, en enhet för tillsynsärenden samt ett sekretariat för information, 

intern utbildning samt ekonomi- och personaladministrativa uppgifter. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Data- Före-
inspektionen draganden 

Personal 
Handläggande personal 17 
Övrig personal 7 + + 

24 + 1 + I 
Anslag 
Utgifter 

1. Tillståndsverksamhet 1895000 + 220 000 + 114 000 
2. Tillsynsverksamhet 756000 + 475 000 + 414 000 
3. Information 125 000 + 23 000 + 15 000 

2 776 000 + 718 000 + 543000 

Uppbördrmedel 
Inkomster vid datainspektionen 1000 

Nettoutgift 2 776 000 + 718 000 + 542000 

Datai11spektio11e11 

Inom programmet tillståndsverksamhet sker tillståndsprövningen en

ligt datalagen, krcditupplysnin.;;:slagen och inkassolagen samt pröv

ningen av anmälningsärenden som avses i 1 § andra stycket datakun

görelsen (1973: 291). 

Programmet tillsynsverksamhd omfattar tillsyn enligt de tre nämnda 

lagarna. Informationsprogramm1!t omfattar information främst om in

nebörden av de tre lagarna, dels till de registeransvariga, dels till all

mänheten och dels till utlandet, där datalagen och datainspektionen 

tilldrar sig ett mycket stort intresse. 

Datainspektionen kommer därutöver att fortlöpande ha två förhål

landevis omfattande arbetsuppg::fter. Den ena består i att lämna råd 

till och besvara remisser från statsdepartemcnt och myndigheter. An

talet remisser uppgick till 41 under budgetåret 1973/74. Den andra 

arbetsuppgiften omfattar sådana utredningar som inte kan hänföras till 
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visst tillstånds- eller tillsynsärende. Dessa utredningar föranleds fram
för allt av datainspektionens behov av att förutse hur den datatek

niska utvecklingen påverkar integritetsfrågorna. 
Den 31 december 1974 utgår enligt de tre lagarna tidsfristen för 

att söka tillstånd till redan befintliga personregister samt kreditupplys~ 
nings- och inkassoverksamheter. Datainspektionens tidigare bedömning 

att den uppkommande balansen av tillståndsärcnden borde avarbctas 

under budgetåren 1974/75 och 1975/76 får fortfarande anses gälla. I 
detta läge yrkas inte medel för ytterligare handläggartjänster. Däremot 
yrkas viss uppräkning av beloppet för konsultarvoden m. m., främst 
med hänsyn till behovet av utredningar, samt medel för utökad biträdes

hjälp. 

Programmet tillståndsverksamhet 

Tillståndsreglerna i datalagen trädde i kraft den 1 juli 1974. Med 

stöd av övergångsbestämmelserna i datalagen och datakungörelsen har 
inspektionen dock redan under det första verksamhetsåret haft att 

meddela tillstånd och föreskrifter eller vidta andra åtgärder. Bl. a. skulle 

registeransvariga myndigheter senast den 1 januari 1974 göra anmälan 

beträffande personregister, om vilkas inrättande Kungl. Maj:t eller riks
dagen beslutat före den 1 juli 1973. 

Under det första verksamhetsåret utfärdades föreskrifter och an

visningar för tillämpning av datalagen, avsedda både för den offentliga 
och den privata sektorn. I dessa ingår ett för vissa typer av register 
förenklat tillståndsförfarande. 

Sammanlagt anmäldes under det första verksamhetsåret 180 per

sonregister. Ansökningar gavs in beträffande 640 personregister, därav 
599 enligt det förenklade förfarandet. Tio ansökningar om princip
godkännande kom in. Datainspektionen meddelade 30 beslut i ären
den om tillstånd och anmälningar, varav flertalet enligt det förenklade 
förfarandet. 

Hur många personregister som är i drift kan inte anges förrän den 
31 december 1974. Flertalet av de stora statliga datasystem som an
mälts till inspektionen beräknas kunna slutligt handläggas under inne
varande budgetår. I fråga om den återstående ärendebalansen bör re
surserna främst koncentreras till övriga register på den offentliga sek

torn. Även budgetåret 1975/76 kommer att på tillståndssidan domineras 
av att balansen avarbetas. 

Enligt kreditupplysnings/agen får kreditupplysningsverksamhct i prin

cip bedrivas endast efter tillstånd av datainspektionen. Det antal före

tag och enskilda personer som bedriver tillståndspliktig kreditupplys
ningsverksamhet här i landet är inte känt för datainspektionen. Utöver 
de egentliga kreditupplysningsföretagen, som inte torde överstiga SO till 
antalet, finns ett antal föreningar och branschorganisationer, som för 

2 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 4 
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medlemmars räkning bedriver verksamhet som är tillståndspliktig en
ligt krcditupplysningslagen. Datainspektionen har emellertid som mål 
att s\utbehandla flertalet tillståndsärenden under budgetåret 1974/75. 
Tillståndsfrågorna under budgetåret 1975/76 kommer därför att omfatta 
i huvudsak dispensärenden, medgivanden att överlåta eller upplåta 

register som används i kreditupplysningsverksamhet samt ärenden om 

avveckling av sådan verksamhet. 
Liksom beträffande kreditLpplysningsverksamheten saknar datain

spektionen mujlighet att före årsskiftet 1974175 avgöra hur många en
ligt inkassolagen tillståndsplikhga inkassoföretag som f. n. finns i lan
det. En försiktig beräkning visar emellertid på 300-500 företag, var
vid medräknats de företag som vid sidan av annan verksamhet bedri
ver inkassoverksamhet för vilken tillstånd krävs. Inom inkassobranschen 
sker också ständigt en viss omsättning på det sättet att verksamheter 

läggs ned och nya företag bildas. 

Programmet tillsynsverksamhet 

Under det första verksamhetsåret har tillsynen enligt datalagen in

riktats på initiativverksamhet, bl. a. inspektioner, och ombudsmanna
verksamhet, dvs. handläggning av förfrågningar och klagomål, samt öv
rig tillsynsverksamhet. Tillsynsenheten har under året genomfört ett 
tio-tal inspektioner. Dessa har avsett såväl statlig som kommunal och 
enskild verksamhet. Tillsynsen.heten har vidare handlagt ett 30-tal 
klagoärenden som föranlett utredning. Dessutom har förekommit ett 
stort antal förfrågningar. 

Under innevarande budgetår kommer initiativverksamheten att inrik
tas på inspektioner av sådana c'.ataanläggningar, där integritetsfrågorna 
kan antas ha särskild betydelse. Ett viktigt område utgör därvid hälso
och sjukvården. En förutsättnin,g för tillämpning av det förenklade till
ståndsförfarandet för de mindre känsliga registren är vidare att inspek
tioner företas stiekprovsvis av de anläggningar där sådana register förs. 
I fråga om ombudsmannaverksamheten har allmänheten genom infor
mation om datalagen och datainspektionen gjorts mera uppmärksam på 

möjligheterna att genom inspektionens försorg få hjälp och råd vid 
obehörigt intrång i personlig integritet. 

Tillsynsverksamheten under blldgetåret 1975176 kommer att bedrivas 

på i huvudsak samma sätt och i samma omfattning som under innevaran
de budgetår. 

Antalet företag som omfattas av tillsynen enligt kreditupplysnings/a

gen är visserligen begränsat. A andra sidan kommer säkerligen tillsynen 
att bli krävande genom att verksamheten i flera fall bedrivs i kombination 
med inkassoverksamhet. Användning av ADB-medium förekommer 
också i några fall. Tillsynsverksamheten kommer under innevarande 
budgetår att i möjligaste mån s.:i.mordnas med handläggningen av till-
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ståndsärendena. En strävan bör därvid vara att snabbt avgöra sådana 

tillsynsfrågor som aktualiseras genom klagomål och förfrågningar från 

allmänheten. Inspektioner torde kunna ske i större omfattning först 

budgetåret 1975/76, då tillsynen måste omfatta både ombudsmannaverk

samhet och initiativvcrksamhet. 

Även tillsynen enligt inkasso/agen måste under budgetåret 1975176 

omfatta både ombudsmannaverksamhet och initiativverksamhet. Under 

innevarande budgetår är det angeläget att inom rimlig tid behandla kla

gomål och förfrågningar från enskilda och företag angående god in

kassosed. 

Programmet illf ormation 

Kungl. Maj:t godkände den 25 januari 1974 ett av datainspektionen 

efter samråd med nämnden för samhällsinformation framlagt förslag 

till informationsplan för förstagångsinformation om datalagen, kredit

upplysningslagen och datainspektionen. Informationen, som i huvudsak 

genomfördes i maj 1974, riktade sig dels till allmänheten (annonsering i 

pressen, information genom radio och TV m. m.), dels till de register

ansvariga enligt datalagen (informationskonferens och annonsering i viss 

branschfackpress). Under det löpande budgetåret kommer allmänheten 

att informeras om personregistrering med ADB. Denna information kom

mer att innefatta bl. a. en förteckning över vissa viktigare register med 

uppgift om registeransvarig och ändamål samt en kort handledning om 

hur man konkret utnyttjar sina rättigheter enligt datalagen och kredit

upplysningslagen. Vidare kommer inkassolagens bestämmelser att presen

teras för allmänheten. 

För nästa budgetår bör medel beräknas för information till dem som är 

föremål för indrivningsåtgärder genom inkassoföretag. En bearbetning 

och komplettering bör ske av informationen under innevarande budget

år om befintliga större personregister och kreditupplysningsregister. 

Vidare planeras en tämligen utförlig redovisning av inspektionens ställ

ningstaganden i principfrågor och av övrig praxis. 

F öredraga11de11 

Med hänsyn till de ökade arbetsuppgifterna till följd av inkasso

lagens ikraftträdande beräknar jag medel för ytterligare en biträdcs

tjänst. 
Den inkomst under budgetåret 1975/76 som avgifterna enligt kun

görelsen (1973: 1209) om avgift hos datainspektionen ger kan inte när

mare beräknas. Inkomsten bör redovisas som uppbörd under anslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3 318 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 3 318 000 kr. 
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A 10. Drottsförebyggande råd1~t: Förvaltningskostnadcr 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1550000 
1936000 

20 

Brottsförebyggandc rådet, som inrättades som fristående myndighet 
den 1 juli 1974, har till uppgift att främja brottsförebyggande insatser 
inom olika områden av samhällsverksamheten samt att verka för en 
samordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. 

Brottsförebyggande rådet leds av en styrelse. Hos rådet finns ett 
kansli, som förestås av en hnslichef. Inom kansliet finns en utred
ningsenhet och en utvecklingsenhet. Till rådet är knutet en vetenskap
lig grupp samt ett varierande antal arbetsgrupper. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 10 
Övrig personal 4 

14 

Anslag 
Lönekostnader 1215 000 
Sjukvård 5 000 
Resecrsättningar 85 000 

därav utomnordiska 20000 
Lokalkostnader 100 000 
Expenser 145 000 

l 550 000 

Brottsförebyggande rcldet 

Beräknad ändring 1975 /76 

Brottsförebyg
gande rådet 

+ 3 

+ 3 

+ 561 000 
+ 1 000 
+ 20000 
+ 10000 
+ 97000 
+ 90000 

+ 769 000 

Föredra
ganden 

+ 1 

+ 1 

+ 284000 

+ 87000 
+ 15 000 

+ 386000 

1. Löne- och prisomräkning 336 000 kr. varav 44 000 kr. avser höjt 
lönckostnadspålägg. 

2. Personalen behöver försfarkas med två biträden och en expedi
tionsvakt. Ytterligare medel begärs för arvoden till ledamöter, experter 
och sekreterare i arbetsgrupper. ( + 325 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till samma!lställningen beräknar jag anslaget till 
1 936 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som biträ
de (2). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsförebyggana'e rådet: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 936 000 kr. 
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A 11. Brottsförebyggande rådet: Utvccklingskostnader 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

2 150 000 

2 630 000 

21 

Från anslaget bestrids kostnader för informationsverksamhet och 

forskning inom det kriminalpolitiska området. 

Brottsförcbyggande rådet yrkar en höjning av anslaget med 770 000 kr. 

F öredraga11de11 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budget

året 1975/76 till 2 630 000 kr. Jag har därvid beräknat 200 000 kr. för en 

utvärdering av bl. a. de reformer på kriminalvårdens område, som 

beslutats av J 973 års riksdag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för bud

getåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 2 630 000 kr. 

A 12. Framtidsstudier 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

4 000 000 

4 000 000 

Från detta anslag bestrids utgifter för dels viss projektverksamhet 

som sekretariatet för framtidsstudier initierar och samordnar i sam

arbete med berörda departement, dels viss långsiktsmotiverad forsk
ning. 

Sekretariatet för framtidsstudier har satt igång arbete kring långsiktiga 

aspekter på tre problemområden, nämligen arbetslivet, resurser och rå

varor samt Sveriges roll i världssamhället. Till sekretariatet har, som 

förutskickades i prop. 1974: 1 bil. 4 s. 54, knutits en parlamentariskt 

sammansatt referensgrupp för kontakt och information rörande projekt
verksamheten. 

För att planera den långsiktsmotiverade grundforskningen har en sär

skild samarbetskommitte tillsatts. Kommittens verksamhet bedrivs 

samverkan med forskningsråden och styrelsen för teknisk utveckling. 

F öredraga11dcn 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Liksom f. n. bör av anslaget hälften användas för att bekosta den pro

jektverksamhct som bedrivs i framtidsstudiesekretariatets regi och hälf-
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ten användas för den verksamhet som bedrivs av samarbetskommitten 
för långsiktsmotiverad forskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Framtidsstudier för budgetåret 1975176 anvisa ett reserva

tionsanslag av 4 000 000 kr. 
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B POLISVÄSENDET 

Utvecklingen under de senaste åren i fråga om de brott som har kom-

mit till polisens kännedom framgår av följande sammanställning. 

Brott som kommit till polisens kännedom m. m. 

varav 

År Brotts- inbrotts- motor- mord och skade-
balks- stöld fordons- dråp (även görelse 
brott (även an- tillgrepp försök), 

nan stöld barnadråp, 
än in- misshandel, 
brotts- varav dö-
stöld så- den följt, 
vitt avser övriga miss-
skjutva- handels brott 
peo o. d.) och rån 

1965 393 660 80 584 46 717 12 936 22 995 
1966 410 904 80 520 44 861 14 341 22 393 
1967 437 042 85 469 48 899 14 889 24 721 
1968 493 926 98450 49 840 18 237 28 815 
1969 480 979 90 885 51 164 19 349 29 933 
1970 563 138 108 626 57 740 20 121 33 882 
1971 613 1621 135 008 62 777 19 498 37 063 
19723 572 073 125 028 53 168 19 251 35 684 
19732 522 427 112 302 46 406 18 873 38 207 
1973-01-01-
1973-10-31' 449 731 96142 40 381 15 882 32 550 
1974-01-01-
1974-10-31• 457 453 93 845 38 671 17 165 36 531 

1 Antalet brottsbalksbrott för 1971 uppgick till 585 937 enligt statistiska cen-
tralbyråns månadsstatistik. 

• Siffrorna för åren 1972 och 1973 har hämtats från statistiska centralbyråns 
månadsstatistik, som erfarenhetsmässigt visar lägre siffror än årsstatistiken. 

Av sammanställningen framgår att antalet brottsbalksbrott som har 

kommit till polisens kännedom ökat under tiden 1965-1971 med 

undantag för 1969. Enligt den preliminära statistiken har antalet re

gistrerade brottsbalksbrott minskat under 1972-1973 jämfört med 

år 1971. För 1974 finns ännu ingen uppgift för hela året. Då statisti

ken över anmälda brott är en dålig mätare av den verkliga brottslig

heten kan man inte av den dra några säkra slutsatser om brottslig

hetens omfattning och utveckling. 

Trafikövervakningen kräver betydande insatser från polisens sida. Om

fattningen av polisens arbete i detta avseende kan i viss mån belysas av 

de uppgifter om fordonsparkens storlek och antalet personskador vid 
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trafikolyckor som lämnas i följande sammanställning. Som framgår av 
tabellen har anta\et dödade i trafiko\yckor trots fon.lom;parkcns ökning 
minskat kontinuerligt de senast~ åren. Antalet skadade har dliremot ökat 
under år 1973. 

År Antalet re- Antalet personskador vid polisundersökta 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

gistrerade 
motorfordon 
vid årets 
utgång 

I 998 939 
2 084 714 
2 173 831 
2 266 909 
2 392 763 
2 487 789 
2 553 221 
2 655 171 
2 699153 

trafikolyckor 
dödade svårt 

skadade 

I 313 3 158 
1 313 4 700 
1 077 5 304 
1 262 6 111 
1 275 6 529 
I 307 6 614 
1 213 7 031 
I 194 6 657 
1 177 7 264 

lindrigt summa 
skadade 

20 460 24 931 
16 730 22 743 
15 697 22078 
16 917 24 290 
16 670 24474 
15 616 23 537 
14 841 23 085 
14 599 22 450 
15 287 23 728 

Genom beslut den 29 juni 1973 bemyndigade Kungl. Maj:t mig att 
tillkalla sakkunniga för att utreda frågan om personalomsättningen 
inom polisväsendet. Den tillsatta utredningen har den 20 september 
1974 överlämnat betänkandet (Ds Ju 1974: 15) Personalomsättningen 
inom polisväsendet. De lösningar på olika problem som föreslås är dels 
av organisatorisk, dels av Iöntteknisk art. Betänkandet har remissbe
handlats. Beredning pågår inoff, departementet. 

Polisen på storflygplatserna 

I anslagsframställningen för 1975176 återkommer rikspolisstyrelsen 
med sina tidigare framförda förslag om en särskild flygplatspolis vid våra 
internationella flygplatser Arlanda, Landvetter och Sturup. Beträffande 
situationen på de olika flygplats·~rna lämnar styrelsen följande uppgifter. 

Arfonda 

Rikspolisstyrelsen finner det uppenbart olämpligt att arbetsgruppen på 

Arlanda ingår i ett polisdistrikt med så begränsade personalresurser som 
l\färsta polisdistrikt. Detta framstår numera allt tydligare mot bakgrun
den av utvecklingstcndcnsema i fråga om den år från år expanderande 

flygtrafiken. 
På Arlanda uppehåller sig eller passerar årligen ett mycket stort antal 

personer. Under 1973 torde antalet ha uppgått till ca 4,4 milj. 
Utvecklingen av resandetraff{cn på Arlanda till och från utlandet 

framgår av följande. 
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Ar Ank. och avr. Passagerare i Totalt 
passagerare transit 

1970 I 984 152 65 530 2 049 682 
1971 2 208 435 68 779 2 277 214 
1972 2 480 888 70 581 2 551 469 
1973 2 588 097 95 795 2 683 892 
1976 3 650 000 105 000 3 755 000 (prognos) 
1980 5 430 000 110 000 5 540 000 (prognos) 

Antalet inrikespassagerare på Arlanda under 1973 uppgick till 
753 846. Motsvarande antal under 1976 och 1980 beräknas till 1 050 000 

respektive 1 500 000. 
Antalet anställda på Arlanda var under år 197 3 ca 3 500 och väntas 

öka i takt med trafikutvecklingen. 
De allmänna polisiära uppgifterna på Arlanda har enligt styrelsen 

aktualiserats allt mer. Behov föreligger praktiskt taget ständigt av ord
ningshållning på områden inom och utom stationsbyggnaden som är 
allmän plats. Ofta och med kort varsel måste särskild övervakning or
ganiseras i samband med vissa officiella och andra personers ankomst 
och avresa. 

Inom flygplatsområdet och dess tillfartsvägar behövs kontinuerlig 
trafikövervakning. 

Rikspolisstyrelsen har vid sin planläggning av den framtida polisverk
samheten på Arlanda - utan att ta slutlig ställning till organisationen 
Mirvidlag - funnit att de polisiära arbetsuppgifterna inom flygplatsom
rådet sedan den permanenta stationsbyggnaden tagits i bruk den 1 no
vember 1976 blir av en sådan omfattning att en särskild flygplatspolis 
behövs liknande den som i dag finns på internationella flygplatser ute i 
v~irlden. Arbetsuppgifterna skulle omfatta förutom den egentliga pass
kontrollen såväl spanings- och utredningstjänst som övervaknings- och 
trafikövervakningstjänst. 

Vid arbetsgruppen på Arlanda fanns den 1 juli 1974 följande tjänster 
inrättade: 

för passkontroll 25 tjänster för polismän och 11 för 
18 tjänster för polismän 

för särskild kontroll och allmän bitr. passkontrollanter 
polisiär verksamhet 

för kontorspersonal 7 tjänster 

Vid polisdistriktets huvudstyrka i Märsta finns vidare 2 polismän 
för vikariats- och förstärkningstjänstgöring vid i första hand arbets
gruppen på Arlanda. 

Landvetter 

Den 1 oktober 1977 kommer Torslanda flygplats, som ligger i Göte
borgs polisdistrikt, att ersättas av en ny flygplats belägen i Härryda 
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kommun inom Mölndals polisdistrikt, ca 35 km från Göteborg. Den nya 
flygplatsen, benämnd Landvetter, kommer enligt uppgift att användas 
i större utsträckning än Torslanda flygplats gör f. n. 

Inom luftfartsverket har utarbetats följande prognoser för flyg
trafiken på Landvetter. 

År 

1977 
1980 

Ank. och avr. 
passagerare 

1200000 
1600000 

Passagerare i 
transit 

200 000 
240 000 

Totalt 

1400000 
1840000 

Antalet inrikespassagerare på Landvetter under 1977 och 1980 be
räknas till 485 000 respektive 620 000. 

Härutöver och i relation till förestående kan följande uppgifter be
träffande Torslanda tjäna till ledning vid uppskattning av trafikens 
m. m. framtida omfattning på Landvetter. 

Torslanda 

På Torslanda uppehåller sig eller passerar årligen ett stort antal per
soner. Under 1973 torde antalet ha uppgått till ca 2,8 milj. 

Utvecklingen av resandetrafiken till och från utlandet framgår av föl
jande. 

År Ank. och avr. Passagerare i Totalt 
passagerare transit 

1970 518 140 96 960 615 100 
1971 617 120 107 131 724 251 
1972 695 643 130 287 825 930 
1973 773 223 117 126 890 349 
1976 1 100 000 190 000 1 290 000 (prognos) 

Antalet inrikespassagerare på Torslanda under 1973 uppgick till 
325 771. Motsvarande antal under 1976 beräknas till 440 000. 

Antalet anställda på Torslanda var under 1973 ca 975 personer och 
väntas öka i takt med trafikutvccklingen. 

På Torslanda är inte särskild passkontrollgrupp eller arbetsgrupp or
ganiserad. Personal tillhandahålls i första hand av Göteborgs polis
distrikts utlänningssektion och ordningsavdelning. 

Sedan den 1 juli 1973 är följande polispersonal knuten till Torslanda: 

för passkontroll 

för särskild kontroll och allmiin 
polisiär verksamhet 

9 polismän 

12 polismän 

När Landvetter framdeles kommer att ersätta Torslanda anser sty-



Prop. 1975: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 27 

relsen det olämpligt att ett polisdistrikt med så begränsade personal
resurser som Mölndals polisdistrikt handhar polisverksamheten på Land
vetter. Skälen härtill får anses helt motsvara dem som fömt anförts be
träffande Arlanda och Märsta polisdistrikt och väga lika tungt. De poli
siära arbetsuppgifterna på Landvetter blir desamma som på Arlanda. 

Sturup 

Sedan den 1 december 1972 ersätter Sturups flygplats inom Malmö 
polisdistrikt Bulltofta flygplats. 

På Sturup uppehåller sig eller passerar årligen ett stort antal perso
ner. Under 1973 torde antalet sådana personer ha uppgått till ca 1,5 

milj. 
I fråga om trafikens utveckling anges nedan dels antalet utrikespassa

gerare på Bulltofta t. o. m. den 30 november 1972 och dels antalet ut
rikespassagerare på Sturup fr. o. m. den 1 december 1972. 

År Ank. och avr. Passagerare i Totalt 

1970 
1971 
1972 
1973 
1976 
1980 

passagerare transit 

314 745 
310 830 
334 493 
222 012 
370 000 
505 000 

106 963 
74 841 
69 817 

116 824 
130 000 
140 000 

421 708 (Bulltofta) 
385 67 l (Bulltofta) 
404 310 (Bulltofta/Sturup) 
338 836 (Sturup) 
500 000 (Sturup, prognos) 
645 000 (Sturup, prognos) 

Antalet inrikespassagerare på Sturup under 1973 uppgick till 249 041. 
Motsvarande antal under 1976 och 1980 beräknas till 386 000 respektive 
440 000. 

Antalet anställda på Sturup var under år 1973 ca 850 och väntas öka 
i takt med trafikutvecklingen. 

De polisiära arbetsuppgifterna på Sturup är i princip samma som på 
Arlanda och Torslanda och motiverar sålunda enligt styrelsen särskild 
flygplatspolis. 

På Sturup är inte särskild passkontrollgrupp eller arbetsgrupp orga
niserad. Personal tillhandahålls i första hand av Malmö polisdistrikts 
utlänningssektion och ordningsavdelning. 

Sedan den 1 juli 1973 är följande polispersonal knuten till Sturup: 

för passkontroll 

för särskild kontroll och allmän 
polisiär verksamhet 

6 polismän 

6 polismän 

Styrelsen föreslår att en särskild flygplatspolis, omfattande personal 
för passkontroll, spaning och utredning, övervakning och trafikövervak
ning samt särskild flygplatskontroll inrättas. 

Flygplatspolisen bör ställas till styrelsens förfogande för riksomfat
tande verksamhet och uppföras på personalplan för Stockholms, Göte-
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borgs respektive Malmö polisdistrikt alternativt läggas under dessa 
distrikt. 

Föredraganden 

Frågan om polisverksamheten på våra tre största flygplatser har 
diskuterats under en följd av år. Rikspolisstyrelsens första framställning 
i ämnet år 1967 överlämnades till 1967 års polisutredning som i sitt 
betänkande (SOU 1970: 32) Polisen i samhället bl. a. uttalade att man 
för att kunna genomföra rikspolisstyrelsens förslag om en flygplatspolis, 
som står till styrelsens förfogande, måste ge begreppet riksomfattande 
verksamhet en ny och vidare innebörd. Jag delade då och delar fortfa
rande denna uppfattning. Det är enligt min uppfattning av flera skäl 
inte lämpligt att inrätta en sän:kild flygplatspolis direkt under styrelsen. 
Detta kom bl. a. till uttryck i 1973 års statsverksproposition, där jag 
inte heller ansåg att polisen p~. flygplatserna borde läggas under de tre 
storstadsdistrikten. 

Även om det inte har förflutit särskilt lång tid från detta ställnings
tagande finner jag mig nu ändå föranlåten att på nytt ta upp frågan. 

En anledning härtill är den ökande flygtrafiken. Som framgår av de 
siffror som rikspolisstyrelsen redovisar är det en ansenlig mängd männi
skor som av olika skäl vistas på de tre största flygplatserna. Prognoserna 
för trafikutvccklingen, som säkert kan ifrågasättas, kan man bortse från 

i detta sammanhang. 
En annan anledning är de terroraktioner eller hot om sådana som 

förekommer med jämna mellanrum utomlands. De förhoppningar som 
man möjligen kunde hysa att terroraktioner skulle minska eller upp
höra har inte infriats. Under sådana omständigheter är det nödvändigt 
även i vårt land att vidta åtglirder för att förebygga och om möjligt 
förhindra aktioner mot den civila flygtrafiken. 

Mot bakgrund av vad jag nu har sagt är det förståeligt att ett polis
distrikt med så relativt begrän:;ade personalresurser som Märsta polis
distrikt har svårigheter att svara för den största internationella flyg
platsen i landet. Även om arbetsgruppen på Arlanda kontinuerligt 
har förstärkts blir det ändå omöjligt för distriktet att med egna re
surser svara för tillfälliga toppar i trafiken och inträffade oväntade 
händelser. Redan i dagens läge måste övriga polisdistrikt i Stockholms 
län låta personal tjänstgöra på Arlanda. Detta är till nackdel för po

lisverksamheten i dessa distrikt. Om verksamheten på Arlanda däremot 
läggs under Stockholms polisdistrikt blir situationen en annan. Storleken 
på Stockholms polisdistrikt gör att det inte bör bereda några större svå
righeter att vid behov tillfälligt placera personal på Arlanda. 

Torslanda flygplats ligger i dag inom Göteborgs polisdistrikt. Den 
nya flygplatsen för göteborgsområdet, Landvetter, ligger inom Möln
dals polisdistrikt. Den beräknas vara klar den 1 oktober 1977. Samma 
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skäl som talar mot att Märsta polisdistrikt svarar för polisverksam
heten på Arlanda talar också mot Mölndals polisdistrikt när det gäller 

Landvetter. 
Sturups flygplats ligger inom Malmö polisdistrikt. 
Frågan har även behandlats i riksdagen under hösten 1974. Justitie

utskottet (Ju 1974: 36) har ansett att organisationsfrågorna liksom effek
tivitets- och samordningsfrågorna rörande polisverksamheten vid våra 
större internationella flygplatser bör ses över. Under hänvisning till att 
frågan övervägdes inom Kungl. Maj :ts kansli har utskottet hemställt att 
riksdagen ger Kungl. Ma:jt tillkänna vad utskottet anfört om översyn av 

polisverksamheten vid landets tre största flygplatser. Riksdagen besluta
de i enlighet med utskottets hemställan. 

Jag har alltså kommit till den slutsatsen att det är lämpligt att polis
verksamheten på Arlanda läggs under Stockholms polisdistrikt. Likaledes 
anser jag att polisverksamheten på den nya flygplatsen Landvetter bör 
läggas under Göteborgs polisdistrikt. Med hänsyn till den pågående pla
neringen är det lämpligt att detta slås fast redan nu. Det ankommer på 
regeringen att besluta om de ändringar i polisdistriktsindelningen och för
delningen av personal som blir nödvändiga. 

överföringen av ansvaret för polisverksamheten på Arlanda flyg
plats från Märsta polisdistrikt till Stockholms polisdistrikt bör genom
föras den 1 juli 1975. 

B 1. Rikspolisstyrelsen 

1973174 Utgift 86 385 911 
1974/75 Anslag 199 960 000 
1975/76 Förslag 122 160 000 

1 Av anslaget skall 5 897 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 
Ledamöter av styrelsen är rikspolischefen, överdirektören och sex andra 
ledamöter som utses av regeringen. Inom styrelsen finns dels under 
överdirektören en avdelning med två polisbyråer, en avdelning med en 
teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med en perso
nalbyrå, en kanslibyrå, en registerbyrå och en enhet för datafrågor och 
dels en säkerhctsavdelning med två byråer. 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Radioförbindelser med utlandet 
Passformulär m. m. 
Kostnader för polisväsendets 

1974/75 

279 
297 
576 

41 650 000 
126000 
800000 

(150000) 
18 065 000 
4 537 000 

55 000 
2 500 000 

arbetstidsnämnd m. m. 30 000 
Centralt anordnad utbildning 1 637 000 
Central löneuträkning 430 000 
Avgifter till datamaskinfonden m. m. '.!5 130 000 
Bidrag till kostnader för gemen-

sam kontorsdrift m. m. i 
kvarteret Kronoberg 

99 960 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Rikspolis
styrelsen 

+30 
+52 

1 +s2 

+ 6 745 000 
+ 39000 
+ 400000 

(-) 
+ 9 522 000 
+ 1646000 
+ 10000 
+ 300000 

+ 5000 
+ 625 000 
+ 35000 
+ 3 560 000 

+ 5 439 000 
+28 326 000 

Före
draganden 

+10 
+30 

•+40 

+ 4 585 000 
+ 39000 
+ 375000 

(-) 
+ 9 522 000 
+ 553 000 
+ 10000 
+ 300000 

+ 5000 
+ 600000 
+ 35000 
+ 737 000 

+ 5 439000 
+22 200000 

' 49 av tjänsterna avses för gemensam kontorsdrift inom kvarteret Kronoberg. 
• 35 tjänster förs över från den lokala polisorganisationen och avses för ge

mensam kontorsdrift inom kvarteret Kronoberg. 

Rikspolisstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 20 349 000 kr., varav 1 646 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Behov föreligger av en tjänst som fotograf vid informationsenhe

ten (+51600 kr.). 
3. Tekniska byråns telesektion bör tillföras en förste byråingenjör 

(+68 300 kr.). 
4. Behov föreligger vid utbildningsbyråns utbildningssektion av en 

byrådirektör för planering, utformning av kursplaner, utbildning av 

lärare och val av utbildningshjälpmedel m. m. ( + 82 300 kr.) och en 

byrådirektör för bl. a. uppföljning av ekonomiska frågor beträffande 

all central, regional och lokal utbildning ( + 82 300 kr.) samt ett kontors

biträde ( + 45 900 kr.). 
5. Styrelsen föreslår att en tj~inst som garagebiträde inrättas vid po

lisskolan Ulriksdal ( +45 900 kr.) och en tjänst som expeditionsvakt vid 

polisskolan Solna ( +45 900 kr.). 
6. Spaningsregistret vid registerbyrån bör förstärkas med en förste 

byråsekreterare ( + 75 000 kr.). Styrelsen föreslår vidare att fyra radio-
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assistenter vid försvarets radiostation i Splna överförs till registerbyråns 

sambandscentral ( +231 000 kr.). 
7. För en fortsatt uppbyggnad av personalvårdsorganisationen före

slår styrelsen att personalbyråns personalvårdssektion tillförs ytterligare 

tre tjänster, varav en avdelningsdirektör ( + 108 200 kr.) och två tjänster 

för biträdespersonal ( + 101 400 kr.). 
8. Statskontoret har tidigare gjort en organisationsutredning om ar

betsläge, resursbehov m. m. vid styrelsens dataenhet varvid en kraftig 
utökning av dataenheten föreslogs. Av 25 av styrelsen begärda tjänster 

för enheten erhölls 11 fr. o. m. den 1 juli 1974. Styrelsen yrkar nu med 
stöd av statskontorets förslag att medel anvisas för ytterligare nio tjäns
ter vid systemsektionen ( + 747 000 kr.) och åtta tjänster vid driftsek

tionen ( +447 000 kr.). 

9. Medelsbehovet till expenser beräknas öka med totalt 2 566 000 kr., 

varav 1 375 000 kr. avser informationsverksamheten och 1 063 000 kr. 

kostnader för flyttning från nuvarande lokaler till nya lokaler i k"var
teret Kronoberg. 

10. Posten till centralt anordnad utbildning föreslås ökad med 
625 000 kr., varav ca 425 000 kr. avser inköp av kurslitteratur m. m. 

till följd av ökat antal elever. Styrelsen föreslår att grundkursen för 
polismän utökas med tre veckor. 

11. Av kostnadsökningen till avgifter till datamaskinfonden m. m. 
hänför sig 850 000 kr. till extra kostnader i samband med flyttningen 

till kvarteret Kronoberg och ca 2,6 milj. kr. fondavgifter för utökning 
av datautrustningen och underhåll av densamma. 

12. Inom kvarteret Kronoberg föreslås en för rikspolisstyrelsen, delar 
av Stockholms polisdistrikt, kriminalvårdsverkets allmänna häkte i 

Stockholm och vissa avdelningar av Stockholms tingsrätt samt bygg
nadsstyrelsens fastighetsdrift gemensam organisation för kontorsdrift 
m. m. Organisationen skall svara för gemensam reproduktionscentral 
och telefonväxel, tele- och svagströmsservice, lokalvård, central post
och godsmottagning, adressering, sport- och simhall, bevakning, garage 
och parkering, hör- och filmsalar, restaurang, konditori samt förvalt
ning och vård av till byggnaderna hörande inventarier och utrustning. 
Av berörda myndigheter kommer rikspolisstyrelsen och Stockholms 

polisdistrikt att vara de största nyttjarna. Organisationen föreslås ingå 

som enhet i rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Sådan personal från övriga 

myndigheter som är sysselsatta med arbetsuppgifter av gemensam ka

raktär föreslås därför böra överföras till rikspolisstyrelsen. 
Tillsammans med berörda nyttjare har rikspolisstyrelsen beräknat 

personalbehovet till 128 tjänster av vilka 49 föreslås nyinrättade. Fler
talet av dessa tjänster utgörs av personal för lokalvård och telefontjänst. 
Kostnaderna för kontorsdriften utom reproduktionsservice beräknas till 
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sammanlagt ca 15, 7 milj. kr. och föreslås fördelade i förhållande till 
den lokalyta som varje myndighet kommer att disponera. Kostnaderna 

för reproduktionsservice föreslås debiteras nyttjarna i förhållande till 
utfört arbete. Den del av nämnda ca 15,7 milj. kr. som skall belasta 
rikspolisstyrelsens myndighetsanslag beräknas till 5 439 000 kr. Av be
loppet kan 4 683 000 kr. täckas genom överföring av medel från pos
terna lönekostnader, lokalkostnader och expenser. 

Föredraga11de11 

4. Jag beräknar medel för en ny tjänst vid utbildningsbyråns utbild

ningssektion för planering och utformning av kursplaner m. m. 
6. Jag beräknar medel för att överföra fyra tjänster som radioassistent 

från försvarets radiostation i Sclna till rikspolisstyrelsen. 
För att ytterligare förbättra urvalsförfarandet vid antagning av polis

aspiranter har jag beräknat 175 000 kr. Dessa kostnader bör rymmas 
inom tillgängliga medel för ersättning för konsultuppdrag. 

För att ge polismännen ökade kunskaper i samhällsorienterande äm

nen, psykologi och kriminologi har jag beräknat medel till utökning av 
grundkursen för polismän med en vecka. 

12. Jag ansluter mig i huvudsak till rikspolisstyrelsens förslag om ge

mensam kontorsdrift inom kvarteret Kronoberg. Ett förvaltningskontor 
bör organiseras som skall höra till rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Kost

naden för verksamheten beräknar jag preliminärt till ca 17 milj. kr. Jag 
har därvid räknat med ett behov av ca 121 tjänster för förvaltningskon
toret. Av dessa är 49 avsedda för lokalvård. 53 tjänster kan överföras 
till kontoret från nyttjarna. För ytterligare tio tjänster beräknar jag 
medel. Av dessa avses en tjänst :;om chef för förvaltningskontoret. 

Beträffande avtalsbara anställnings- och arbetsvillkor avser jag att 
ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som behövs. 

Jag avser i det följande att förorda att ett särskilt förslagsanslag be
nämnt Gemensam kontorsdrift rn. m. inom kvarteret Kronoberg förs upp 

på statsbudgeten nästa budgetår. Bidragen från övriga myndigheter till 

organisationen för kontorsdriften bör tillföras detta anslag. Bidragen 

från rikspolisstyrelsens myndighetsanslag till kontorsdriften har jag be

räknat till 5 439 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
122 160 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikspolisstyre/sen för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 122 160 000 kr., varav 7 207 000 kr. att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 
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B 2. Polisverket: Inköp av moforfordoo m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

27 655 474 
123 772 000 

27 822 000 

Reservation 19 982 505 

1 Av anslaget ska11)6 521 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Bilar och motorcyklar m. m. 
Radioutrustning m. m. 
Hästar och hundar 
Trafikövervakningsmateriel 

m.m. 
Reserverade medel 

Rikspolisstyre/sen 

1974/75 

19 844 000 
2 868 000 
1400000 

l 160000 
- l 500000 

23772000 

Beräknade kostnader 
1975/76 

Rikspolis
styrelsen 

23 905 000 
7 642 000 
I 563 000 

681 000 

33 791 000 

Före
draganden 

23 255 000 
2 444 000 
1563000 

560 000 

27 822000 

1. För den lokala polisorganisationen föreslår styrelsen att 14 nya 
bilar anskaffas (524 000 kr.), varav 9 bilar är en följd av föreslagna 
personalförändringar. Styrelsen föreslår även inköp av en lastbil till 
polisskolan Ulriksdal för 35 000 kr. 

Sammanlagt 660 bilar och 100 motorcyklar bör bytas ut. Kostna
derna beräknas till 23 521 000 kr. 

För utbyte av 7 släpvagnar för transport av terrängskotrar yrkar sty
relsen 56 000 kr. 

Styrelsen yrkar vidare ca. 348 000 kr. för anskaffning och utbyte av 
terrän~skoterpaket. 

2. För utbyggnad av personradiosystemet i Stockholm, Göteborg och 
Malmö begär styrelsen 2 620 000 kr. För att kunna beställa ytterligare 
utrustning till systemet begär styrelsen vidare ett beställningsbemyndi
gande på 13,2 milj. kr. att betalas under budgetåren 1976/77 och 
1977/78. 

Försvarsstabens radiostation i Solna som ombesörjer bl. a. interpol
radiotrafiken kommer att läggas ned den 1 juli 1975. Styrelsen begär 
därför medel för uppförande av en egen radioanläggning för interpol
radiotrafik (1,9 milj. kr.). 

Styrelsen yrkar 300 000 kr. för inköp av talkrypteringsutrustningar. 
För modernisering samt komplettering av fjällradionätet med hjälp

telefon i Jämtlands län yrkar styrelsen 400 000 kr. 

För inköp av särskild mikrofonutrustning till motorcyklar begär sty
relsen 175 000 kr. 

TV-övervakningsanläggningen i tunnelbevakningscentralen bör över-

3 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 4 
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föras till ledningscentralen i St•:lckholm. Styrelsen beräknar kostnaderna 

härför till 900 000 kr. 
För inköp av radioutrustning till fordon yrkar styrelsen ca. J ,3 

milj. kr. 
3. Styrelsen yrkar vidare 1 563 000 kr. för anskaffning av 5 hundar, 

för utbyte av 80 hundar och 10 hästar samt för utrustning till hundar 

m.m. 
4. För komplettering, utökning och utbyte av trafikövervakningsma

teriel såsom bilvågar, radarutrnstningar, traffipaxutrustningar samt al

koholprovningsutrustningar m. m. begär styrelsen 681 000 kr. 

F öredraga11de11 

1. Jag beräknar medel för inköp av 14 nya bilar, varav en lastbil för 
polisskolan Ulriksdal, 7 bilar för trafikövervakning och andra övervak
ningsändamål och 6 bilar som avses för utrednings- och spaningspersonal. 
Vidare beräknar jag medel för inköp av 3 terrängskoterpakct. För utbyte 
av ca 660 bilar och ca 100 motorcyklar beräknar jag ca 22,2 milj. kr. 

och för utbyte av terrängskotrar och släpvagnar ca 315 000 kr. 

2. För inköp av mottagarutrustning till interpolradioverksamheten 
beräknar jag 600 000 kr. För radioutrustning till fordon beräknar jag 

ca 1,3 milj. kr. Vidare beräknar jag 300 000 kr. för upprustning av 
fjällradionätet i Jämtlands län och 100 000 kr. för inköp av särskild 
mikrofonutrustning till motorcyklar samt 100 000 kr. för anskaffning av 
talkrypteringsutrustningar. 

4. Under posten till trafikövervakningsmatcriel m. m. beräknar jag 
560 000 kr. för utbyte och anskaffning av traffipax- och radarutrust
ningar och för inköp av fordom.vågar och alkoholprovningsutrustningar 
m.m. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
27 822 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 27 822 000 kr., varav 

19 336 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 3. Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1973174 Utgift 54 083 373 

1974175 Anslag 167 310 000 

1975176 Förslag 76 520 000 

'.Av anslaget skall 37 290 000 kr. avräkna( mot automobilskattemedlen. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975 /76 

Rikspolis- Före-
styrelsen dragandcn 

Underhåll och drift av motor-
fordon m. m. 36 330 000 +9455 000 +9 364000 

Underhåll och drift av helikopt-
rar m. m. 7 250 000 + 30 000 + 30000 

Underhåll och drift av båtar 1090000 + 760 000 + 644 000 
Underhåll och vård av radio-

anläggningar m. m. 9 700 000 + 1355000 
Försäkring av motorfordon 1050000 
Underhåll och vård av fordons-

utrustning m. m. 2 130 000 380000 380000 
Underhåll och vård av hästar 

m.m. 480 000 + 45000 + 45000 
Underhåll och vård av hundar 

m.m. 2 800000 + 1020000 + 287 000 
Underhåll och vård av personlig 

utrustning m. m. 4400000 400000 400000 
Underhåll och vård av trafiköver-

vakningsmateriel m. m. 750 000 
Underhåll och vård av kriminal-

teknisk utrustning m. m. 700000 150 000 150 000 
Underhåll och vård av speciell 

materiel m. m. 630 000 230000 230000 

67 310 000 +11505 000 +9 210 000 

Föredraganden 

Under posten till underhåll och vård av hundar m. m. har jag beräk
nat 700 000 kr. till driftbidrag för försvarets hundskola i Sollefteå. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
76 520 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 76 520 000 
kr., varav 42 392 000 kr. att avräknas mot automobilskatte
medlen. 

B 4. Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda
gande av brott mot rikets säkerhet m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

47 539 848 
46 970 000 
54100 000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 55 070 000 kr. 
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Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 54 100 000 kr. ökningen av anslaget be
ror till största delen på automatiska kostnadsökningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och 

uppdagande av brott mot rikets säkerhet m. m. för budget
året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 54 100 000 kr. 

B 5. Polisverket: Diverse utgifter 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 976 288 

1900 000 

2100 000 

Från detta anslag betalas b:t. a. bidrag till internationella kriminal
polisorganisationen i Paris (Interpol), till enskilda tjänstemän för studier 
av betydelse för polisväsendet och till föreningar för tjänstemän vid po
lisväsendet. I övrigt bestrids från anslaget bl. a. kostnader för efterspa
ning av försvunna personer och för stängsel kring övergivna gruvhål. 
Kostnader för polisverksamhet som inte skall bestridas från annat an
slag betalas från anslaget efter beslut av regeringen. 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 2 700 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Polisverket: Diverse utgifter för budgetåret 1975176 an

visa ett förslagsanslag av 2 100 000 kr. 

B 6. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 1 204 563 000 

1974175 Anslag 11331220000 

1975/76 Förslag 1 547 593 000 

'-Av anslaget skall 306 180 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Rikspolissstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta 
inseendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet 
i länet. I varje län, utom Gotlands län, finns hos länsstyrelsen en läns
polischef och i vissa län dessutom en biträdande länspolischef. Varje 
län är indelat i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I varje polis
distrikt finns en polisstyrelse. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 37 

Personal 
Tjänstemän i polischefs

karriären 
Övriga polismän exklusive 

personal i rekryterings
kåren 

Annan personal 

Anslag 
Lönekostnader till 

tjänstemän 
Lönekostnader till extra 

polismän (polis
aspiranter) m. fl. 

Lönekostnader till övrig 
extra personal och till 
tillfällig arbetskraft 

Ersättning till sakkunniga 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för förpassning 

och för kost och sjuk
vård för omhändertagna 
personer m.m. 

Kostnader för regionalt 
och lokalt anordnad 
utbildning 

Särskilda utgifter i polis
tjänsten 

Ersättning för skador vid 
flygande inspektion 

Kostnader för framkall
ning och kopiering av 
film m.m. 

Ersättning för skador på 
polismans lösa egendom 

Ersättning till enskilda för 
biträde åt ordnings
rnakten 

Kostnader för inköp av 
uniform till polischefs
personal 

Kostnader för polititran
sporter 

Kostnader för trafik
nämnder 

Kostnader för företags
nämnder 

Vissa kostnader för för
undersökning m.m. 

1974/75 

262 

14 380 
1 3108,5 

17 750,5 

1 042 871 000 

80 150 000 

6000000 
7 127 000 
1655000 

35 400 000 
116 483 000 
33 234 000 

1300000 

1800000 

940 000 

20000 

500000 

100 000 

50000 

50000 

1200000 

150000 

250 000 

1450000 

Beräknad ändring 1975/76 

Rikspolis
styrelsen 

+ 

+ 
+ 
+ 

1 

400 
100 

501 

+160912000 

+ 23 105 000 

1786000 

+ 445 000 
+ 1 000000 
+ 23 656 000 
+ 3 608 000 

600000 

' ' 250 000 

+ 30 000 

+ 400 000 

+ 350 000 

Föredra
ganden 

+ 
+ 
+ 

400 
1 100 

500 

+ 157 787 000 

+ 23 105 000 

+ 186000 

+ 445 000 
+ 1 000000 
+ 23 656000 
+ 2 300000 

+ 

' ' 
+ 

+ 

+ 

600 000 

200 000 

30000 

400 000 

350 000 

1 25 av dessa tjänster skall fr.o.m. den 1 juli 1975 föras över till rikspolis
styrelsen för tjänstgöring vid förvaltningskontoret inom kv. Kronoberg. 

• Tio av dessa tjänster skall föras över till rikspolisstyrelsen och tas i anspråk 
för tjänster vid förvaltningskontoret. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Rikspolis
styrelsen 

Föredra
ganden 

38 

Övriga utgifter 490 000 + 60 000 + 60000 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m.m. i kvarteret Krono-
berg + 6 254 000 + 6 254 000 

1331220 000 +222456000 +216 373 000 

Rikspolisstyre/sen 

1. Pris- och löncomräkning 183177 000 kr., varav 39117 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Polisstyrelserna har yrkat sammanlagt 1418 nya tjänster och läns
styrelserna 1 407. Rikspolisstyrelsen föreslår att 501 nya tjänster inrät
tas. Av dessa är en avsedd för personal i polischefskarriären, 400 för 
polismän och 100 för annan personal. Fördelningen av de föreslagna 
tjänsterna framgår av följande sammanställning. 

Personal i polischefskarriären 

övriga polismanstjänster 

Polismästarnas kanslier 

Ordningsavdelningar 

1 

10 

övervakningssektioner 185 
Trafiksektioner och länstrafikgrnppcr 25 

Kriminal avdelningar 110 

V i k a r i a t s- o c h f ö r s t ä r :k: n i n g s p e r s o n a l 70 

övriga tjänster 

Kontorspersonal 

3. Personal i polischefskarriären 

100 

Styrelsen föreslår att ytterligare en tjänst som polissekreterare in

rättas. 

4. Polispersonal 
a) Polismanstjänster vid polismästarnas kanslier 

För fortsatt uppdelning av polismästarens kansli i vissa större polis
distrikt i en kansli- och en kameralsektion bör tio polismanstjänster 
inrättas. 
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b) Ö1·ervakni11gsverksamhet 

Styrelsen föreslår att 185 polismanstjänster inrättas för i huvudsak 
följande ändamål. 

En viktig del av polisverksamheten är den preventiva uppgiften och 
kontakten med allmänheten. Erfarenhetsmässigt fullgörs detta effekti
vast genom fotpatrullerande polismän. Styrelsen anser därför att hu
vuddelen av antalet tjänster bör tilldelas polisdistrikten för sådan över

vakning. 
Erfarenheterna av kvarterspolisverksamheten är goda. Styrelsen före

slår därför att ett relativt stort antal tjänster inrättas för ändamålet. 
I ett mindre antal polisdistrikt råder alltjämt brist på vakthavande 

befäl. Styrelsen föreslår att återstående behov av sådana tjänster till
godoses. 

Erfarenheterna av att inrätta tjänster som yttre befäl för ledningen 
av den yttre verksamheten är goda. Styrelsen föreslår därför att ytter
ligare polisdistrikt tillförs polismanstjänster i sådan omfattning att tjäns
ter som yttre befäl kan inrättas eller utökas. 

Traf ikövervakningsverksamhet 

Brottskommissionen föreslog att sammanlagt 25 polismanstjänster 
skulle inrättas för trafikundervisning i skolorna. Av tjänsterna har 20 
tillförts polisorganisationen budgetåren 1973/74 och 1974/75. Styrelsen 
föreslår att resterande fem polismanstjänster tilldelas trafiksektionerna 
för denna verksamhet. 

Styrelsen föreslår vidare att fyra tjänster inrättas som ställföreträdan
de chef vid länstrafikgrupper i län som saknar sådana tjänster. 

För förstärkning av arbetsledningen med befäl i den yttre tjänsten 
vid länstrafikgrupper och trafiksektioner föreslår styrelsen att 16 tjäns
ter inrättas. 

dJ Utrednings- och spaningsverksamhet 

På grund av otillräckliga personalresurser har polisdistrikten under 
budgetåret 1973/74 tvingats till mycket kraftiga prioriteringar, varvid 
den grövre brottsligheten getts förtur. Detta har bl. a. fått till följd att 
andra angelägna arbetsuppgifter inte kunnat utföras med tillräckJig 
skyndsamhet och att ett mycket stort antal ärenden lags ned utan att 
någon åtgärd kunnat vidtagas eller nedlagts på grund av uteblivet spa
ningsresultat. Styrelsen föreslår därför att 110 tjänster inrättas för spa
nings- och utredningsverksamhet. 

e) Personal för vikariats- och förstärkningstjänstgöring 

Förslaget bygger på normen en extra ordinarie polisman på fem 
ordinarie polismän. 
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5. Annan personal 

Styrelsen föreslår att 100 nya tjänster inrättas. Tjänsterna skall hu
vudsakligen disponeras för ett fortsatt överförande av arbetsuppgifter 
från polispersonal till annan personal. 

6. Bidrag till kostnader för gemensam kontorsdrift m. m. i kvarteret 

Kronoberg 

Styrelsen föreslår att anslagsposten förs upp med 6 254 000 kr., som 
utgör Stockholms polisdistrikts andel i kostnaderna. Av beloppet kan 
5 465 000 kr. täckas genom överföring av medel från posterna lönekost
nader till tjänstemän, lokalkostnader och expenser. 

7. Driftskostnader för verksamheten inom vissa polisdistrikt som deltar 
i försök med programbudgeter.ing har sedan budgetåret 1971/72 redo
visats under ett särskilt anslag benämnt Polisenheter med särskild bud
get. Styrelsen har under den tid systemet hittills . tillämpats vunnit en 
rad erfarenheter rörande de problem som sammanhänger med beräk
ning av utgifts- och kostnadsramar för polisdistrikten jämte tillhörande 
redovisning. Styrelsen anser emellertid att ytterligare erfarenheter 
knappast står att vinna inom nuvarande anslagskonstruktion och med 
hittillsvarande redovisningssystem. Styrelsen föreslår därför att anslaget 
inte vidare uppförs. I samband därmed har styrelsen lagt fram en plan 
för det fotsatta arbetet med pro~;rambudgetering. Försöksdistrikten kom
mer därvid att utgöra referensgmpp. 

8. Ändrad organisation för intem och extern utbildning och brottsföre
byggande l'erksamhet i Stockholms polisdistrikt 

Den interna utbildningen samordnas och genomförs sedan förstatli
gandet av administrativa byrån under medverkan av respektive avdel
ning. Medverkan i skolundervisningen sker genom trafikavdelningen 
(trafikundervisning) och ordnings- och kriminalavdelningen (lag och 
rätt). Ansvaret för den brottsförebyggande informationen och samord
ningen av de brottsförebyggande: insatserna har under senare decennier 
vandrat mellan olika avdelningar inom polisdistriktet utan att en helt 
tillfredsställande lösning kunnat erhållas. Under hela den aktuella pe
rioden har synsättet på bur polisen skall arbeta förändrats vilket bl. a. 
medfört successivt ökade krav på insatser inom det brottsförebyggande 
arbetet, bl. a. medverkan i det allmänna skolväsendet. Kraven på polis
männens kunnande har också bkat genom samhällets förändring. In
satserna för att utbilda och infmmera kräver därför nu väsentligt mera 
tid och betydligt större resurser än tidigare. 

Ett förslag till organisation har presenterats av polisstyrelsen i Stock
holms polisdistrikt för att kunna genomföra dels den utökade medver
kan i lag- och rättsundervisningen i skolan som ålagts polisen, dels den 
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utvidgade brottsförebyggande verksamheten bland barn och ungdom, 
dels aktiveringen av kvarterspolisorganisationen genom att framställa 
hjälpmedel och åskådningsmaterial och dels ombesörja den ökade ut
bildning och information som krävs för polisdistriktets personal. För
slaget innebär att den nuvarande undervisningsgruppen vid trafikav
delningen och samordningsgruppen vid kriminalavdelningen sammanförs 
med rekryterings- och utbildningssektionen. Den nya enheten placeras 
vid administrativa byrån. 

Förslaget har tillstyrkts av såväl länsstyrelsen i Stockholms län som 
rikspolisstyrelsen. 

En provisorisk organisation har på försök tillämpats i distriktet fr. o. m. 
den 1 augusti 1974 med hittills gott resultat. Inom området för brotts
förebyggande information och samordning av brottsförebyggande verk
samhet har organisationen redan fått konkreta uppgifter i samband med 
en intensifierad ungdomsverksamhet i Farsta och Skärholmen och 
kartläggningen av behoven av hjälpmedel m. m. för kvarterspoliserna. 
Samarbetet med andra myndigheter har utvecklats och främst med 
brottsförebyggande rådet sker ett fortlöpande utbyte av information 
för att initiera och utvärdera olika insatser. 

För att genomföra organisationen ·i sin helhet krävs bl. a. ytterligare 
fem polismanstjänster, varav en kommissarietjänst för den interna ut
bildningen. 

Föredraganden 

Jag beräknar medel för 500 tjänster i den lokala polisorganisationen, 
varav 400 polismanstjänster och 100 tjänster för annan personal. 

Av polismanstjänstema avses 10 för tjänstgöring vid polismästar
kanslier, 185 för övervakningstjänst, 25 för trafikövervakningsverksam
het, 110 för spanings- och utredningsverksamhet samt 70 för vikariats
och förstärkningstjänstgöring. 

Jag har därvid räknat med att Stockholms polisdistrikt skall tillföras 
5 polismanstjänster, varav en kommissarietjänst för att en ny organi
sation av utbildningssektionen skall kunna genomföras. 

Tjänsterna för annan personal än polispersonal bör användas främst 
för att anställa ytterligare kontorspersonal och för att möjliggöra ett 
fortsatt överförande av arbetsuppgifter från polispersonal till annan per
sonal. Det ankommer på regeringen att besluta om fördelningen av 
tjänsterna på polisdistrikten. 

Jag delar styrelsens bedömning att ett särskilt anslag för Polisenheter 
med särskild budget inte vidare behöver föras upp på statsbudgeten. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 547 593 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokala polisorganisationen: Fön·altningskostnader för 

budgetåret 1975/76 a.nvisa ett förslagsanslag av 1 547 593 000 
kr., varav 355 946 OW kr. att avräknas mot automobilskatte
medlen. 

B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1973174 Utgift 14 153 605 Reservation 7 930 404 
1974/75 Anslag 119 200 000 
1975/76 Förslag 13 200 000 

1 Av anslaget skall 3 763 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Inventarier och annan utrust
ning till nya polislokaler 

Utrustning till nybyggnad i 
kvarteret Kronoberg 

Inventarier och utrustning till 
polisskolorna Solna 
och Ulriksdal 

Möbler, kontorsmaskiner och 
andra inventarier 

Personlig utrustning 
Övrig utrustning 
a) förvaringsskåp och utrust

ning för larmskydd 
b) kriminalteknisk materiel 
c) utrustning för fjällrädd-

ningstjänst 
d) kartutrustning 
e) utbildningsmateriel 
f) speciell materiel 

Rikspolisstyre/sen 

1974/75 

13 900 000 

1 000000 

350 000 

1 850 000 
1300000 

100 000 
650000 

50000 

19200 000 

Beräknade kostnader 
1975/76 

Rikspolis
styrelsen 

15 546 000 

439 000 

3 452 000 
1930000 

582 000 
1282000 

100 000 
100 000 
150 000 

1055000 

24636000 

Före
draganden 

7 870 000 

340 000 

2 100 000 
1415000 

125 000 
760000. 

60000 
530 000 

13 200000 

3. För fortsatt utbyggnad av polisskolan Ulriksdal samt för iord
ningställande av en specialutru:>tad lektionssal (ledningssal) vid polis
skolan Solna beräknar styrelsen 439 000 kr. 

4. För inköp av möbler och andra inventarier samt av kontorsmaski
ner till följd av föreslagna personalökningar beräknar styrelsen 
1 391 000 resp. 685 000 kr. För komplettering av möbler och andra in
ventarier beräknas 326 000 kr. För fortsatt upprustning av polisdistrik
tens utrustning i fråga om kontorsmaskiner yrkas 1 050 000 kr. 

5. För personlig utrustning avseende dels uniform till polisaspiranter 



Prop. 1975: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 43 

och dels viss speciell utrustning till annan polispersonal beräknar sty
relsen 1 796 000 kr. För anskaffning av polisuniformer till fyra musik
kårer inom polisväsendet yrkas 134 000 kr. 

Styrelsen har gjort en beräkning av kostnaderna för fri uniform till 
all uniformspliktig polispersonal och hemställt om ett principbeslut i frå
gan. Om de rent ekonomiska problem som gäller denna fråga kan lösas 
tillstyrker styrelsen att fri uniform införs. 

6a. Styrelsen yrkar 132 000 kr. för säkerhetsskåp, vapenskåp och 
larmskyddsanordningar. För fortsatt upprustning av manöverbord på 
sambands- och förbindelsecentraler samt till manöverbord i centralorter 
och arbetsgrupper beräknar styrelsen 350 000 kr. För TV-kameror för 
övervakning av arrestintag och garageinfarter beräknas 100 000 kr. 

6b. Styrelsen beräknar 1 282 000 kr. för anskaffning av kriminaltek
nisk materiel, varav 923 000 kr. till utrustning för bombhotsundersök
ningar. 

6c. För utrustning till fjällräddningspatruller och fjällräddningsde
påer beräknar styrelsen 100 000 kr. 

6d. Kostnaderna för komplettering och utbyte av kartutrustning 
beräknas till 100 000 kr. 

6e. För inköp av utbildningsmateriel yrkar styrelsen 150 000 kr. 
6f. För slqrdds- och räddningsutrustning beräknar styrelsen samman

lagt 1 055 000 kr., varav bl. a. 100 000 kr. för framryckningsskydd, 
400 000 kr. för klorskyddsutrustning samt 100 000 kr. för fem rädd
ningsbåtar med trailer. 

Föredraganden 

Bek.lädnadsersättning i form av bl. a. ekiperingshjälp och ekiperings
bidrag utgår f. n. till polismän som är skyldiga att inneha uniform. 
Formen för ersättning och ersättningens storlek bestäms genom avtal. 
Frågan om fri uniform till polispersonalen är en avtalsfråga som således 
får lösas genom förhandlingar i vanlig ordning mellan arbetsgivaren 
och berörda personalorganisationer. 

Under posten till övrig utrustning (kriminalteknisk materiel) beräknar 
jag medel bl. a. för inköp av två röntgenanläggningar till Arlanda flyg
plats och viss annan utrustning för bombhotsundersökningar. 

Under delposten till speciell materiel har jag beräknat medel bl. a. för 
klorskyddsutrustning och räddningsutrustning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 13,2 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokala polisorganisationen: Utrustning för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 13 200 000 kr., varav 
2 587 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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B 8. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

4 872 640 
6160 000 
7 915 000 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet. 

44 

Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet är organiserat på 
tre avdelningar. 

Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra krimi
naltekniska undersökningar åt polis- och åklagarmyndigheter samt dom
stolar och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsom
råde. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Rikspolis- Föredra 
styrelsen ganden 

Personal 

Handläggande personal 37 + 2 + 
Övrig personal 27 + 2 

64 + 4 + 1 
Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 4 327 000 + 770000 + 664000 
Sjukvård 14000 + 2000 + 2000 
Reseersättningar 97000 + 337 000 + 316000 

Därav utrikes resor (14000) (-) (-) 
Lokalkostnader 1092000 + 675 000 + 675 000 
Expenser 
Övriga utgifter (inköp av för-

270000 + 125 000 + 78000 

brukningsmateriel för labora-
torieverksamheten m. m.) 70000 + 20000 + 20000 

Forskning + 154000 
Utrustning 300 000 + 418 000 

6170000 +2 501 000 +1755 000 

Uppbördsmedel 
Ersättning för utförda under-

sökningar m. m. -10000 

6160000 +2 501000 +1755000 

Rikspolisstyre/sen 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 1500000 kr., varav 145 000 kr. 
avser höjt Iönekostnadspålägg. 

2. I samband med omlokaliseringen av laboratoriet till Linköping 
avser styrelsen att överföra vissa personal- och ekonomiadministrativa 
göromål från styrelsen till laboratoriet. Därvid bör kansliet omorganise
ras. Styrelsen föreslår därför att en tjänst som byrådirektör, en tjänst 
som byråassistent och en tjänst som telefonist inrättas vid laboratoriets 
kansli ( + 194 000 kr.). Arbetsuppgifterna vid vapensektionen har ökat 
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avsevärt under de senaste åren. Styrelsen föreslår att en tjänst som la
boratorieassistent vid sektionen inrättas ( + 50 800 kr.). 

3. Bl. a. till följd av omlokaliseringen till Linköping yrkar styrelsen 
att 434 000 kr. anvisas för reseersättningar. 

4. För forskning inom forensisk naturvetenskap m. m. beräknar sty
relsen 154 000 kr. 

5. För anskaffning av viss utrustning som erfordras på grund av la
boratoriets omlokalisering yrkar styrelsen 718 000 kr., varav 540 000 
kr. för inköp av ett svepelektronmikroskop. 

Föredraganden 

Jag beräknar medel för en ny tjänst som byrådirektör vid laborato
riets kansli. För att möjliggöra visst utvecklingsarbete inom området för 
avancerad kriminalteknik har jag beräknat medel för arvodesanställning 
av en forskningsingenjör och en laboratorieassistent. Jag anser att kost
nader för förhyrning av ett svepelektronmikroskop ryms inom posten 
till utrustning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
7 915 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 7 915 000 kr. 

B 9. Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

I januari 1975 påbörjas inflyttningen i kvarteret Kronoberg i Stock
holm. I kvarteret kommer följande myndigheter att inrymmas: riks
polisstyrelsen, delar av Stockholms polisdistrikt, kriminalvårdsverkets all
männa häkte i Stockholm, åklagarmyndigheten i Stockholm, Stockholms 
tingsrätt samt byggnadsstyrelsens fastighetsdrift. Antalet tjänstemän in
om kvarteret kommer att uppgå till ca 3 000. 

Utformningen av lokalerna förutsätter ett samgående mellan lokalnytt
jarna i fråga om anlitande av vissa kontorsdriftsfunktioner såsom tele
fontjänst, lokalvård, central post- och godsmottagning, bevakning m. m. 
samt gemensam reproduktionscentral. Gemensamma lokaler utgörs av 
sport- och simhallar, konferensrum och personalrestaurang. 

Rikspolisstyrelsen 

För samordning och ledning av kontorsdriften föreslår styrelsen att 
en särskild organisationsenhet - förvaltningskontor - inrättas vid sty
relsens kanslibyrå. Förvaltningskontoret skall vidare svara för förvalt
ning och vård av till byggnaderna hörande inredning och utrustning. 
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Kostnaderna för kontorsdri ften utom reproduktionscentralen beräk
nas av styrelsen till sammanlagt ca 15,7 milj. kr. och föreslås fördelade 

i förhållande till den lokalyta som varje myndighet kommer att dispo

nera. Den ersättning myndigheterna betalar skall bestridas från särskilda 

anslagsposter hos dessa. 
För reproduktionscentralen som föreslås bli självbärande skall till

lämpas internprissättning och kostnaderna skall debiteras nyttjarna i 

förhållande till utfört arbete. 
De beräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduk

tionscentralen framgår av följande sammanställning. 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Beräknad kos111ad 1975/76 
4 273 000 

15000 
5 000 

7 340000 
4 095 000 15 728 000 

Kostnader för reproduklionscentral 
Lönekostnader 734 000 
Sjukvård 2 000 
Lokalkostnader 133 000 
Expenser 778 000 

Summa 
Inkomster 
Bidrag till kontorsdrift 
från lokalnyttjarna 
Ersättning för vid reproduktions
centralen utfört arbete 

Summa 

F vredraganden 

1647000 

17 375 000 

15 728 000 

1647000 

17 375 000 

Som jag anfört under anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen ansluter jag mig 
i huvudsak till rikspolisstyrelsens förslag om gemensam kontorsdrift in
om kvarteret Kronoberg. Kostnaderna för kontorsdriften utom repro
duktionsccntralcn beräknar jag preliminärt till sammanlagt ca 15,7 milj. 
kr. För ändamålet bör ett förslagsanslag benämnt Gemensam kontors
drift m. m. inom kvarteret Kronoberg anvisas. Bidragen för den ge
mensamma kontorsdriften får bestridas från särskilda anslagsposter hos 

nyttjarna och tillföras detta anslag. Reproduktionscentralens utgifter 

och inkomster bör redovisas på en särskild anslagspost under anslaget 

och utgifterna täckas genom ersättning från nyttjama i förhållande till 

utfört arbete. Ersättning till reproduktionscentralen för utförda tjänster 
skall dock utgå från nyttjarnas txpenspostcr. Jag avser att föreslå rege
ringen att i regleringsbrev fastställa en stat för verksamheten under 

förevarande anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensam kontor.rdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 
för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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B 10. Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

783 958 

18 000 000 
7 800 000 

Reservation 

47 

1716042 

Anslaget är avsett för inredning av nybyggnad inom kvarteret Krono

berg i Stockholm. Redogörelse för byggnadsprojektet har lämnats i prop. 

1970: 1 (bil. 4 s. 91). 

Byggnadsstyrelsen 

I gällande inredningsplan är en definitiv kostnadsram om 20,5 milj. 

kr. uppförd. På grund av prishöjningar som skett föreslår styrelsen att 
kostnadsramen höjs till 21 milj. kr. Vissa inträffade programändringar 

förutses kunna inrymmas i denna kostnad. 

För att anskaffa telefonväxel med direktvalsutrustning behövs 6, 1 
milj. kr. Styrelsen föreslår vidare att snabbtelefoner bör köpas för 1,5 
milj. kr. och att övrig teleteknisk materiel såsom mikrofoner, högtalare, 
projektorer, personsökaranläggning m. m. anskaffas för sammanlagt 

400 000 kr. 
Med anledning härav föreslår styrelsen att en till 29 milj. kr. förhöjd 

ram förs upp i inredningsplanen. Styrelsen föreslår att 8 milj. kr. an
visas för budgetåret 1975/76. 

Föredraganden 

Jag föreslår att kostnadsramen för inredning av den aktuella nybygg

naden bestäms till 28,8 milj. kr. Jag beräknar behovet av ytterligare 
medel under anslaget till 7,8 milj. kr. Jag har därvid beräknat 6,1 milj. 

kr. för inköp av telefonväxel med direktvalsutrustning och 1,7 milj. kr. 
för inköp av övrig nödvändig teleteknisk materiel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg för bud

getåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 7 800 000 kr. 
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C. ÅKLAGARVÄSENDET 

C 1. Riksåklagareo 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 429 829 
3 770 000 
4120 00.J 

Riksåklagaren (RÅ) är den högste åklagaren och leder åklagarväsen
det i landet. RA:s kansli är organiserat på två byråer, kanslibyrån och 
tillsynsbyrån. Vid sidan härav finns viss personal för RA:s egen åkla-
garverksamhet. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

RÅ Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 18 
Ö\Tig personal 22 

40 

Anslag 
Lönekostnader 3 065 000 + 321 500 + 335000 
Sjukvård 14 000 + 1 000 + 1 000 
Reseersättningar 95 000 

Därav utomnordiska resor (10000) (-) (-) 
Lokalkostnader 293 000 + 16 500 + 14000 
Expenser 303 000 

3 770 000 + 339000 + 350000 

Riksåklagaren 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 339 000 kr., varav 102 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

F öredraga11de11 

Med hänvisning till samman:;tällningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Riksåklagaren för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags
anslag av 4 120 000 kr. 

C 2. Läns- och distriktsåklagarinyodigheteroa 

1973/74 Utgift 85 929 636 
1974/75 Anslag 89 906 000 
1975/76 Förslag 104 030 000 
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Sammanlagt finns i landet 21 Iänsåklagarmyndigheter. Tre av dessa 
är gemensamma för vardera två län. Länsåklagare fullgör åklagarupp
giften bl. a. när denna är särskilt krävande. Chef för länsåklagarmyn
dighet utövar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens 
verksamhetsområde. Förutom länsåklagarmyndigheterna i länen finns tre 
Jänsåklagare för speciella mål. 

Landet är indelat i 87 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och 
l\falmö åklagardistrikt ingår inte i Iänsåklagarmyndighets verksamhets
område. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tre distrikt är en över
åklagare som har motsvarande uppgifter som chefen för Jänsåklagar
myndighet. Åklagarmyndigheterna i de övriga 84 åklagardistrikten lyder 
under länsåklagarmyndighet och har som chef en chefsåklagare. 

Personal 

Länsåklagare och överåklagare 
Chefsåklagare, kammaråklagare 

och distriktsåklagare 
Assistentåklagare 
Åklagaraspiranter 
Övrig personal 

1974/75 

37 

379 
147 

35 
559 

Beräknad ändring 1975/76 

RÅ Föredra-
ganden 

+ 1 

+ 1 + 
1 

1157 + 1 ± 0 
Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Gemensamma kostnader för 

rättsväsendet 

Riksåklagarcn 

77 280000 
100000 

2462000 
(60000) 

6 995 000 
3 069 000 

(-) 

89 906000 

+10751 000 +10624000 
+ 10000 + 10000 
+ 123 000 + 197 000 

(-) (-) 
+ 1939000 + 1916000 
+ 1482000 + 477 000 

( 1 200 000) (395 000) 

+ 900 000 + 900000 

+15 205000 +14124000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 12 978 000 kr., varav 2 642 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. För att avlasta överåklagaren i Stockholms åklagardistrikt vissa 
arbetsuppgifter behövs en biträdande chef för myndigheten ( + 127 000 
kr.). Det förutsätts därvid att myndigheten kommer att bibehållas som 
en enhet. 

3. Vid åklagarmyndigheten i Lunds åklagardistrikt behövs på grund 
av hög arbetsbelastning ytterligare en fast distriktsåklagartjänst ( + 86 400 
kr.), varvid en tjänst som assistentåklagare i Malmöhus län kan dras in 
(-82 400 kr.). 

4. För nyanskaffning av inventarier till och flyttning av åklagarmyn-

4 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 4 



Prop. 1975: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 50 

dighetcn i Stockholms åklagardistrikt till nya lokaler i kvarteret Krono
berg behöver anslagsposten expenser ökas med 1,2 milj. kr. 

5. För åklagarväsendets andel av gemensamma kostnader för rätts
väsendet inom kvarteret Kron:>berg i Stockholm och vid Rättsccntrum 
i Sundsvall krävs en särskild anslagspost ( +900 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har beräknat medel för ytterligare en distriktsåklagartjänst i 
Lunds åklagardistrikt. Jag har därvid räknat med att en tjänst som 
assistentåklagare i Malmöhus län kan dras in. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
104 030 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Läns- och distr,:ktsåklagarmyndigheterna för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förnlagsanslag av 104 030 000 kr. 
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D DOMSTOLSVÄSENDET M. M. 

Vissa data rörande domstolarna 

~I uppgifterna rörande tingsrätterna är antal över 1000 avrundade i jämna hundratal). 

1971 1972 1973 1.1-- 1.1-
30.6.73 30.6.74 

Högsta domstolen 

Inkomna mål och ärenden 1 603 1 824 I 752 947 I} 103 
Avgjorda mål och ärenden 1 628 1938 1 676 796 '1036 
Utgående balans 1007 900 985 1 056~ 11 005 

Regeringsrätten 
Inkomna mål 5026 2 872 3 509 1 691 1 818 
Avgjorda mål 4705 3 677 4634 1 956 2 356 
Utgående balans 6196 5 537 4 386 5262 3 844 

Kammarrätterna• 
Stockholm 
Inkomna mål 11 399 12 679 10 891 5 767 6430 
Avgjorda mål 9 692 9 221 10 797 5 545 5 380 
Utgående balans 12 355 11974 12 105 12 221 13 204 

Göteborg 
Inkomna mål 7464 7 629 3 967 4 215 
Avgjorda mål 4070 6359 3069 3 501 
Utgående balans 7 354 8 647 8 268 9 409 

Hovrätterna 

Svea (utom vattenöverdomstolen) 
Inkomna mål 3 946 4 791 5003 2 558 2 504 
Avgjorda mål 3 795 4411 4 817 2432 2 715 
Utgående balans 1409 1 796 1 997 1 748 I 563 

Göta 
Inkomna mål I 153 1 314 1 269 697 671 
Avgjorda mål 1074 I 265 1256 704 713 
Utgående balans 397 446 459 436 411 

Skdne och Blekinge 
Inkomna mål 1 412 1 541 1 532 781 831 
Avgjorda mål I 316 1 492 1487 731 868 
Utgående balans 590 640 685 617 629 

Västra Sverige 
Inkomna mål 1 605 1 823 1 824 934 967 
Avgjorda mål 1 560 1 730 I 774 933 989 
Utgående balans 412 505 556 514 524 

Nedre Norrland 
Inkomna mål 560 629 603 328 287 
Avgjorda mål 548 588 632 349 311 
Utgående balans 213 256 228 183 191 

Övre Norrland 
Inkomna mål 598 673 671 340 364 
Avgjorda mål 537 657 608 328 399 
Utgående balans 244 272 307 291 271 
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1971 1972 1973 1.1-
30.6.73 

Tingsrätterna 
Inkomna allmänna mål tingsrätter (tr} 154 300 165 300 156000 _, 

Avgjorda allmänna mål tr 146 300 159 400 164100 _, 

Utgående balans allmänna mål tr 50 300 55 200 47 400 _, 

Inkomna expropriationsmål tr 306 

1nkomna mål hos ägodelningsrätt tr 10100 
och ägodelningsdornare 

Inkomna mål, fastighetsdomstol tr 3 600 3 600 -· Avgjorda mål, tr 2100 3 300 -· Utgående balans, " tr 1 900 2 200 _, 

Inkomna mål om lagsökning och 
betalningsföreläggande tr 211 200 213 300 217 200 108 900 

Tillkomna konkurser tr 4 300 4 300 4 500 2 300 

Jnskrivningsärenden tr 1233 000 1350100 1 448 300 705 800 

Gravations- och äganderättsbevis tr 482600 531 200 562 000 275 000 

1 inkl. 20 skrifter 
• utom skrifter 
• fr. o. m. 1.7.1974 har ytterligare en kammarrätt inrättats, kammarrätten i Sundsvall 
• uppgift saknas p. g. a. företagen statistikomläggning för tingsrätternas del 

Ny anslagskoustruktion med anledning av den föreslagna nya domsfols
förvaltningen 

Föredraganden 

Förslag har nyligen förelagts riksdagen om en ny organisation för 
domstolsförvaltningen i riket (prop. 1974: 149). Med anledning därav 
har övervägts frågan om lämpligt system för anslag till domstolsvä
sendet m. m. Jag har därvid kommit till den uppfattningen att ett an
slag bör föras upp för de allmänna domstolarna och ett för de allmänna 
förvaltningsdomstolarna. För bo:;tadsdomstolen, som fr. o. m. den 1 juli 
1975 är fullföljdsinstans från byresnämnderna, och för arrende- och 
hyresnämnderna bör föras upp ·~tt gemensamt anslag. Medel för verk
samheten vid centralnämnden för fastighetsdata bör liksom hittills 
tas upp under ett särskilt anslag. Under anslaget till den nya central
myndigheten bör bl. a. föras upp särskilda anslagsposter för vissa 
gemensamma utgiftsändamål. För utrustning och inventarier bör dock 
liksom hittills finnas ett särskilt anslag. Enligt min mening bör på stats
budgeten tas upp de anslag för domstolsväsendet som framgår av 
följande tabell. I tabellen redovisas också motsvarande anslag på riks
staten för innevarande budgetår. 

52 

1.1-
30.6.74] 

86400 

80700 

50 500 

1 834 
1 877 
2128 

105 500 

2200 

760 300 

296 700 
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Anslag på statsbudgeten budget
året 1975176 
D 1. Domstolsverket 

D 2. Allmänna domstolarna 

D 3. Allmänna förvaltningsdom
stolarna 

D 4. Bostadsdomstolen och hyres
nämnderna m. m. 

D 5. Utrustning till domstolar 
m.m. 

D 6. Centralnämnden för fastig
hctsdata 

D 1. Domstolsverket 

Nytt anslag (förslag) 18 600 000 

Anslag på riksstaten budgetåret 
1974175 
D 8. Domstolsväsendets organisa

tionsnämnd 
del av A 2. Justitiedepartementet 
del av A 6. Efterutbildning inom 

justitiedepartementets verksam
hetsområde 

D 3. Regcringsrättens årsbok 
del av D 5. Hovrätterna 
D 10. Blanketter m. m. för dom

stolsväsendet 
del av anslaget B 3. under tolfte 

huvudtiteln till statens hyresråd 
D 1. Högsta domstolen 
del av D 5. Hovrätterna 
del av D 6. Tingsrätterna 
D 11. Ersättning till nämndemän 

m.m. 
E 2. Rättshjälpsnämnderna 
D 2. Regeringsrätten 
D 4. Kammarrätterna 
del av D 6. Tingsrätterna 
D 7. Hyresnämnderna 
del av anslaget B 3. under tolfte 

huvudtiteln till statens hyresråd 
D 9. Utrustning till domstolar 

m.m. 
D 12. Centralnämnden för fastig

hetsdata 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 1 bil. 4 s. 60, JuU 1972: 8, rskr 
1972: 159, JuU 1973: 24, rskr 1973: 221, JuU 1974: 6, rskr 1974: 128) 
skall en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet m. m. in

rättas i Jönköping den 1 juli 1975. 
Kungl. Maj:t har i prop.1974: 149 bl. a. föreslagit riksdagen att god

känna i propositionen förordade riktlinjer för den nya domstolsför
valtningen m. m. I propositionen har bl. a. förordats att centralmyndig

heten skall ledas av en styrelse med inslag av lekmän. Det har vidare 
förordats att centralmyndigheten skall vara indelad i - förutom ett 
revisionskontor - fyra enheter, varav en för ekonomiadministrativa 

uppgifter, en för personaladministrativa uppgifter, en för organisations
frågor och en för juridiska ärenden. 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Efterutbildning inom domstolsverkets verksamhetsområde 
Blanketter m.m. inom domstolsverkets verksamhetsområde 
Datorbearbetning 
Regeringsrättens årsbok m.m. 

F öredragande11 

54 

48 
66 

114 

8 950 000 
20000 

600000 
700000 

1550000 
350000 

3 640 000 
2 550000 

240000 

18 600 000 

I propositionen (1974: 149) med förslag till riktlinjer för den nya 
domstolsförvaltningcn förutskickade jag att kostnaderna för den före
slagna centralmyndigheten skull~ uppgå till ca 14 milj. kr. Härtill kom
mer dels kostnader som hittills belastat anslagen D 10. Blanketter m. m. 
för domstolsväsendet och D 3. Regeringsrättens årsbok, dels de ökade 
kostnader för centralmyndighet•~n som föranleds av bostadsdomstolen. 
Sammanlagt kan medelsbehovet för de ändamål som avses med de under 
anslaget till domstolsverket upptagna anslagspostema beräknas uppgå 
till 18,6 milj. kr. 

Under hänvisning till sammanställningen hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Domstolsverket för budgetåret 1975176 anvisa ett förslags
anslag av 18 600 000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1329 731 875 
2340 360 000 
376 500 000 

' Anslagen D 1. Högsta domstolen 
D 5. Hovrätterna 
D 6. Tingsrätterna ""'IF 
D 11. Ersättningar till nämndemän m.m. 
E 2. Rättshjälpsnämnderna 

• Anslagen D 1. Högsta domstolen 
D 5. Hovrätterna 
D 6. Tingsrätterna 
D 11. Ersättningar till nämndemän m.m. 
E 2. Rättshjälpsnämnderna 

11 819 803 
43 451 223 

254 027 071 
15 896 017 
4 537 761 

12126000 
45 768 ()()() 

258 754 ()()() 
18 600 ()()() 

S U2000 
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Allmänna domstolar är tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen. 
Tingsrätt är allmän underrätt. Det finns f. n. 100 tingsrätter. 
Hovrätt är överrätt i mål som fullföljs från tingsrätt. Hovrätterna är 

Svea hovrätt (14 avdelningar, varav tolv för allmänna mål och två för 
i första hand vattenmål), Göta hovrätt (tre avdelningar), hovrätten över 
Skåne och Blekinge (fyra avdelningar), hovrätten för Västra Sverige 
(fem avdelningar), hovrätten för Nedre Norrland (två avdelningar) och 
hovrätten för övre Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i mål som fullföljs från hovrätt. Dom
stolen är delad på tre avdelningar med tillsammans 25 justitieråd. Fem 
justitieråd tjänstgör i lagrådet som f. n. har två avdelningar. För högsta 
domstolen finns ett särskilt kansli till vilket revisionssekreterama är 
knutna. 

Vid varje hovrätt finns ett kansli för en rättshjälpsnämnd med hov
rättens domkrets som verksamhetsområde. Rättshjälpsnämnd handläg
ger ärenden om rättshjälp. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
HD 
Justitieråd, kanslichef och 
revisionssckreterarc 62 

52 Övrig personal 

Hol'riitterna 
Domare och fiskaler 
Övrig personal 

Rättshjä/psnämndema 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Ti11gsrä1tema 
Domare 
Tingsnotarier 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Ersättningar till 
nämndemän 

290 
228 

21 
50 

684 
614 

2 303 

4304 

1262 463 000 
491 000 

1 3017000 
1 42 508 000 
1 13 281 000 

(-} 

18 600 000 

340 360 000 

Beträffande not 1 och 2, se nästa sida. 

HD, hovrätterna Föredra-
och DON ganden 

+ 2 

+ 16 
+ 21 

+ 4 
' 14 

+ 9 
+ 16 
+ 40 

+122 

•+38 026 000 
·+- 46000 
•+ 359 000 
·+ 6 794 000 
•+ 1 543 000 

'( + 121 000) 

-T-46768 000 

-35 

+13 

+ 2 
+15 
+25 

+20 

+28 557000 
+ 39000 
+ 83 000 
+ 5 892 000 

31 000 
(-} 

+ 1600000 

+36140000 
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1 Anslagen D 1. Högsta domstolen, D 5. Hovrätterna, D 6. Tingsrätterna och 
E 2. Rättshjälpsnämnderna; se följande tabell. 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Summa 

HD 

10118 000 
20000 

150 000 
1414000 

424 000 
12 126 000 

Hovrät
terna 

38 974 000 
60000 

830 000 
4 381 000 
1523000 

45 768 000 

Tings
rätterna 

209 061 000 
396 000 

1890000 
36 343 000 
11064000 

258 754 000 

Rättshjälps
nämnderna 

4 310 000 
15 000 

147 000 
370000 
270 000 

5112 000 

• Fördelningen av yrkandena mellan högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätter
na och rättshjälpsnärnnderna framgår av följande tabell 

HD Hov- Tings- Rättshjälps-
rätterna rätterna nämnderna 

Anslag 
Lönekostnader +I 966 000 +7 097 000 + 27 360 000 + 1 603 000 
Sjukvård + 7000 ' 35 000 + 4000 
Reseersättningar + 25 000 + 185 000 134000 + 15 000 
Lokalkostnader + 57 000 + 601 000 + 6096000 + 40000 
Expenser + 18 000 + 231 000 + 1174000 + 120000 

Därav engångsutgifter (--) (-) (+ 121 000) (-) 

Summa +2 066 000 +8121 000 + 34 799 000 + 1 782 000 

HD 
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 834 000 kr., varav 356 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordas en indragning av två justitierådstjänster, 

en revisionssekreterartjänst samt vissa andra tjänster m. m. ( - 680 000 
kr.). Genomförandet av en sådan anslagsminskning skulle innebära 
minskad möjlighet att nedbringa målbalansen. 

3. HO yrkar två ytterligare tjänster för revisionssekreterare 
(+232 000 kr.). 

Hovrätterna (för egen del och för tingsrätterna) 

4. Löne- och prisomräkning m. m. 32 176 000 kr., varav 8 250 000 
kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

5. I 0-alternativet förordar S"ea hovrätt minskning med en avdel
ning vid hovrätten ( - 964 000 kr . .). övriga hovrätter förordar en minsk
ning främst av antalet fiskaler oc:h biträden ( -1,3 milj. kr.). Vid tings
rätterna förordar hovrätterna i första hand indragning av vissa tjänster 
för rådmän, tingsfiskaler, tingsnotarier, biträden och expeditionsvakter 
( -12,8 milj. kr.). Detta skulle medföra längre handläggningstider och 
en ökning av antalet oavgjorda mål. 

6. Svea hovrätt och Göta hovrätt yrkar att en extra avdelning in
rättas vid var och en av dessa hovrätter ( +698 000 kr.). 
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7. Hovrätten över Skåne och Blekinge yrkar att en ordinarie avdel
ning inrättas vid hovrätten ( +980 000 kr.). 

8. Hovrätten för Västra Sverige begär att nuvarande avdelnings
organisation vid hovrätten får ändras, bl. a. genom inrättande av en 
tjänst för hovrättslagman och en tfånst för hovrättsråd, tillika vice ord
förande på avdelning, i utbyte mot två hovrättsrådstjänster. 

9. Hovrätten för Västra Sverige begär vidare att avdelningsorganisa
tionen vid hovrätten förstärks med en lagman, två hovrättsassessorer, två 
hovrättsfiskaler och ett biträde ( +516 000 kr.). 

10. Göta hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge samt hovrätten 
för övre Norrland begär att en lagmanstjänst tillförs var och en av dessa 
hovrätter, i ett fall i utbyte mot en tjänst för adjungerad ledamot och i 
ett fall i utbyte mot tjänst för hovrättsråd ( + 191 000 kr.). På detta 
sätt skulle varje avdelning vid dessa hovrätter få en lagman och presi
dentens lagskipningsarbete kunna fördelas på samtliga avdelningar. 

11. Svea hovrätt yrkar en förstärkning av biträdesorganisationen vid 
hovrätten med sex tjänster ( +288 000 kr.). 

12. Hovrätten över Skåne och Blekinge yrkar två expeditionsvakts
tjänster ( +90 000 kr.). 

13. Fyra tjänster för chefsrådman yrkas för olika tingsrätter i utbyte 
mot tre tjänster för rådman ( + 165 000 kr.). 

14. Sammanlagt 15 nya rådmanstjänster begärs för olika tingsrätter, 
i vissa fall i utbyte mot förordnande för tingsfiskal ( + 1 003 000 kr.). 

15. Fyra tjänster för tingsfiskal begärs för vissa tingsrätter ( +311 000 
kr.). 

16. Svea hovrätt begär en tjänst för byrådirektör vid var och en av 
Södertörns, Södra Roslags, Uppsala, Eskilstuna och Västerås tings
rätter ( +452 000 kr.). Hovrätten över Skåne och Blekinge begär en 
tjänst för avdelningsdirektör vid Malmö tingsrätt och en tjänst för byrå
dircktör vid Helsingborgs tingsrätt (+207 000 kr.). 

17. För olika tingsrätter yrkas sammanlagt .16 tingsnotarie-, 30 
biträdes- och tre expeditionsvaktstjänster ( +2 485 000 kr.). 

18. Göta hovrätt och hovrätten för Västra Sverige yrkar medel för 
kostnader för tillsyn m. m. av vissa tingshus ( + 102 000 kr.). 

DON (för rättshjälpsnämnderna) 

19. Löne- och prisomräkning 673 000 kr., varav 148 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

20. I 0-alternativet förordar DON att personalen vid rättshjälps
nämnderna minskas med två handläggare och ett biträde ( - 252 000 kr.). 

21. Personalen vid rättshjälpsnämnderna behöver förstärkas med 3,5 
handläggartjänster och 14 biträdestjänster ( +995 000 kr.). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 4 Jm:titiedepartementet 58 -

Föredraganden 

6. För Svea hovrätt beräknar jag medel för ytterligare ett förordnande 
att bestrida på hovrättslagman och ytterligare ett förordnande att bestri
da på hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, ankommande 

göromål. Härigenom kan ytterligare en extra avdelning inrättas vid hov
rätten. Medel för två extra ledamöter kan dras in. ( +33 000 kr.) 

7. I hovrätten över Skåne och Blekinge bör inrättas _två tjänster för 

hovrättsråd i utbyte mot två extra ledamöter ( +41 000 kr.). 
14. I var och en av Svartlösa, Sollentuna och Färentuna, Kalmar, 

Stenungsunds och Kristianstads tingsrätter bör inrättas en tjänst för 
rådman, i Kalmar tingsrätt och Kristianstads tingsrätt i utbyte mot en 
tingsfiskal. I Karlshamns tingsrätt kan en rådmanstjänst dras in. 

( +308 000 kr.) 

17. Jag beräknar medel för ytterligare 15 tingsnotarier och 25 biträ
den, i första hand på grund av en kraftig ökning av antalet inskrivnings

ärenden ( + 2 080 000 kr.). 
21. För rättshjälpsnämnderna beräknar jag medel för en utökning med 

13 biträdestjänster ( + 657 000 kr.). 

Dagarvode enligt kungörelsen (1967: 358) om ersättning till nämnde
män m. fl. (ändrad 1971: 1075) utgår f. n. med 100 kr. Jag avser att 
senare föreslå regeringen att beloppet höjs till 130 kr. fr. o. m. den 1 juli 

1975. 
Medelsbehovet vid hovrätterna minskar bl. a. med 2,4 milj. kr. på 

grund av överföringen av administrativa uppgifter till domstolsverkct 

och medelsbehovet vid tingsrätt1!rna bl. a. med 400 000 kr. till följd av 

överföring av arbetsuppgifter från fastighetsdomstolarna till bostadsdom
stolen (prop. 1974: 151) och m(:d 500 000 kr. genom införandet av ett 
nytt uppbörds- och redovisningssystem för stämpelskattemedel (prop. 
1974: 171). 

I ett betänkande av Domkrc:tsutredningen för Stockholms län (Ds 
Ju 1974: 1) har bl. a. föreslagits att området för Stockholms kommun de
las upp på flera domkretsar samt att vissa förändringar görs beträffande -
domkretsindelningen i den norra delen av Stockholms län. Efter remiss

behandling har betänkandet oc:h remissyttrandena däröver övervägts. 

inom justitiedepartementet. Dessa överväganden har lett till att jag inte 

avser att lägga fram något förslag om en uppdelning av Stockholms 

kommun på flera domkretsar. Utredningens övriga förslag bereds f. n. 

inom justitiedepartementet. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

376 500 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen l:ltt inrätta de ordinarie tjänster för hov
rättsråd i Fo 24 och d€: ordinarie tjänster för rådman i Fo 24 

som jag har förordat i det föregående, 
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2. till Allmänna domstolarna för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 376 500 000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

132 846 625 

23g 090 000 

42 950 000 

' D 2. Regeringsrätten 11 098 540 
D 4. Kammarrätterna 21 748 085 

• D 2. Regeriagsrätten 11 422 000 
D 4. Kammarrätterna 26 668 000 

Allmänna förvaltningsdomstolar är kammarrätterna och regeringsrät
ten. 

Kammarrätterna är överrätt bl. a. i mål som fullföljs från länsrätt och 
länsskatterätt. Det finns tre kammarrätter, kammarrätten i Stockholm 
(sju avdelningar), kammarrätten i Göteborg (sju avdelningar) och kam
marrätten i Sundsvall (tre avdelningar). 

Regeringsrätten är högsta -förvaltningsdomstol. Regeringsrätten är 
överrätt i mål som fullföljs från kammarrätterna. Domstolen är uppde
led på fyra avdelningar med tillsammans 23 regeringsråd. Två rege
ringsråd tjänstgör f. n. i lagrådet. För regeringsrätten finns ett särskilt 
kansli till vilket regeringsrättssekreterama är knutna. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Regerings- Föredragan-
rätten och den 
kammar-
rätterna 

Personal 

Regeringsrätte11 
Regeringsråd, kanslichef och 
regeringsrättssekreterare 61 
övrie personal 47 

Kammarrätterna 

Domare och fiskaler 183 +20 +8 
Övrig personal 101 + 8 +1 

392 +28 +9 

Anslag 
Lönekostnader 132 307 000 •+6 311 000 +3 863000 
Sjukvård 1 62 000 ·+ 20000 + 18000 
R~ttninsar 1382000 •+ 73000 + 68000 
Lokalkostnader 14125 000 •+ 624000 . +· 625 000 
Expenser 11214000 ·+ 534000 .+ 286000 

38090000 +7562000. +4860000 . 

Beträffande not 1 och 2, se nästa sida. 
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1 Anslagen D 2. Regeringsrätten och D 4. Kammarrätterna; se följande tabell 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Summa 

Regeri11gsrätten 

Yi!Sl 9 so1 ooo 
25000 
60000 

1099 000 
431 000 

11422000 

Kammarråttema 

22 500000 
37000 

322 000 
3 026000 

783 000 

26 668 000 

• Fördelningen av yrkandena mellan regeringsrätten och kammarrätterna fram
går av följande tabell 

Regeringsrätten Kammarrätterna 

Anslag 
Lönekostnader l 7~·-., .. ~ +1574 000 +4737000 ,;.,.;...:.,,_ ·;,.':.. 
Sjukvård + rnooo + 10000 
Reseersättningar + 31 000 + 42000 
Lokalkostnader + 86000 + 538 000 
Expenser + 43 000 + 491 000 

Summa +1744000 +5 818000 

Regeringsrätten 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 744 000 kr., varav 372 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordar regeringsrätten en indragning av tre före

dragandetjänster och vissa andra tjänster, m. m. (-640 000 kr.). En 
sådan anslagsminskning skulle motverka syftet med 1972 års förvalt

ningsrättsreform. 

Kammarrätterna 

3. Löne- och prisomräkning m. m. 3 159 000 kr., varav 744 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

4. I 0-alternativct förordar kammarrätterna minskning av antalet 
tjänster för domare och fiskaler, m. m. (-1,4 milj. kr.). 

5. Envar av kammarrätten i Stockholm och kammarrätten i Göteborg 

yrkar att ytterligare en avdelning inrättas vid kammarrätten ( +2,4 milj. 

kr.). 
6. Kammarrätten i Stockholm yrkar att en telefonisttjänst och en 

expeditionsvaktstjänst inrättas vid kammarrätten ( +92 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sam.man.ställningen beräknar jag anslaget till 

42 950 000 kr. Jag har därvid b:räknåt medel för bl. a. ytterligare åtta 

fiskalstjänster vid kammarrättema och ytterligare en biträdestjänst vid 

kammarrätten i Stockholm. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna förvaltningsdomstolarna för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 42 950 000 kr. 

D. 4. Bostadsdomstolen och byresnämnderna m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

llQ 999 209 
112 569 000 

15 500 000 

i Anslaget D 7. Hyresnämnderna m. m. 

Hyrcsnämnderna har till uppgift bl. a. att medla och vara skiljenämnd 
i hyrestvister samt att pröva vissa typer av sådana. Arrendenämnderna 
har motsvarande uppgifter i arrendetvister. Arrendenämnd och hyres
nämnd finns i samtliga län. De har gemensamt kansli. Sådant kansli, 
som i vissa fall är gemensamt för två eller flera län, finns på tolv orter. 
Chef för kansli är det hyresråd som utnämns eller förordnas till det. 

Fr. o. m. den 1 juli 1975 skall finnas i;n för hela riket gemensam bo
stadsdomstol som är fullföljds- och slutinstans i de ärenden som avgörs 
av hyresnämnd (prop. 1974: 151, LU 1974: 36, rskr 1974: 375). 

Personal 
Bostadsdomstolen 
Domare och föredragande 
Övrig personal 
Hyre.mämndema m. m. 
Ordförande 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1974/75 

32 
91 

123 

10 003 000 
29 000 

282 000 
I 668 000 

587 000 

12569 000 

Beräknad ändring 197 5 /76 

Hovrätterna Föredraganden 

+ 2 
+ 7 

+ 9 

+I 258 000 

+ 4000 
+ 106000 
+ 8 000 

+1376 000 

+10 
+ 7 

+17 

+2 477 000 
+ 6000 
+ 148 000 
+ 257 000 
+ 43 000 

+2 931 000 

Hovrätterna (för arrende- och hyresnämnderna) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 877 000 kr., varav 324 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar hovrätterna en indragning av tjänster för 
hyresråd, i visst fall i utbyte mot en byråassistenttjänst, protokollförare 
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och biträden. Vidare förordas t!D minskning av medel för ersättning till 
intresserepresentanter samt en minskning av antalet sammanträden och 
resor ( - 640 000 kr.). Detta skulle medföra längre handläggningstider 
och en ökning av antalet oavgjorda ärenden. 

3. En ordförandetjänst yrbs för hyresnämnderna för Kronobergs 
län, Kalmar län och Blekinge län samt medel för en extra ordförande
tjänst i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län 
(+232000 kr.). 

4. Ordinariesättning yrkas av en ordförandetjänst i hyresnämndema 
för Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Alvsborgs län. 

5. För olika kanslier yrkas dels två notarietjänster i utbyte mot en 
protokollförartjänst, dels en byråassistenttjänst, en protokollförartjänst 
och fyra biträdestjänster ( +357 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har beräknat medel för fem ämbetsledamöter, fem föredragan
de, sex biträden och en expeditionsvakt i bostadsdomstolen. Kostnader
na för denna domstol kan beriiknas till 2 050 000 kr. inkl. höjt löne
kostnadspålägg. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag 
anslaget till 15,5 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. för budget
året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 15 500 000 kr. 

D S. Utrustning till domstolar m .. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 462 889 

3 510 000 
3 350 000 

Reservation 2 840 794 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av utrustning och inven
tarier till nya och ombyggda lokaler för myndigheterna inom domstols
verkets förvaltningsområde och konsultkostnader i samband därmed 

samt kostnader för flyttning. 
Domstolsväsendets organisationsnämnd beräknar medelsbehovet till 

4 600 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 3 350 000 kr. I enlighet härmed hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrustning till domstolar m. m. för budgetåret 1975176 

anvisa ett reservationsanslag av 3 350 000 kr. 
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D 6. Centralnämnden för fastighetsdata 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

14164 903 
15 000 000 
16 000 000 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har till uppgift att förbe
reda uppbyggnad av centrala fastighets- och inskrivningsregister, base
rade på automatisk databehandling (ADB). 

Nämnden leds av en styrelse. Till styrelsen är knutet ett råd med upp
gift att verka för en samordning av nämndens verksamhet med verk
samheten hos kommunala organ som kan komma att lämna uppgifter 
till eller utnyttja registren. 

Chef för nämnden är en överdirektör. Inom nämnden finns fem en
heter, en teknisk enhet, en fastighetsregisterenhet, en inskrivningsenhet, 
en utvecklingsenhet och en administrativ enhet. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

CFD Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 45 + 3 
Övrig personal 30 + 1 

75 + 4 
Anslag 
1. Förberedelser för genomföran-

det av beslutade reformer 6 320000 - 1325000 

l 2. Försöksvcrksamhet 6095 000 - 2 742000 
3. Reformgenomförande 2 535 000 + 205 000 
4. Produktion 181 000 +6131000 
5. Kostnader för omlokalisering 50000 50000 

I 
+ 1000000 

15181000 + 2219 000 
Avgår intäkter under anslaget - 181000 30000 

15 000000 +2189000 

Sedan riksdagen beslutat om nya system för fastighetsregistreringen 
(prop. 1968: 1 bil. 4 s. 10, SU 1968: 2, 3LU 1968: 5, rskr 1968: 80) 
och inskrivningsväsendet (prop. 1970: 1 bil. 4 s. 44, SU 1970: 2, 3LU 
1970: 8, rskr 1970: 96) i riket, innebärande central registrering med 
hjälp av ADB-teknik, föreslogs i 1973 års statsverksproposition att ett 
första driftsystem - driftsystem 1 - skulle införas för begränsade de
lar av landet samt att det skulle ankomma på Kungl. Maj:t att be
sluta om vilka områden systemet skulle omfatta. Riksdagen godtog 
förslaget (prop. 1973: 1 bil. 4 s. 24, CU 1973: 8, rskr 1973: 79). 

Riksdagen har år 1974 beslutat om ändrade riktlinjer för den år 
1968 beslutade fastighetsregisterreformen (prop. 1974: 48, CU 1974: 30, 
rskr 1974: 252). 
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Med stöd av Kungl. Maj:t> bemyndigande den 22 mars 1974 har 
jag tillkallat sakkunniga för utredning av ett riksomfattande system 
för fastighetsregistreringen. Kommitten har antagit namnet fastig
hetsdatakommitten (FADAK). 

CFD har i skrivelser den 21 augusti 1974 bl. a. lagt fram en verk
samhetsplan för budgetåret 1974175 med sikte på drift med rättsver
kan i Uppsala län under hösten 1975. I en kompletterande anslags
framställning har CFD begärt att få disponera 16 203 000 kr. under 
budgetåret 1974175 för planens genomförande. Kungl. Maj:t har genom 
beslut den 22 november 1974· medgett CFD att disponera högst 16 
milj. kr. för sin verksamhet under budgetåret 1974175. I beslutet före
skrivs bl. a. att CFD skall koncentrera sitt arbete till frågor som gäller 
uppbyggnad av drifL~ystem 1 i Uppsala län och ägna sig åt andra frågor 
endast i den mån tillgängliga medel medger detta. 

CFD 

CFD lämnar i sin anslagsframställning förslag på tre alternativa an
slagsnivåer. 

Anslagsaltemativ 2 innebär att driftsystem 1 ges rättsverkan i Uppsala 
län under hösten 1975 och att systemet utvidgas att omfatta även Gävle 
kommun under budgetåret 1975176. Medelsbehovct beräknar CFD till 
17 189 000 kr. 

Alternativ 1 - som stannar vid 16 156 000 kr - innebär att systemet 
inte kan utvidgas till Gävle kommun under budgetåret 1975/76. Detta 
är inte heller möjligt enligt alternativ 0, som uppgår till 15 150 000 kr. 
0-alternativet innebär dessutom att driftsystem 1 inte kan utvecklas i 
den omfattning CFD planerat. 

CFD hemställer att medel anvisas i enlighet med alternativ 2 enligt 
följande programindelning. 

1 Förberedelser för reformgenomförande 

Inom programmet Förberede:'.ser för reformgenomförande utvecklas 
informationssystemets olika delar. v.erksamheten omspänner dels den 
utveckling av överföringssystem, handläggnings- och ajourföringssystem 

m. m. som är grundläggande i driftsystem 1, dels det mera långsiktiga 
arbetet med att ta fram tillämpningar av informationssystemets register 
för bl. a. samhällsplanerande verksamhet. 

Kostnaderna under programmet beräknas till 1 283 000 kr. för över
föringssystem, 1 487 000 kr. för driftsystem 1, 408 000 kr. för biträde 
åt FADAK i dess utredning av ett riksomfattande system, 1817 000 kr. 
för registrens innehåll och användning. Sistnämnda belopp avser system 
för koordinatutnyttjande, användningsmetoder och utvecklingsverk
samhet. 
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2 Ref ormgenomförande 

Programmet Reformgenomförande omfattar CFD:s medverkan när 
informationssystemet förs in hos olika myndigheter. Denna verksamhet 
omfattar bl. a. strukturering och annan beredning av de manuella regist
ren, överföring av dessa till maskinläsbart medium samt redigering, 

samkörning och laddning av det överförda materialet. 

Kostnaderna under programmet beräknas till 853 000 kr. för register

överföring, 1 548 000 kr. för koordinatregistrering, 8 000 kr. för namn

register till beteckningsreformen och 331 000 kr. för utbildning och in

formation. 

3 Produktion 

Programmet Produktion avser driften av informationssystemet. Pro

grammet omfattar även det fortlöpande underhållet av system och 

program. 
Kostnaderna under programmet beräknas till 6 312 000 kr. Inkoms

terna av produktionen uppskattas till 211 000 kr. 

4 Försökn•erksamlzet 

Under programmet Försöksverksamhet prövas system och metoder 

i full skala under längre tid i användarmiljö. Först efter sådana prov 

kan säkra bedömningar göras av t. ex. säkerhet, tillgänglighet och ratio

nalitet. 
Kostnaderna under programmet uppskattas till 3 353 000 kr. 

F i.iredraga11de11 

Riksdagen har genom beslut under år 1974 ändrat riktlinjerna för 
den av riksdagen år 1968 beslutade fastighetsregisterreformen (prop. 
1974: 48, CU 1974: 30, rskr 1974: 252). Jag anser att CFD bör kon

centrera sin verksamhet till frågor som gäller driftsystem 1 i Uppsala län 
under budgetåret 1975176 och i mindre utsträckning än planerat ägna sig 
åt koordinatregistrering, utveckling av överföringssystem och annan ut
vecklingsverksamhet. Jag förordar att anslaget förs upp med 16 milj. kr. 
Jag har därvid räknat med oförändrat antal tjänster vid CFD. Det an· 
kommer på regeringen att fastställa fördelningen av anslaget på pro
grammen. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen före· 
slår riksdagen att 

till Central11äm11de11 för fastiglzetsdata för budgetåret 1975/76 an

visa ett förslagsanslag av 16 000 000 kr. 

5 Riksdageri 1975. I saml. Nr I. Bilaga 4 
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E RXTTSHJÄLP M. M. 

E l. Rättshjälpskostnader 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

56 747 486 
75 000 000 
90 000 000 

66 

Från anslaget bestrids de rättshjälpskostnader (förmåner) som enligt 
rättshjälpslagcn (1972: 429; omtryckt 1973: 247, senast ändrad 1974: 321) 
skall betalas av allmänna medel, d. v. s. framför allt ersättning till of
fentlig försvarare och biträde v.d allmän rättshjälp. 

Domstoln·iisemlets organisatio1;'.snäm11d 

Endast en del av de under budgetåret 1973/74 inkomna ärendena om 

allmän rättshjälp har slutavräknats under samma tid. Först någon gång 
i början av år 1975 kommer antalet slutavräkningar i niYå med an

talet inkommande ansökningar. Belastningen på anslaget kommer där

för att successivt öka. Medclshchovet för budgetåret 1975176 beräknas 
till 93 750 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till beräknad ökning av belastningen på anslaget bör detta 

räknas upp med 15 milj. kr. hg hemställer att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1975176 anvisa ett 
förslagsanslag av 90 000 000 kr. 

Verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna 

Den 1 juli 1973 trädde reformen om samhällets rättshjälp i kraft. Re
formen innebar bl. a. att allmänna advokatbyråer med staten som huvud

man inrättades. 
De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna rätts

hjälp enligt rättshjälpslagen 0972: 429; omtryckt 1973: 247, senast 
ändrad 1974: 321). Bl. a. skall juristerna kunna åta sig uppdrag som 

offentlig försvarare. Om det kan ske utan hinder för den verksamhet 
som bedrivs enligt rättshjälpslagen skall byråerna även lämna annat bi
träde i rättslig angelägenhet. Di~ allmänna advokatbyråerna skall i prin
cip vara självbärande och konkJrrera på lika villkor med enskilda advo

katbyråer. 
F. n. finns 29 allmänna advokatbyråer. Ytterligare en byrå kommer 

att starta sin verksamhet i början av år 1975. 
Vid de allmänna advokatbyråerna finns 275 tjänster, varav 134 för 

advokater och annan juristpersonal och 141 för övrig personal. 
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Domstolsväsendets organisationsnämnd (DON) är centralmyndighet 

för rättshjälpen. 
Medel för de allmänna advokatbyråernas verksamhet anvisas inne-

varande budgetår under följande anslag. 
1. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 

2. Bidrag till allmänna advokatbyråer 
3. Allmänna advokatbyråer m. m.: Utrustning 
Anslag 1 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verk
samheten vid de allmänna advokatbyråerna. Som inkomst under ansla
get redovisas medel som tagits i anspråk från anslaget Bidrag till all
männa advokatbyråer. Medel som svarar mot avskrivning och förränt
ning av utrustningskapitalet samt medel som svarar mot värdet av de 
tjänster som de allmänna advokatbyråerna erhåller från DON :s redo
visningscentral levereras in till särskilda inkomsttitlar på riksstaten. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag från vilket utgår driftbidrag till de all
männa advokatbyråerna för vissa särskilt angivna kostnader. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag som i inledningsskedet skulle finan
siera de allmänna advokatbyråernas och rättshjälpsnämndemas investe
ringar i utrustning. I samband med behandlingen senare denna dag av 
frågan om utgifter på tilläggsstat Il till riksstaten för budgetåret 1974/75 

föreslås att ytterligare 500 000 kr. ställs till förfogande innevarande bud" 
getår. Om det ytterligare medelsbehov som f. n. föreligger täcks genom 
tilläggsstat innevarande budgetår behövs inte några medel på anslaget . 
efter utgången av budgetåret. 

Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa likviditetsproblcm för 
uppdragsverksamheten samt för att tillgodose behov av rörelsekapital 
disponerar de allmänna advokatbyråerna en rörlig kredit i riksgälds
kontoret som f. n. uppgår till 11,5 milj. kr. _ 

E 2. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhct 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 1000 

1975/76 Förslag 1 000 

1973i74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknar 

DON DON Föredragan-
den 

Resultat 
Intäkter 13 749 000 20080 000 26 910 000 26 910 000 
Kostnader 18 135 000 23 949000 28 078 000 28 078000 
Resultat -4386000 -3869000 -1168000 -1168 000 

Driftbidrag 101 000 350000 500000 500 000 
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DON 

I prop. 1972: 4 med förslag till rättshjälpslag m. m. uttalas att det all

männa skall driva advokatverksamhet över hela landet. Riktpunkten 
för utbyggnaden skall vara att t!n allmän advokatbyrå skall finnas i varje 
län. Vid riksdagsbehandlingen av proposition 1973: 74 med förslag till 
organisation av samhällets rä1:tshjälp m. m. uttalades' dock att. något 
ställningstagande beträffande behovet av ytterligare allmänna advokat
byråer utöver de trettio beslutade inte bör göras innan ett betydande 
erfarenhetsmaterial av reform~n föreligger (JuU 1973: 19 s 4). Den 
statliga advokatverksamheten har hittills pågått endast under drygt ett 
år. DON anser att tillräckliga erfarenheter ännu inte finns för att fram
lägga förslag om utbyggnad. DON avser emellertid att utreda om en all
män advokatbyrå bör inrättas i Kiruna. 

De allmänna advokatbyråerna visade underskott i rörelsen budgetåret 
1973174. Det nominella underskottet ter sig dock avsevärt större än det 
verkliga eftersom ett betydande belopp härav motsvaras av värdet av 
det arbete som nedlagts i ärenden vilka ännu ej fakturerats. Resultatet 
under det första verksamhetsåret torde kunna förklaras bl. a. av om
ställningsproblem vid de advokatbyråer som ersatt rättshjälpsanstalt och 
problem i samband med etablering av nya byråer. Vidare har den tim
kostnadsnorm som gällt för er.sättning under en del av året inte mot
svarat de allmänna advokatbyråernas verkliga kostnader. Härtill kom
mer att de allmänna advokatbyråerna håller en delvis olönsam mottag
ningsverksamhet på annan ort samt att advokaterna på byråerna tagits 
i anspråk som ledamöter i rättshjälpsnämnder, DON:s styrelse och 
besvärsnämnd vilket likaså förorsakat visst intäktsbortfall. 

Även under innevarande bud,getår och budgetåren 1975176 och 1976/ 
77 kommer det att bli svårt att: nå full kostnadstäckning vid byråerna. 
Den främsta förklaringen till svårigheterna är de betydande kostnader 
som är förenade med etableringen av de nystartade byråerna. DON 
räknar med full kostnadstäckning fr. o. m. budgetåret 1977178. 

De allmänna advokatbyråer;1as rörelsekapital bör i fortsättningen 

inte finansieras genom rörlig kredit. DON föreslår att ett investerings
anslag i stället anvisas för att finansiera rörelsekapitalet fr. o. m. budget

året 1975/76. 

F öredragande11 

Då jämförelsevis kort tid har förflutit sedan rättshjälpsreformen 
trädde i kraft och de allmänna advokatbyråerna inrättades är det ännu 
alltför tidigt att dra några mer vittgående slutsatser av verksamheten 
vid byråerna. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse att DON i 
anslutning till utvärderingen av rättshjälpsreformen påbörjat en analys 
av kostnadsutvecklingen samt att man räknar med att kunna uppnå 
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full kostnadstäckning fr. o. m. budgetåret 1977/78. Mot denna bakgrund 

finns det inte någon anledning att· nu förändra förutsättningarna för 

byråernas verksamhet. Inte heller föreligger f. n. anledning att ta upp 

frågan om att tillföra de allmänna advokatbyråerna rörelsekapital ge

nom ett särskilt investeringsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 3. Bidrag till allmänna advokatbyråer 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

DON 

100 920 

350 OOÖ 

500 000 

Med hänsyn till att antalet ärenden för vilka bidrag utgår beräknas 

öka bör driftbidraget för budgetåret 1975176 höjas med 150 000 kr. 

F öredragand el! 

Jag delar DON:s uppfattning att driftbidraget bör räknas upp med 

150 000 kr. Jag hemställer i enlighet härmed att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Bidrag till allmänna advokatbyråer för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 

E 4. Ersättning åt vittnen m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

11463 354 

4 500 000 

16 500 000 

Från anslaget bestrids en mångfald olika kostnader för rättegångs

väsendet, däribland ersättningar av allmänna medel till vittne, måls

ägande och tolk, kostnad för personundersökning i brottmål samt dom

stols eller åklagarmyndighets kostnad enligt kungörelsen (1972: 792) om 

ersättning för vissa delgivningar m. m. (ändrad 1974: 402). I vissa fall 

bestrids från detta anslag utgifter för rättegångar där staten är part. 

Från anslaget betalas också ersättning av allmänna medel enligt 19 § 

lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder samt ersätt

ning till den som anlitas som tolk vid arrendenämnd och hyresnämnd. 

Vidare betalas från anslaget ersättning till särskilt förordnad vigselför

rättare enligt kungörelsen (1964: 678) med närmare föreskrifter om 
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borgerlig vigsel (ändrad 1969: 121, 1970: 695, 1973: 694) och bidrag 
till kommunernas kostnader för borgerlig medling enligt kungörelsen 
(1973: 697) om medling mellan samlevande. 

Föredraganden 

Statsmakterna har antagit nya bestämmelser om rättegångskostnad i 
bostadssaneringsmål (prop. 1974: 150, CU 1974: 36, rskr 1974: 372) 
och i tvångsförvaltningsmål (prop. 1974: 151, LU 1974: 36, rskr 1974: 
375). Dessa innebär att fastighetsägare i vissa fall kan få ersättning för 
vissa kostnader av statsvcrket. Sådan ersättning torde få belasta före
varande anslag. 

Ersättning kan f. n. enligt vittnesersättningskungörelsen (1973: 262) 
utgå för tidsspillan med högst 85 kr/dag. Jag avser att senare föreslå 
regeringen att beloppet höjs till högst 100 kr/dag fr. o. m. den. 1 juli 
1975. Anslaget bör på grund härav räknas upp med 500 000 kr. 

Med hänsyn till utfallet budgetåret 1973174, som föranletts i första 
hand av att fullgjord återbctalningsskyldighet för vittneslöner i större 
utsträckning än beräknat flutit in på anslaget E 1. Rättshjälpskostnader i 
stället för på detta anslag, och med hänsyn till förväntade belastnings
ökningar bör anslaget räknas upp med ytterligare 11,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning åt vittnen m. m. för budgetåret 1975176 anvisa 

ett förslagsanslag av 16 500 000 kr. 
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F KRIMINALVÅRDEN 

Vissa data rörande kriminalvården 

Genomsnittligt antal klienter 1969 1970 1971 1972 

Anstaltsklientel (intagna på kriminalvårds-
anstalter, allmänna häkten och med 
häkten samordnade polisarrester) 5 530 5 250 5 004 5 004 

Därav 
gripna och anhållna 105 106 123 118 
häktade för brott: 
ej undersökningsfall 530 540 534 490 
undersökningsfall 176 141 101 105 

dömda till fängelse 3 311 3 195 3 040 3 232 
- ungdomsfängelse 505 452 444 390 
- internering 758 684 609 526 
- skyddstillsyn (BrB 28:3) 75 67 86 86 
överlämnade till särskild vård 21 20 11 12 
förvandlingsstraff för böter 20 15 13 13 
övriga intagna 29 30 43 32 

Frivdrdsk/ie11tel 22 775 23 078 22 818 23 114 
Därav 
dömda till skyddstillsyn 18 933 19167 19 052 19 332 
villkorligt frigivna 2 582 2636 2 521 2 513 
överlämnade till vård utom anstalt: 
internerade 685 728 730 750 
ungdomsfängelseelever 575 547 515 519 

Hela krimi11afrdrdsklie11telet 28 305 28 328 27 822 28 118 

Högsta beläggningen på kriminalvårdsanstalterna under år 1974 var 

4 585 mot 5 251 under år 1973 och 5 008 under år 1972. 

Antalet klienter inom frivården var den 1 oktober 1974 17 317 mot 

23 339 vid samma tidpunkt år 1973. Nedgången beror till huvudsaklig 

del på att övcrvakningstiden avkortats från tre år till två år för personer 

som dömts till skyddstillsyn. 

Kriminalvården hade den 1 juli 1974 5 095 platser på kriminalvårds

anstalterna, varav 3 194 slutna och 1 901 öppna. Antalet platser i de 

allmänna häktena och i de polisarrester som är samordnade med dessa 

häkten var 849. 

Under år 197-1- har ett nytt häkte med 36 platser tagits i bruk i Kal

mar. I samband med att ett nytt häkte med 30 platser togs i bruk i Jön

köping under första halvåret 1974 lades kriminalvårdsanstalten Jönkö

ping ned. 

Under budgetåret 1974/75 har en frigångsavdelning till kriminalvårds

anstalten Roxtuna med tio platser tagits i bruk i Linköping. Under bud

getåret 197-1-/75 öppnas lokalanstalten Ljustadalen i Sundsvall. 

Nya allmänna häkten tas i bruk under första halvåret 1975 i kvar

teret Kronoberg i Stockholm och i Uppsala. 

1973 19H 

4 972 4 266 

115 92 

521 480 
118 94 

3 243 2 808 
359 313 
495 378 

71 54 
11 14 
Il 7 
28 26 

23 349 19 376 

19 736 15 608 
2 439 2 670 

688 665 
486 433 

28 321 23 642 
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övergången till det av statsmakterna beslutade nya regionala systemet 
som påbörjades under budgetåret 1974175 fortsätter. 

Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gör det nöd

vändigt med en reducering av anstalternas platsantal. Med hänsyn till 

uttalandet av 1974 års riksdag vid behandlingen av 6 ~ Jagen (1974: 
203) om kriminalvård i anstalt att målsättningen bör vara att straffverk

ställigheten även för korttidsklientelet skall ske i lokalanstalt nära hem

orten (JuU 1974: 2 s. 37-39, rskr 1974: 99) bör reduceringen av plats

antalet göras vid några öppna och slutna riksanstalter. Kungl. Maj:t 

har därför den 13 december 1974 förordnat att följande anstalter skall 

reduceras med angivet antal platser: Kumla 140 platser, Lärbro 60 plat

ser, Tidaholm 40 platser, Ulrihfors 33 platser och Kalmar 20 platser. 

Därjämte har förordnats att den slutna riksanstalten Ulriksfors fr. o. m. 
den 1 januari 1976 skall vara öppen riksanstalt. Reduceringen skall vara 
avslutad senast den 30 juni 1976. 

En ny lokalanstalt med 40 platser föreslås bli uppförd i Stockholms
området. 

Frivården föreslås få ytterligare 64 tjänster under budgetåret 1975/76. 
Personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter är föremål 

för en översyn av en särskilt tillkallad sakkunnig. Likaledes har en sak
kunnig tillkallats för att utreda övervakriingsnämndernas och de cen

trala nämndernas uppgifter och organisation. De framtida indelnings

och arbetsformerna inom frivårdsdistrikten i Stockholm, Göteborg och 

Malmö utreds särskilt. Den andliga vården vid bl. a. kriminalvårdens 

anstalter är föremål för utredning av särskilt tillkallade sakkunniga. 

F 1. Krhninalvurdsstyrelsen 

1973/7 4 Utgift 

1974/75 Anslag 

197S/76 Förslag 

26 793 749 

27 375 000 

37125 000 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för kriminalvårdsanstal

terna, de allmänna häktena och skyddskonsulentorganisationen. Styrel

sen tillhandahåller personal och annan service för den verksamhet som 

bedrivs av kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängelsenämnden och in

terneringsnämnden. Dessa nämnder är centrala organ som handlägger 

vissa ärenden rörande dem som har, dömts till fängelse, ungdomsfängel

se resp. internering. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Styrelsen består av en 

generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och minst sex andra, 

av Kungl. Maj :t utsedda ledamöter. Inom kriminalvårdsstyrelsen finns 

två avdelningar, en för vård och tillsyn och en för arbete och utbild

ning. 
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1974/75 

Personal 
Handläggande personal 110 
Övrig personal 135 

245. 

Anslag 
Lönekostnader 20 352 000 
Sjukvård 34000 
Reseersättningar 897 000 

Därav utrikes resor 22000 
Lokalkostnader ] 990000 
Expenser ] 531 000 
Förhyrd datamaskintid m. m. 2 571 000 

27 375 000 

Krimi11alvårdsstyrelse/l 

Beräknad ändring 1975/76 

Kriminal
vårds
styrelsen 

+ 34 
+ 20 
+ 54 

+ 8 200000 
+ 51 000 
+ 3 349000 

+ I 767 000 
+ 2 464000 
+ I 282 000 
+17113 000 

Föredra
ganden 

+4 
+I 
+s 

+3 629 000 
+ 37 000 
+2 824000 

+] 428 000 
+ l 375 000 
+ 457 000 
+9 750 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 909 000 kr., varav 709 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Personalen behöver förstärkas med 32 handläggare och 22 biträden 
(+2 906 000 kr.). 

3. Ytterligare arvodesmedel yrkas för förstärkning av registerenheten 

samt för utvecklings- och rationaliseringsverksamhet m. m. ( + 1 637 000 
kr.). 

4. För dubblering av tjänster, flyttnings- och omstationeringskost

nader m. m. i samband med kriminalvårdsstyrelsens flyttning till Norr
köping yrkas 5 071 000 kr. 

Föredragandell 

För att möjliggöra en vidgad informationsverksamhet såväl externt 
som inom kriminalvårdsverket har jag beräknat medel under ett halvt 

budgetår för en tjänst som förste byråsekreterare och ett biträde (2). 

För samma ändamål har jag beräknat en böjning av posten för ex
penser med 300 000 kr. 

För handläggning av vissa ärenden som rör utbildningen av de in

tagna har jag beräknat medel för en. tjänst som förste byråsekreterare. 

Därvid kan en tjänst som ingenjör under anslaget F 2. Kriminalvårdsan
stalterna dras in (2). 

För viss personalförstärkning av registerenheten har jag beräknat 
250 000 kr. (3). 

En tjänst som fångvårdspastor och en tjänst som psykolog har över

förts till detta anslag från anslaget F 2. Kriminalvårdsanstalterna (2). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

37 125 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Krimi11alvårdsstyrelsen för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 37 125 000 kr. 
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F 2. Kriminalvårdsanstaltema 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1352 931 216 

1355 965 000 

410 335 000 

• Tidigare anslagsbeteckning F 2. Fångvårdsanstalterna. 

74 

Den 1 juli 1974 fanns inom kriminalvården 23 riksanstalter med 2 1'.!5 

slutna och 682 öppna platser, 49 lokalanstalter med 1 069 slutna och 

l 219 öppna platser samt 20 häkten med 849 platser. Riksanstalterna 

är direkt underställda krimina!vårdsstyrelsen, medan häktena, lokal

anstalterna och skyddskonsu!entdistrikten är organiserade i sju regioner. 

I ledningen för varje region fians en kriminalvårdsdirektör. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Kriminal- Föredra-
vårds- ganden 
styrelsen 

Personal 
Styresmän m. fl. 263 + 18 6 
Läkare, psykologer 41 I 10 I 
Tillsyns personal 2 747 +260 40 
Personal i arbetsdrift 612 + 8 29 
Kontorspersonal 272 + 28 6 
Maskin personal 59 
Förråds- och ekonomipersonal 240 + 18 9 

I 

4234 +332 - 100 

Anslag 
I 

Lönekostnader 252 878 000 +so 863 ooo + 30I13 000 
Sjukvård m. m. för personal 449 000 + 207 000 + 163 000 
Reseersättningar 2 570 000 + 360 000 + 233 000 
Lokalkostnader 47 382000 + 22 371 000 + 16 956 000 
Expenser 4 109 000 + 879 000 + 168 000 
Inköp och underhåll av bilar l 612000 + 161 000 + 129 000 
Utspisning 21339000 + 2 347 000 + I 455 000 
Beklädnad och sängkläder 4 590 000 . + 1377000 + 339 000 
Hälso- och sjukvård 5 825 000 + 932 000. + 667 000 
Idrotts- och bildnings-
verksamhet 1004000 + 518 000 + 217 000 
Bibliotek vid fångvårdsanstalter 429 000 + 287000 46000 
Omkostnader för permitterade, 
frigivna m. fl. 4 349 000 + 1 922000 + 989 000 
Transport av intagna m. fl. 7 237 000 + 1303000 + 700000 
Tjänstedräkt 425 000 + 1 560000 ' 134000 ' Bidrag till intagnas familjer 259 000 + 26000 ...!... 20000 
Underhåll av tekniska hjälp-
medel för bevakning 280 000 + 227 000 + 20000 
Ersättning för vård på anstalter 
som ej tillhör kriminalvården 507 000 + 22 000 + 63 000 
Frivillig kontaktverksamhet + 100000 
Gemensamma funktioner 
i kvarteret Kronoberg + 1800000 + 1737000 
Diverse utgifter 721 000 + 171000 116000 

355 965 000 +87 333 000 + 54370000 
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Kriminalvårdsstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 70 389 000 kr., varav 8 9.+6 000 

kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. För genomförande av den nya regionala indelningen yrkas tjänster 

för två regionchefer, två ställföreträdande regionchefer, två inspektörer 

och tre biträden. Därvid kan en tjänst som kriminalvårdsdirektör dras 

in ( +327 000 kr.). 
3. Sex tjänster som assistent och sex som biträde bör tillföras krimi

nalvårdsanstalter med psykiatrisk avdelning ( + 367 000 kr.). 
4. För en lokalanstalt i Helsingborg beräknas 30 tjänster ( +946 000 

kr.). 
5. Tre tjänster som arbetsledare samt arvodesmedel begärs för att 

bereda sysselsättning åt intagna i allmänna häkten ( + 180 000 kr.). 
Yrkandena under 2.-5. avser halvt budgetår. 
6. En avdelning för kvinnliga häktade vid Malmöanstalten beräknas 

vara färdigställd i juni 1975. Tjänster yrkas för två tillsynsmän och fyra 

vårdare (+374 000 kr.). 
7. Styrelsen föreslår att platsantalet vid riksanstalterna Kumla och 

Ulriksfors minskas med 60 resp. 33 platser samt att Ulriksforsanstalten 
förändras från sluten till öppen anstalt. De medel som anvisats för om
byggnad av den stängda interneringsanstalten Karlstad bör i stället an

vändas för att uppföra en lokalanstalt i något av storstadsområdena. 
Sammanlagt kan 66 tjänster dras in, varav 26 tidigare har beräknats för 
Karlstadsanstalten (-2 839 000 kr.). 

8. Fyra tjänster som ekonomibiträde vid allmänna häktet i Stock

holm bör överföras till rikspolisstyrelsens förvaltningskontor för kvarte-. 
ret Kronoberg ( - 205 000 kr.). 

9. För genomförande av arbetstidsförkortning för tillsynspersonal 
fr. o. m. den 1 januari 1976 beräknas tjänster för 20 tillsynsmän och 
110 vårdare (+3 910 000 kr.). 

10. Styrelsen föreslår att 100 tjänster som vårdare inrättas för att 
bereda s. k. årsvikarier fast anställning. Samtidigt kan posten till vikarie
medel minskas med ett belopp som motsvarar lönekostnaderna för de 
begärda tjänsterna. 

11. För utbildnings- och arbetsvårdande verksamhet begärs tjänster för 
tio studiehandledare, tio studietillsynsmän, en chefsterapeut samt arvo
desmedel. Därvid kan 17 tjänster för arbetsledare dras in. ( + 344 000 
kr.) 

12. Inom arbetsdriften behövs tjänster för fem ingenjörer, tre assisten
ter och tre skogsförmän ( +769 000 kr.). 

13. För fritidsverksamhet yrkas sex tjänster som fritidsassistent samt 
arvodesmedel ( + 992 000 kr.). 

14. Personalen vid krirninalvårdsanstalterna behöver förstärkas med 
tjänster för en bevakningsföreståndare, sex tillsynsmän, 47 vårdare, två 
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förrådsförmän, en förman, tre hantverkare, femton ekonomibiträden och 
20 biträden. Ytterligare arvodesmedel begärs för skrivhjälp. I enlighet 
med yrkanden under krimina;.vårdsstyrelsens anslag bör dels en ingen
jörstjänst på kriminalvårdsanstalternas stat bytas ut mot en tjänst som 
förste byråsekreterare hos styrelsen, dels tjänster för en fångvårdspastor 
och en psykolog överföras till styrelsen. ( + 4 797 000 kr.) 

15. Ytterligare arvodesmedel beräknas för nämnder vid kriminalvårds
anstalter för arbetsmarknads- och fackliga frågor ( + 144 000 kr.). 

16. Under anslagsposten Omkostnader för permitterade, frigivna m. fl. 
yrkas ytterligare medel för besöks- och permissionsverksamhet, frigiv
ningsutrustning samt för generdlt frigivningsunderstöd ( + 1 400 000 kr.). 

Föredraganden 

För ett fortsatt successivt g·~nomförande av det av statsmakterna be
slutade nya regionala systemH inom kriminalvården har jag beräknat 
medel under halvt budgetår för två tjänster som kriminalvårdsdirektör, 
två tjänster som kriminalvårdsinspektör, två tjänster som inspektör och 
tre tjänster som biträde (2). Regeringen bör begära riksdagens bemyn
digande att inrätta två tjänster som kriminalvårdsdirektör. 

Jag har beräknat medel under halvt budgetår för tre tjänster som 
verkmästare samt 80 000 kr. i arvodesmedel för att bereda intagna på 
de allmänna häktena sysselsättning (5). 

Jag har likaledes beräknat medel för sex tjänster för en avdelning 
för kvinnliga häktade vid kriminalvårdsanstalten Malmö (6). 

För ett halvt budgetår har jag beräknat medel för tre tjänster som 
assistent vid vissa anstalter mecil psykiatriska avdelningar (3) .. 

Jag har beräknat medel under halvt budgetår för tio tjänster som bi
träde samt 165 000 kr. i arvodesmedel för skrivhjälp vid anstalterna 
(14). 

Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gör det 
nödvändigt med en reducering av anstalternas platsantal. Med hänsyn 
till uttalandet av 1974 års riksdag vid behandlingen av 6 § lagen (1974: 
203) om kriminalvård i anstalt att målsättningen bör vara att straff
vcrkställighcten även för korttidsklientelet skall ske i lokalanstalt nära 
hemorten (JuU 1974: 2 s. 37--39, rskr. 1974: 99) bör reduceringen av 
platsantalet göras vid några öppna och slutna riksanstalter, Kungl. 
Maj:t har därför den 13 december 1974 förordnat att följande anstal
ter skall reduceras med angivet antal platser: Kumla 140 platser, Lärbro 
60 platser, Tidaholm 40 platsc!r, Ulriksfors 33 platser och Kalmar 20 
platser. Därjämte har förordnats att den slutna riksanstalten Ulriksfors 
fr. o. m. den 1 januari 1976 skall vara öppen riksanstalt. Reduceringen 
skall ske successivt och vara :1vslutad senast den 30 juni 1976. Såvitt 
gäller Ulriksfors och 60 platser vid Kumla skall dock reduktionen vara 
avslutad senast den 31 december 1975. I likhet med kriminalvårds-
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styrelsen anser jag också att anledning inte föreligger att öppna krimi
nalvårdsanstalten Karlstad, vilket innebär att medel, som beräknats för 
26 tjänster ej behöver tas i anspråk. I övrigt kan den beslutade för
ändringen av anstaltsorganisationen leda till att omkring 80-talet tjäns
ter dras in. En viss del av den personal, som berörs av förändringen 
bör kunna beredas anställning vid andra anstalter i samband med den 
arbetstidsförkortning som genomförs den 1 januari 1976 och för vilken, 
jag ber.äknat medel för tio tjänster som tillsynsman och 82 tjänster som 
vårdare (7, 9). 

Den 1 juli 1975 övergår huvudmannaskapet för rättspsykiatriska kli
niken vid kriminalvårdsanstalten Långholmen från krirninalvårdsstyrelsen 
till socialstyrelsen. Därvic,l kan omkring 105 tjänster utgå ur kriminal
vårdsverkets organisation. 

Vidare har jag under anslaget beräknat en böjning av posten Om
kostnader för permitterade, frigivna m. fl. med 650 000 kr. (16). 

För att bereda de intagna en mera planmässigt inriktad teoretisk ut
bildning har jag beräknat medel för tio tjänster som studieledare. Där
vid kan tre tjänster som verkmästare och sex tjänster som verkstads
förman dras in (11). Vidare har jag beräknat en höjning av posten 
Idrotts- och bildningsverksamhet med 150 000 kr. för läromedel. Jag 
har likaledes beräknat medel för en chefsarbetsterapeut. Därvid kan 
en tjänst som verkstadsförman dras in (11). 

En tjänst som psykolog och en tjänst som fångvårdspastor har över
förts till anslaget F 1. Kriminalvårdsstyrelsen. Vidare har fyra tjänster 
som ekonomibiträde vid Allmänna häktet i Stockholm överförts till an
slaget B 1. Rikspolisstyrelsen (8). 

I 1974 års statsverksproposition (prop. 1974: 1 bil. 4 sid. 107) upp
togs under reservationsanslaget F 7. Frivillig kontaktverksamhet m. m. 
100 000 kr. Anslaget, som tillkom under budgetåret 1969/70, har därefter 
varje budgetår uppförts med oförändrat belopp. I enlighet med uttalande 
av 1969 års riksdag står anslaget till krirninalvårdsstyrelsens förfogande 
för lokala konkreta insatser för frivillig fritids- och kontaktverksamhet 
vid kriminalvårdsanstaltema och inom frivården. Riksdagen har vidare 
uttalat, att Kungl. Maj:t vid kommande förslag till medelsanvisning 
för kriminalvården fick ta ställning till anslagsformerna för ett fort
satt stöd i detta syfte samt, sedan erfarenheter hade vunnits, redovisa 
resultatet av verksamheten för riksdagen (statsutskottets uti. 52/1969, 
rskr. 1969: 156). Ur anslaget har under budgetåret 1969170 Riksförbun
det för kriminalvårdens humanisering (KRUM) erhållit bidrag med 
40 000 kr., medan 60 000 kr. har ställts till räjongchefemas förfogande 
för fördelning på både anstalts- och frivårdssidan. Ur anslaget har under 
budgetåren 1970/71-1972/73 KRUM erhållit bidrag med 38 000 kr. för 
ettvart av åren medan Röda Korset erhållit 12 000, 15 000 resp. 22 000 
kr. varefter resterande belopp fördelats till räjongcheferna. Under bud-
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gctåret 1973174 har KRUM erhållit 24 000 kr. och Röda Korset 20 000 
kr. Därutöver har Riksförbtindet för hjälp åt läkemedelsmissbmkare 
(RFHL), Riksförbundet för s~xuell upplysning lRFSU) och Föreningen 
Verdandi erhållit mindre bek1pp. För budgetåret 1974/75 har kriminal
vårdsstyrelscn anvisat 27 000 kr. till vardera Röda Korset och KRUM 

samt 8 000 kr. till RFHL. R1~sterande belopp har fördelats till region
cheferna och styresmännen vid riksanstalterna. Under senare år har 
kriminalvårdsstyrelsen vid fördelningen av anslaget föreskrivit att de or
ganisationer som erhåller bidrag skall inkomma med redovisning för 
den verksamhet som har bedrivits med anlitande av de anvisade medlen 

samt för dessa medels fördelning på olika utgiftsändamål. 
De frivilliga insatser som gi:irs av skilda organisationer för att främja 

positiva kontakter mellan kriminalvårdsklientelet och personer utanför 
kriminalvården är av stort viirde och förtjänta av statligt ekonomiskt 
stöd. Det arbete som utförs på detta område står väl i i.iverensstämmelse 

med kriminalvårdsreformen. Jag anser därför att bidrag till frivillig 

kontaktverksamhet bör utgå även i fortsättningen. Eftersom medlen 
nästan uteslutande har kunmi.t utnyttjas för ·verksamhet inom· anstal

terna och då ett motsvarande belopp numera finns upptaget som särskild 
anslagspost under anslaget F 3. Frivården anser jag att beloppet bör 

upptas under anslaget F 2. Kriminalvårdsanstalterna under en ny 
anslagspost benämnd Frivillig kont<tktverksamhet. Jag vill emellertid 
understryka att någon ändrad inriktning av utnyttjandet av medlen 
inte har avsetts genom den ändrade anslagskonstruktionen. Kriminal

vårdsstyrelsen bör även i fortsättningen begära redovisning för de 
anvisade medlens användning. 

Med hänvisning till saminariställningen beräknar jag anslaget till 
410 335 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta två tjänster som kriminal
vårdsdirektör i Fe 24 

2. till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 410 335 000 kr. 

F 3. Frivården 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

58 092 401 

63 810 000 

79 695 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för frivårdsorganisationens och 

övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består av 46 distrikt med lika många skydds

konsulenter. Till föreningen Skyddsvämet i Stockholm utgår ersättning 
till löner m. m. för 18 tjänstemän. 

Antalet övervakningsnämnder är 48. De är lokala organ för kriminal-· 
vården i frihet. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Kriminal· Föredra-
vårds- ganden 
styrelsen 

Personal 
Konsulent- och assistentpersonal 380 + 45 + 42 
Läkare, psykologer 4 
Sjukvårdspersonal 6 + 5 
Kontorspersonal 193 11 11 
Personal på akutvårdsavdelning 6 
Personal på hotell .16 + 4 
Personal på inackorderingshem 7 + 8 -j- 6 
Övrig personal + I 

612 + 69 + 64 
Anslag 
Lönekostnader 37911000 +11 851 000 + 12 177 000 
Sjukvård 47 000 + 62 000 + 63 000 
Reseersättningar 1353000 + 349 000 + 316000 

Därav nordiska resor 3 000 
Lokalkostnader 3717000 + 1 805 000 ' 1 771 000 -;-

Expenser 1 679 000 + 451 000 + 331 000 
Driftkostnader för frivårds-
anläggningar m. m. 423 000 + 145 000 + 67 000 
Ersättningar till övervakare 12 222 000 + 95 000 85 000 
Behandlings- och stödåtgärder 4436 000 + 1 182 000 + 705 000 
Bildnings- och kontaktverksamhet 100000 + 10000 
Bidrag till enskild frivårds-
verksamhet I 922 000 + <i56000 +. 370 000 

63 RIO 000 +16 606 000 +15 885 000 
., 

K rim inalvårdssty relsen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 11 490 000 kr., varav 1 883 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. För övervakningsverksamhet och för arbete på häkten och 1okalan· 

stal ter yrkas tjänster för 45 assistenter och elva biträden ( + 1 795 000 
kr.). 

3. Ett nytt inackorderingshem i Uppsala bör tillföras tjänster för en 

föreståndare, två vårdare, en husmor och ett ekonomibiträde. För be
fintliga frivårds- och bostadshotell samt inackorderingshem begärs tjäns
ter för en föreståndare och sex vårdare samt arvodesmedel. En tjänst 
som vårdare föreslås vid frivårdsdistriktet för internerade i Stockholm 
( -i-800 000 kr.). 

4. För behandlings- och stödåtgärder bland frivårdsklicntelet och för 

bidrag till enskild frivårdsverksamhet m. m. yrkas ytterligare 1 217 000 

kr. 

F liredragande11 

Jag har beräknat medel under ett halvt budgetår för ytterligare 35 

tjänster som assistent och elva tjänster som biträde för att bereda ett 

ökat antal dömda med svår missanpassning möjlighet att erhålla fri
vårdstjänstemän som övervakare (2). 
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Jag har likaledes för ett halvt budgetår beräknat medel för sju tjänster 
som assistent för förstärkning av friv~rdens kurativa verksamhet vid häk
ten och lokalanstalter (2) samt för fem tjänster som översköterska. Me
del har också beräknats för ett helt budgetår för en tjänst som vårdare 
vid inackorderingshemmet i Västerås (3). 

För arvoden till psykiatrisk konsultation vid frivårdsdistrikt, allmänna 
häkten och lokalanstalter har jag beräknat ytterligare 325 000 kr. 

För ett nytt inackorderingshem i Uppsala har jag beräknat medel för 
fem tjänster (3). Vidare har jag beräknat en höjning av posten för be
handlings- och stödåtgärder med 350 000 kr. (4). 

Från anslagsposten Bidrag till enskild frivårdsverksamhet utgår 1 

statsbidrag för budgetåret 1974175 90 000 kr. till övervakarnas riksför
bund. 1974 års riksdag har för samma budgetår under anslaget E. 1. So
cialstyrelsen under socialdepartementets huvudtitel anvisat medel för 
ytterligare statsbidrag med 90 000 kr. till riksförbundet. Riksdagen har 
vid behandlingen av anslaget (SoU 1974: 5 sid. 13 och rskr 1974: 112) 

uttalat att bidrag till riksförbundet framdeles borde utgå från ett och sam

ma anslag. Efter samråd med chefen för socialdepartementet har jag 
för budgetåret 1975/76 beräknat bidraget till övervakarnas riksförbund 
till 200 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
79 695 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frivården för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag 
av 79 695 000 kr. 

F 4. Maskin- och verktygsutru!1tning m. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1236 097 

3 300 000 

1650 000 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Reservation 1820 162 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kost
nadsramen från 12 768 000 kr. till 15 721 000 kr. 

Det sammanlagda medelsb•!hovet under anslaget för budgetåren 

1974/75 och 1975/76 beräknas ·av styrelsen till (4 371000+3 651000) 

8 022 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för bud
getåret 1975/76 till 1 650 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Maskin- och verktygsutrustning m. m. för budgetåret 
1975176 anvisa ett res·~rvationsanslag av 1 650 000 kr. 
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F 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

3 099172 

5 000 000 
5 000 000 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Reservation 

81 

2 066 438 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kost

nadsramen från 16 504 000 kr. till 25 790 000 kr. 
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 

1974/75 och 1975/76 beräknas av styrelsen till (7 066000+10 239 000) 

17 305 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budget
året 1975/76 till 5 milj. kr. och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Engångsanskaffning av inventarier m. m. för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr. 

F 6. Utbildning av personal m. fl. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

2 507 981 

3 420 000 
3 510 000 

Reservation 50 352 

Från anslaget bestrids vissa utgifter för utbildning av kriminalvårds
verkets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter för 
praktikcentra för studerande vid socialhögskola. 

Kriminalvårdsstyre/sen begär en höjning av anslaget med 2 624 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för bud
getåret 1975/76 till 3 510 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Utbildning av personal m. fl. för budgetåret 1975i76 an
visa ett reservationsanslag av 3 510 000 kr. 

F 7. Kriminalvårdsenheter med särskild budget 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

42 341597 

1000 
1 000 

6 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 4 
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Försök med programbudgetering pågår vid kriminalvårdsanstalterna 
Båtshagen, Hinseberg och Kumla samt vid Stockholms södra skydds
konsulentdistrikt för unga och Örebro skyddskonsulentdistrikt. Verk
samheten vid nämnda kriminalvårdsenheter regleras för innevarande 
budgetår genom särskilda budgetar inom en av Kungl. Maj:t totalt 
reglerad ram. F. n. redovisas verksamheten på delprogrammen tillsyn, 
särskild vårdverksamhet, industriell verksamhet, arbetsterapeutiskt in
riktad verksamhet och utbildning. 

Kriminalvårdsstyrelsen anser att programbudgetering bör genomföras i 
takt med att nya kriminalvårdsregioner organiseras. Styrelsen räknar 
med att omläggningen till programbudgetering för hela verket kan vara 
genomförd tidigast budgetåret 1978/79. 

Föredraganden 

Kriminalvårdens regionala system ersätts fr. o. ro. budgetåret 1974175 
successivt med en ny regional indelning. Denna förändring samt resul
taten av den översyn av anstalt:>personalens arbetsuppgifter som görs av 
en särskild sakkunnig torde komma att medföra ändrade förutsättningar 
även för försöksverksamheten med programbudgetering. Jag är därför 
inte beredd att nu ta ställning till frågan om utvidgad försöksverksamhet. 
Jag vill erinra om att det ankommer på regeringen att bestämma för
söksområdet och meddela föreskrifter för försöksverksamheten. 

Anslaget bör liksom för inm:varande budgetår tas upp med ett for
mellt belopp av 1 000 kr. De utbetalningar som skall belasta anslaget 
skall leda till motsvarande besparingar på andra statsbudgetsanslag för 
kriminalvården. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kriminalvårdsenheter med särskild budget för budgetåret 

1975/76 anvisa ett försiagsanslag av 1 000 kr. 
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G Diverse 

G 1. Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

72072 
72000 
74 000 

83 

Från anslaget bestrids arvoden för tryckfrihetsombuden, som har till 
uppgift att vaka över tryckfrihetsförordningens efterlevnad. F. n. finns 

104 sådana ombud. 
Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 2 000 kr. som avser 

böjt lönekostnadspålägg. Jag hemställer att regeringen föreslår riks

dagen 
att till Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 74 000 kr. 

G 2. Ersättning för personskador på grund av brott 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

199 050 
1000 000 
1000 000 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt kungörelsen 
(1971: 505) om ersättning av allmänna medel för personskada på grund 
av brott (ändrad 1974: 355). 

Kungl. Maj:t har den 28 juni 1974 bemyndigat chefen för justitie
departementet att tillkalla sakkunniga med uppdrag att utreda frågan 
om vidgad ersättning till brottsoffer m. m. Anslaget bör för nästa bud
getår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning för personskador på grund av brott för bud

getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1000000 kr. 

G 3. Bidrag till utgivande av författoiogskommentarer m. m. 

197317 4 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

72152 
70000 

65000 

Reservation 9276 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvalt
ningsrättsliga publikationer. Nämnden skall främja tillkomsten av väg
ledande litteratur på förvaltningsrättens omrlde enligt instruktionen 
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(1946: 412) för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publika
tioner. Statsverkets inkomster av verk, som har utarbetats eller utgetts 
med bidrag från detta anslag, avräknas från anslaget. 

Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer beräknar 

medelsbehovet till 65 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 65 000 kr. för nästa 
budgetår. Jag hemställer att reg1:ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till utgivande av f örf attningskommentarer m. m. 
för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 65 000 

kr. 

G 4. Bidrag till vissa interoatio1:iella sammanslutningar m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

74198 
160 000 
195 000 

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för intellektuella 
äganderätten (Bernunionen), till internationella institutet i Rom för uni
fiering av privaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen 
för internationell privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostna
der med anledning av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskrimi

nering. 
De för Sveriges del fastställda bidragen torde komma att höjas. An

slaget för nästa budgetår bör med hänsyn härtill räknas upp med 
35 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 195 000 kr. 

G 5. Stöd till politiska partier 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

38 828 500 

39 000 000 

39 300 000 

Medelstilldelningen sker enligt lagen (1972: 625) om statligt stöd till 
politiska partier (ändrad senast 1974: 733). Ändring i lagen medför att 
anslaget för nästa budgetår bör :räknas upp med 300 000 kr. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1975176 anvisa 
ett förslagsanslag av 39 300 000 kr. 
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G 6. Vissa kostnader i anledning av allmänna val 

1973174 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

12 921 778 
500 000 

5 000 000 

85 

Från anslaget bestrids statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, 
valkuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myn
digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskattei•erket, som är central valmyndighet, föreslår att anslaget för 
budgetåret 1975/76 tas upp med 4 940 000 kr. Avseende främst kostna
der för förberedelser av 1976 års val. 

F öredraga11de1Z 

Jag beräknar medelsbebovet för nästa budgetår till 5 000 000 kr. och 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa kostnader i anledning av allmänna val för budget
året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 

7 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 4 
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KAPITALBUDGETEN 

I Statens affärsverksfonder 

G Domämerket 

1. Förvärv av jordbruksfastigbeter för kriminalvården 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag l 000 

1975/76 Förslag 1 000 

Reservation 

86 

25 024 

Från anslaget bestrids utgifter för köp av jordbruksfastigheter, lämp

liga att nyttjas som anstalter för kriminalvårdsklientcfet. 
Kriminalvårdsstyrelsen fört!slår att anslaget förs upp med l 000 kr. 

F Dredraga11de11 

Jag biträder kriminalvårdsstyrelsens förslag och hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Förl'ärv av jordbruksfastiglzeter /är kriminalvurden för 

budgetåret 1975176 anvisa ett investeringsanslag av I 000 kr. 

Il. Statens a1lmänna fastighetsfond 

1. Polishus m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

104 520 642 
i79 000 000 

48 000 000 

Reservation 

1 Varav på tilläggsstat I har anvisats 4 milj. kr. 

27 656 371 

Anslaget är avsett för inlöS•!n av polishus och för nybyggnad i statlig 

regi. 

Byggnadsstyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965, då staten i 

princip åtog sig att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort an

tal polishus uppförts efter kommunala och enskilda åtaganden. Denna 

del av polishusbyggandet, som har skett i samarbete med byggnadssty

relsen, håller nu på att avvecklas. Staten har löst in ett antal av dessa 

hus. Enligt beslut av Kungl. lvlaj:t får styrelsen träffa köpeavtal avseen

de förvärv av färdigställda polishus enligt vilka betalningen av köpe-
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skillingen delas upp på flera budgetår. Avtal som träffas under budget

året 1974175 samt under tidigare budgetår träffade avtal, tär medföra 

kostnader om tillsammans högst 15 milj. kr. per budgetår. Avtalen skall 

godkännas av Kungl. Maj:t. Anslaget för budgetåret 1974175 har hittills 

disponerats för slutlikvider för polishusen i Östersund, Lidköping och 

Tierp. Styrelsen framhåller att ytterligare ett antal polishus till en sam
manlagd beräknad produktionskostnad av ca 70 milj. kr. bör lösas -in 

av staten. Därutöver kan det bli aktuellt att successivt inköpa före för
statligandet uppförda kommunala polishus i samband med ombyggnader 

eller väsentliga tillbyggnader. Styrelsen föreslår att 15 milj. kr. får dispo
neras för budgetåret 1975/76 för förvärv av färdigställda enskilt och 

kommunalt byggda polishus. 
Kostnadsramarna för vissa polishusbyggen har höjts beroende på den 

allmänna byggnadskostnadsstegringen. A andra sidan har kostnadsra
marna för 17 projekt kunnat hällas oförändrade och för fem projekt 

kunnat sänkas. 
Styrelsen föreslår att kostnadsramar för följande objekt förs upp i 

investeringsplanen för nästa budgetår, nämligen polishus i Värnamo, 
Sollentuna, Avesta, Ludvika, Örebro, Lindesberg, Ljungby och Mjölby 

samt elevbostäder till polisskolan Ulriksdal och polislokaler på Arlanda 

flygplats. Vidare föreslår byggnadsstyrelsen att följande två objekt tas 

upp. 

Nybyggnad i kvarteret Pennfäktaren i Stockholm 

Genom nybyggnaden kan lokalfrågan lösas för såväl första polisvakt
distriktet som tunnelbanegruppen och en ccntralarrestenhet i Stockholms 
polisdistrikt. Totalytan är 14 100 m2. Kostnaden beräknas till 24,5 milj. 

kr. i prisläget den 1 april 1974. Byggstart beräknas ske i mars månad 
1975 med färdigställande i februari månad 1978. 

Om- och tillbyggnad av restaurangen vid polissko/an i Solna 

Om- och tillbyggnaden medför att restaurangen kan betjäna ett ökat an
tal matgäster och att kökets inredning och utrustning kan kompletteras. 
Kostnaderna beräknas till 500 000 kr. i prisläget den 1 april 1974. 
Byggstart planeras till juli månad 1975 med färdigställande i december 

månad samma år. 

Styrelsen beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 

1975/76 till 90 milj. kr. 

Föredraganden 

Under budgetåren 1965/66-1973/74 har sammanlagt 431,2 milj. kr. 
anvisats under detta anslag. Av dessa medel har intill utgången av bud
getåret 1973/74 ca 194,7 milj. kr. disponerats för inlösen av polishus 
och för inköp av tomtmark för polishus. Ca 208,9 milj. kr. har använts 
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för byggande av polishus i statlig regi. De återstående medlen, ca 27,6 
milj. kr., utgjorde reservation till budgetåret 1974/75. 

De polishus som efter förstatligandet har uppförts efter kommunala 
eller enskilda åtaganden bör lösas in av staten. För nästa budgetår be
räknar jag 15 milj. kr. för detta ändamål. 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna änd
ringarna av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. 

Genom beslut den 25 oktober 1974 har Kungl. Maj:t uppdragit åt 
byggnadsstyrelscn att projektera ombyggnad av vissa äldre byggnader 
inom kvarteret Kronoberg t. o. m. bygghandlingar inom en kostnadsram 
av 16,9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974. Projektering bedrivs så att 
byggstart skall vara möjlig under mars månad 1975. 

Genom beslut den 6 december 1974 har Kungl. Maj:t uppdragit åt 
hyggnadsstyrclscn att projektera nybyggnad i kvarteret Pennfäktaren i 
Stockholm inom en preliminär kostnadsram av 24,5 milj. kr. i prisläget 
den 1 april 1974 t. o. m. bygghandlingar. Projektering bedrivs så att 
byggstart skall vara möjlig uncier mars månad 1975. 

Genom beslut den 6 december 1974 har Kungl. Maj:t uppdragit åt 
byggnadsstyrelsen att projektera om- och tillbyggnad av restaurangen 
vid polisskolan i Solna t. o. m. bygghandlingar. Projektering bedrivs så 
att byggstart skall vara möjlig under mars månad 1975. 

I invcsteringsplanen bör föras upp en kostnadsram av 24,5 milj. kr. 
för en nybyggnad i kvarteret Pennfäktaren i Stockholm. Genom ny
byggnaden kan lokalfrågan lösas för såväl polisvaktdistriktet 1 som tun
nelbanegruppen och en centralarrestenhet i Stockholm. Vidare bör en 
kostnadsram av 500 000 kr. föras upp i investeringsramen för om- och 
tillbyggnad av restaurangen vid polisskolan i Solna . 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in
vestcringsplan och anslagsbcräkning. 
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Investeringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt m.m. Kostnadsram Mcdelsförbrukning 

73-04-01 74-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1973i74 1974,75 1975;76 

Ej slutredovisade objekt, 
färdigställda före 1973-07-01 107 045 106 065 99 992 8 123 326 

Polishus i Falköping 6 600 6 700 6 454 246 
Polishus i Skövde 13 500 14100 12 574 1 400 126 
Polishus i Kalmar 22 900 23 800 20 844 2 800 156 
Polishus i Uppsala 21 000 21 000 10 177 8 000 l 800 
Polishus i Landskrona 10 350 11 250 7 680 3 300 270 
Ledningscentral i Göteborg 2 350 2 410 I 164 I 100 140 
Polishus i Kiruna 11 500 11 000 7 219 . 3 600 181 
Polishus i Borlänge 9 800 9 800 7 718 I 900 180 
Polishus i Motala 12000 12 000 6 592 5200 200 
Polishus i Ystad 9 700 9 700 5 172 4 400 120 
Polishus i Söderhamn 8 500 9 000 4 818 4 100 82 
Polishus i Sollefteå 9 600 9 600 3 265 6100 200 
Polishus i Skellefteå 13 000 13 000 3 657 8 700 600 
Polishus i Arvika 11 150 10 800 3 385 7 000 400 
Polishus i Hudiksvall 11 550 11 550 1 186 8 000 2 000 
Polishus i Kristinehamn 13 850 12 000 3 816 7 000 900 
Polishus i Kristianstad 16000 18 300 0 5 000 9 000 
Polishus i Trollhättan 11 800 13 500 I 609 6 500 5 000 
Polishus i Luleå 23 500 26 900 0 0 s 000 
Övningsbyggnad i Malmö 550 630 79 500 50 
Övningsbyggnad i Kungälv ISO 170 146 24 0 
Övningsbyggnad i Stockholm . 1 075 1 230 528 600 92 
Kv. Pennfäktaren i Stockholm 24 500 0 0 4 000 
Kv. Kronoberg i Stockholm, 

ombyggnad 16 900 0 2 000 7000 
Polisskolan Ulriksdal, om-

byggnad av kompanihus 7· I 400 I 600 · 732 ·600 200 
Polisskolan Solna, om- och 

tillbyggnad av restaurang 500 0 ö 500 
Inköp av polishus 28 146 15 000 15 000 
Erfarenhetsmässig reduktion 

av medelsbehovet -4 537 -5 523 

Summa 106 656 48000 

Anslagsberäknlng (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbruk-
ning 

Behållning 1974-07-01 27 656 1974/75 106 656 
Anslag för 1974/75 75000 1975/76 48 ooo. 
Tilläggsstat I 4000 
Anslag för J 975/76 (förslag) 48000 

154 656 154 656 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att ·besluta om byggnadsarbeten för 

polishus m. m. inom i investeringsplanen uppförda kostnads
ramar i enlighet med vad jag bar-förordat i det föregående, 

2. till Polishus m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett investe" · 
ringsanslag av 48 000 000 kr. 

Bygg- Färdig-
start ställande 
a(mån årjmån 

72-01 .73~07 
72-04 74-02 
72-03 74-04 
73-03 75-02 
72-10 74-09 
73-11 74-10 
72-12 74-06 
73-02 74-07 
73-03 74-08 
73-04 74-10 
73-03 74-09 
73-10 74-12 
73-10 75-02 
73-09 75-04 
73-11 75-09 
73-09 75-02 
74-12 76-06 
73-12 75-08 
76-06 78-08 
74-04 74-10 
74-02 74~04 
74-02 74-09 
75-03 78-02 

75-03 77-03 

73-11 74-09 

75-07 75-12 
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2. Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

4 835 133 

17 000 000 

8 000 000 

Behållning 

90 

5 783 915 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för 

domstolsväsendct. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redo

göra för sådana objekt som tidi.garc har redovisats för riksdagen och för 

vilka byggnadsstyrelsen föreslagit sänkta eller oförändrade kostnads

ramar eller ramhöjningar som föranleds enbart av den allmänna bygg

nadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1973-den 1 april 1974 

beräknar styrelsen denna kosi:nadsstegring till 17 ,3 % . Till följd av 

effekterna av produktivitetsutvecklingen beräknar 'styrelsen kostnads

stegringen under samma period för objekt som då ännu inte påbörjats 

till 14,6 %. 
Byggnadsstyrelsen har redovisat en investeringsplan som utöver de i 

planen tidigare upptagna projekten även upptar nybyggnader för Halm

stads och Sandvikens tingsrätter. 

Föredraganden 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 22 mars 1974 uppdragit åt 

byggnadsstyrelscn att projekte'.a nybyggnad för tingsrätt, läns- och 

distriktsåklagarmyndighetcr samt lokal skattemyndighet inom kvarteret 

Slottet i Halmstad med en sammanlagd rumsyta av ca 3 l 00 m2• Bygg

nadsstyrelsen beräknar kostnad,~rna för nybyggnaden till 9,2 milj. kr. 

i prisläget den 1 april 1974. 

Vidare har Kungl. Maj:t ger.:om beslut den 28 juni 1974 uppdragit 

åt byggnadsstyrelscn att projektera nybyggnad för tingsrätt, lokal 

skattemyndighet och kronofogdemyndighet i kvarteret Bredmosstorpet 

i Sandviken med en sammanlagd rumsyta av 2 730 m2• Byggnadssty

relsen beräknar kostnaderna fö:r nybyggnaden till 7,7 milj. kr. i pris

läget den 1 april 1974. 

[ investeringsplanen bör föra~. upp dels en kostnadsram av 9,2 milj. 

kr. för nybyggnad för tingsrätt m. m. i Halmstad och dels en kostnads

ram av 7,7 milj. kr. för nybyggnad för tingsrätt m. m. i Sandviken. 

I investeringsplanen för innevarande budgetår finns upptagen en 

kostnadsram av 5,7 milj .. kr. för om- och tillbyggnad för Falu tings

rätt. Denna om- och tillbyggnad var föranledd huvudsakligen av ett 

beslut om att Nedansiljans tingsrätt skulle läggas samman med Falu 

tingsrätt. Sedan detta beslut numera har upphävts har Kungl. Maj:t ge

nom beslut den 15 november 1974 återkallat det bygguppdrag som tidi

gare givits byggnadsstyrelsen att utföra om- och tillbyggnad av tings

huset i Falun. Kostnadsramen bör därför föras bort från investerings

plancn och några medel behöver inte anvisas för projektet. 
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Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas ·enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 

lovesteringsplao (I OOQ..tal kr.) 

Byggnads- Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-· 
objekt start ställande 

1973- 1974- Faktisk Beräknad för år/mån. år/mån. 
04-01 04-01 t.o.m. 

1973/74 1974/ 1975/ 
75 76 

Kammarrätten 
i Stockholm. 
Ombyggnad 8 200 8 850 5 821 2 900 129 71-12 74-06 

Sollentuna och 
Färentuna 
tingsrätt. 
Tillbyggnad 500 575 550 25 74-01 74-06 

Lidköpings 
tingsrätt. 
Om- och 
tillbyggnad 910 910 844 66 73-04 74-01 

Eks.iö 
tingsrätt. 
Om- och 
tillbyggnad 2300 2 675 448 I 300 850 74-03 75-05 

Norrköpings 
tingsrätt. 
Om- och 
tillbyggnad 7000 7000 3 500 2 900 74-05 75-11 

Lunds tings-
rätt. Om-
och till-
byggnad 3 600 4 125 32 2 500 I 000 75-04 76-06 

Karlstads 
tingsrätt. 
Om- och 
tillbyggnad 7 800 7 800 428 6000 I 300 74-04 75-07 

Halmstads 
tingsrätt. 
Nybyggnad 9 200 4000 75-09 76-12 

Sandvikens 
tingsrätt. 
Nybyggnad 7 700 4 500 75-09 76-11 

Erfarenhetsgrun-
dad reducering 
av medels-
behovet -316 -420 

30310 48835 7573 16500 14284 

Anslagsberäkoing (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsför-
brukning 

Behållning 1974-07-01 5 784 1974/75 16 500 
Anslag för 1974/75 1975/76 14284 

riksstat 17 000 
Anslag för 197 5 /7 6 (förslag) 8000 

30784 30784 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riks~agen att 

l. bemyndiga regeringt:n att besluta om byggnadsarbeten för 

domstolsväscndet inom i investeringsplanen uppförda kost

nadsramar i enlighet med vad jag har förordat i det föregåen

de, 

2. till Byggnadmrbeten för domstolsväsendet för budgetåret 

1975176 anvisa ett investcringsanslag av 8 000 000 kr. 

3. Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

19 607 657 

17 750 000 

1000 

Reservation 10 824 935 

Från anslaget bestrids utgifter för större byggnadsföretag inom 

kriminalvården. 

Kriminafrårdsstyrelse11 beräknar det sammanlagda medelsbehovet för 

budgetåren 1974175 och 1975176 till 51 milj. kr. och begär en höjning 

av anslaget med 4 250 000 kr. 

Föredraganden 

Kriminalvårdsberedningen, som beräknade behovet av nya lokalan

stalter till cirka 25, föreslog au dessa skulle uppföras under en 15-års

period. Beläggningsutvecklingen på kriminalvårdens anstalter tyder dock 

på att behovet torde bli mindre. Frågan om uppförande av nya lokalan

stalter måste därför kontinuerligt prövas. Som jag anfört under anslaget 

F 2 Kriminalvårdsanstalterna bör därför i enlighet med kriminalvårds

styrclsens förslag kostnadsramen för Karlstad (lokalanstalt) utgå. I in

vesteringsplanen bör däremot, bl. a. med hänsyn till att det är angeläget 

med ytterligare Iokalanstaltsplatser i Stockholmsområdet, föras upp en 

kostnadsram av 7,2 milj. kr. för :!ly lokalanstalt i detta område. 

Frågan om en fortsatt utbyggnad av inackorderingshem och frivårds

hotell bör enligt min uppfattning anstå i avvaktan på att kriminal~ 

vårdsstyrelsen, i enlighet med förslag av krirninalvårdsberedningen (SOU 

1972: 64 Kriminalvård s. 167--168), har gjort en samlad bedömning 

av behovet av de olika bostadsformer som kan komma i fråga för fri

vårdsklientelet. Tidigare beräknade medel för ett nytt frivårdshotell 

under objekten Frivårdshotell 1'.byggnader) och Frivårdshotell (mark), 

bör i avvaktan härpå inte tas i anspråk. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 4 Justitiedepartementet 93 

Jag har i övrigt inget att erinra mot de av kriminalvårdsstyrelsen 

föreslagna ändringarna av kostnadsramarna för pågående byggnads

objekt. 

Jag föreslår att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in
vestcringsplan och kostnadsberäkning. 

lnnsteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
1973- 1974- t. o. m. 
04-01 04-01 1973/74 1974/75 1975/76 

Aldre objekt 
Fastighetsförvärv 9 485 9485 2 566 2000 2000 
Frigångshem. norra räjongen 374 558 241 133 184 
Frivårdshotell (byggnader) 5 865 3 848 3 598 250 
Frivårdshotell (mark) 644 348 348 
Hall 18 030 12 827 
Hall (samlingssal, garage, 

I 403 panncentral) 5 490 3 884 203 
Hall (matsals- och fritidsbyggnadcr) 935 I 021 698 237 86 
Helsingborg 6 250 7 200 500 4 115 
Hinseberg (förläggningsbyggnad) 975 1 060 786 189 '85 
Håga (personal- och besöksrum) 700 775 374 326 75 
Härlanda (garagebyggnad) 500 552 293 207 52 
lnackorderingshem för 

frivårdsklicntel 1 085. 750 375 325 50 
Karlskrona (besökslokalcr m. m.) 1 436 1 669 1 488 181 
Karlstad 5 200 
Kumla (TV- och radarutrustning) 1 600 2 200 1 .. 600 600 
Malmö (ombyggnad av verkstad) 1 500 1 715 55 I 445. 215 
Malmö (häktesavdelning för 

kvinnor m. m.) 1625 1 862 Hi25 237 
Personalbyggnader m. m. 3 393 3 747 2 932 567 24~ 
Projekteringskostnader 800 800 718 82 
Reningsverk m. m. 1 650 1 830 839 796 195 
Skenäs (kök, matsal) t 575 I 575 I 455 J(l0 20 
Skogome (etapp Il) 12 890 12 890 12 819 71 
Smälteryd (förläggnings- och 

verkstadsbyggnader) 1 593 I 833 1.631 202 
Svartsjö (reningsverk m. m.) 2 800 2 800 715 1 800 277 
Sörbyn (förläggningsbyggnad) · 651 709 507 144 58 
Uppsala (skyddsplantering) 210 199 -
Viskan 14 850 14 915 14 772 143 
Ödevata (förläggningsbyggnad 

och mekanisk verkstad) I 855 l 937 I 656 199 82 
Österåker (etapp Il A) 28 528 26 677 
Österåker (kompletteringsarbetcn) 1490 1 460 30 
Slutförande av övriga äldre objekt 11 028 11 698 10 289 885 524 

Nya objekt 
Djupvik (förrädsb) ggnad) 130 qo 
Stockholm (lokalanstalt) 7 200 3 500 
Projcktcringskostnadcr 200 200 

138 027 102 287 104 202 15 057 13 519 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år-mån. år-mån. 

73-10 74-12 
69-06 75-06 

65-12 

'70-04 74-10 
73-08 74-08 
76-01 77-07 
73-09 74-08 
73-10 74-05 
73-12 74-10 

74"10 75.04 
72-10 74-02 

74-01 75-04 

74-10 75-06 

71-12 73-06 
67-08 69-11 

72-10 73-10 
74-01 74-12 

69-03 
69-10 72-06 

74-02 74-06 
66-11 72-12 
72-09 72-12 

75-09 76-01 
75-08 78-01 
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Anslagsberäkning (l 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medel.sförbrukning 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974(75 
Anslag för 1975/76 (förslag) 

JCi 825 
17750 

t 

2~:576 

1974/75 
1975(76 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

15 057 
. _13jl9 

28576 

1. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 

för kriminalvården inom i investeriiigspliuien uppförda kost~ 

nadsramar i enlighet med vad jag har förordat i det före

gående, 
2. till Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården för budgetåret 

1975176 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

4. Nybyggnad i kvarteret Kroo•()berg i Stockholm 

1973/74 Utgift. 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

87 889 770 
70 000 000 

26 000 000 

Reservation 1214903 

En redogörelse för byggnadsobjcktet har lämnats senast i prop. 1974: 1 
(bil 4 s. 124). 

Genom beslut den 27 september 1974 har Kungl. Maj:t efter förslag 

av byggnadsstyrelsen meddelat beslut om fördelning av lokalerna i kvar
teret Kronoberg på olika myndigheter samt uppdragit ät byggnadssty

relsen att utföra ombyggnad av ett hus i kvarteret Kronoberg inom en 

kostnadsram av 1,2 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen med anledning av den 

allmänna byggnadskostnadsstegringen höjs från 250 milj. kr. i prisläget 

den 1 april 1973 till 270 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974. Vissa 

inträffade programändringar förutses inrymmas i denna kostnadsram. 

Byggnadsstyrelsen beräknar medelsbehovet under anslaget för bud

getåret 1975/76 till avrundat 26 milj. kr. 

F örcdragande11 

Jag förordar att medel för budgetåret 1975i76 anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 
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lnYesteringsplan (l 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
----------------start stäl-

Faktisk Beräknad för år/ lande 
t.o.m. mån. år/mån. 

73-04-01 74-04-01 1913i14 1974/75 1975/76 

Nybyggnad i 
kvarteret 
Kronoberg 250 ()()() 270 ()()() 171 786 70 ()()() 27 000 170-10 75-06 

250 000 270 000 171 786 70 000 27 000 

1 Rivnings- och schaktninaurbcten 

Anslagsberälmiog (l 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 (förslag) 

l 215 
70000 
25 785 

97000 

Beräknad medelsförbrukning 

1974/75 
1975/76 

70000 
27000 

97000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm för bud

getåret 1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 26 000 000 kr. 
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Register 

8id. 
1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Justitiedepartementet m. rn. 

1 O Statsrådsberedningen 
11 Justitiedepartementet 
11 Kommittcer m. m. 
12 Extra utgifter 
13 Information om lagstiftning r~. m. 
13 Svensk författningssamling 
13 Justitiekanslern 
1 S Fideikommissnämnden 
16 Datainspektionen 
20 Brotlsförebyggande rådet: Ft:.rvaltningskostnader 
21 Brottsförebyggande rådet: Ut vecklingskostnader 
21 Framtidsstudier 

B. Polisväsendet 

4 547 000 . 
14 779 000 
15 750 000 

900000 
820000 

2 750000 
1 365 000 

279 000 
3 318 000 
l 936000 
2 630000 
4000000 

53074000 

29 Rikspolisstyrelsen 122 160 000 
33 Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. . 27 822 000 
34 Polisverket: Underhåll och crift av motorfordon m. m~ 76 520 000 
35 Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och upp· 

dagande av brott mot rikets säkerhet m. m. 
36 Polisverket: Diverse utgifter 
36 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
42 Lokala polisorganisationen: Utrustning 
44 Statens kriminaltekniska laboratorium 
45 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 
47 Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg 

C. Aklagarväsendet 

48 Riksåklagaren 
48 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 

D. Domstolsväsendet m. m. 

53 Domstolsverket 
54 Allmänna domstolarna 
59 Allmänna förvaltningsdomstolarna 
61 Bostadsdomstolen och hyrcsn~.mnderna m. m. 
62 Utrustning till domstolar m. m. 
63 Centralnämnden för fastighetsdata 

E. Rättshjälp m. m. 

66 Rättshjälpskostnader 
67 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhct 
69 Bidrag till allmänna advokatbyråer 
69 Ersättning ät vittnen m. m. 

54100000 
2 100 000 

1 547 593 000 
13 200 000 

7 915 000 
1 000 

7 800000 

1859211 000 

4 120 000 
104 030 000 

108150000 

18 600 000 
376 500 000 

42 950 000 
15 500 000 

3 350 000 
16 000 000 

472 900 000 

90000 000 
1 000 

500000 
16 500 000 

107 001 000 
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Sid. 

F. Kriminalvården 

72 Kriminalvårdsstyrelsen 
14 Kriminalvårdsanstalterna 
78 Frivården 
80 Maskin- och verktygsutrustning m. m. 
81 Engångsanskaffning av inventarier m. m. 
81 Utbildning av personal m. fl. 
81 Kriminalvårdsenheter med särskild budget 

G. Diverse 

83 Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 
83 Ersättning för personskador på grund av brott 
83 Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. 
84 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
84 Stöd till politiska partier 
85 Vissa kostnader i anledning av allmänna val 

97 

37 125 000 
410 335 000 

79 695 000 
1650000 
5 000000 
3 510 000 

1 000 

537 316000 

74000 
1000000 

65 000 
195 000 

39 300 000 
5 000 000 

45 634 000 

Summa för driftbudgeten 3 183 286 000 

KAP IT ALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder: G. Domänverket 

86 Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

86 Polishus m. m. 
90 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 
92 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
94 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

Summa för kapitalbudgeten 

1 000 

1000 

48 000 000 
8 000 000 

l 000 
26000 000 

82 001 000 

82 002 000 

Totalt för justitiedepartementet 3 265 288 000 

lC.!!'J..:iL.BOKTR. STOCKHOLM 1974 740504 





Bilaga 5 till budgetpropositionen 1975 

Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 
förhållandet till och överenskommelser med andra stater, Sveriges del
tagande i internationella organisationer, internationellt utvccklingssam
arbete, skydd av svenska medborgares intressen i främmande länder, 
information om Sverige i utlandet m. m. Dessa ärenden spänner över 
ämnesområden av allmänpolitisk, handelspolitisk, biståndspolitisk, rätts
lig, social, kommersiell, humanitär och kulturell natur. Hithörande frå
gor av större vikt redovisas bl. a. i utrikesdepartementets årliga publika
tion "Utrikesfrågor" och i månatliga meddelanden angående vissa ut
rikesärenden. 

Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 98 lönade 
utlandsmyndigheter och omkring 500 olönade konsulat samt styrelsen 
för internationell utveckling (SIDA). Svenska institutet samt vissa stats
understödda organ såsom Stockholms internationella fredsforsknings
institut och Utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje huvud
titeln. 

Utrikesförvaltningen 

För att tillgodose de särskilda krav som Sveriges ökade ekonomiska 
förbindelser med oljeproducentländema ställer på utrikesförvaltningen, 
föreslås en förstärkning av beskickningarna i vissa av dessa länder. Vi
dare avses en ambassad upprättas i Pyongyang under ledning av en t.f. 
charge d'affaires. 

Internationellt utvecklingssamarbete 

De samlade anslagen för internationellt utvecklingssamarbete föreslås 
budgetåret 1975176 uppgå till 2 860 milj. kr. Detta innebär en ökning 
på 760 milj. kr. eller med ca 36 % i förhållande till innevarande budget
år. Härigenom beräknas de totala biståndsanslagen motsvara 1 % av 
bruttonationalprodukten till marknadspris. 

De multilaterala bidragen redovisas under anslaget C 1. Bidrag till 
internationella biståndsprogram. De direkta svenska biståndsinsatserna 
är sammanförda under anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

1 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 5 

Prop. 1975: 1 
Bilaga 5 
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Utgifterna för rekrytering, utbildning och information redovisas un

der anslaget C 3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt infor

mationsvcrksamhet. Utgi(tern;1 för SIDA:s administration belastar an

slaget C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 

Fr. o. m. budgetåret 1975176 föreslås vidare utgifterna för bistånds

utbildningsnämnden (BUN) överföras från försvarsdepartementets an

slag H 9. Bistånds- och katasrrofutbildning till ett nytt anslag C 5. Bi

ståndsutbildningsnämnden under tredje huvudtiteln. 

Anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram föreslås för bud

getåret 1975176 uppgå till 1 O~O milj. kr. och anslaget Bilateralt utveck

lingssamarbete till 1 736 milj. kr. 

Biståndsanslagens utvecklin;5 och fördelning på verksamhetsformer 

framgår av följande sammansfollning. Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat Anvisat Anvisat Anvisat Förslag 
1971/72 1972/73 1973 /74 1974/75 1975 /76 

I. Bidrag till internationella 
biståndsprogram 427,2 493,7 550,0 750,0 I 050,0 
FN:s utvecklingsprogram 

(UNDP) 119,6 128,0 157,4 175,0 225,0 
FN:s barnfond (UNICEF) 3(1,0 40,0 45,0 50,0 65,0 
Internationella utveck-

lingsfonden (TDA) 175,9 177,7 177,7 274,8 252,1 
Regionala utvecklingsban· 

ker 7,4 5,0 32,5 
Internationellt livsmedels-

bistånd 42,9 51,0 56,0 85,0 136,5 
U-landsforskning 75,0' 
Övriga multilaterala bidrag 58,8 97,0 106,5 160,2 263,9' 

2. Bilateralt utvecklingssam-
arbete 541,0 707,0 960,0 I 297,8 1 736,3 

3. Rekrytering och utbildning 
av fältpersonal samt in-
formationsverksamhet 10,0 16,3 18,7 17,2 27,9 

4. Styrelsen för internationell 
utveckling (SIDA) 20,8 27,6 28,1 28,8 32,8 

5. Bistandsutbildnings-
nämnden (BUN)1 5,9 

6. Utredningsverksamhet 0,8 
7. Biståndsförvaltningens 

lånefond 0,2 0,4 
8. Utrikesdepartementets 

avdelning för inter-
nationellt utvecklings-
samarbete m. m. s,o• 5,7• 6,2• 7,1' 

1000,0 1250,0 1562,5 2 100,0 2 860,0 

' Utgifterna för denna verksamhet har budget{1ren 1972(73-1974/75 bestri
dits frän anslag under fjärde huvudtiteln. 

2 Bidragen till u-landsforskning n:dovisades under anslagsposten Övriga multi
laterala bidrag och anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete budgetåren 1971 / 
72-1974/75. .. 

' Av detta belopp utgör 115,0 milj. kr. bidrag till Ovriga organisationer m. m. 
• Beräknat belopp. Medclsanvisningen sker på anslaget A 1. Utrikesförvalt

ningen. 
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Information om Sverige i utlandet 

För information i utlandet anvisas under tredje huvudtiteln medel för 
informationsverksamhet bedriven av utrikesförvaltningen, Svenska in
stitutet, Svensk-internationella pressbyrån, lngenjörsvetenskapsakade
mien samt Sveriges Radios utlandsprogram. 

Föreslagna anslag uppgår till drygt 32 milj. kr. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i 
förhållande till riksstaten för budgetåret 1974175 framgår av följande 
sammanställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1974/75 1975/76 

DRIFTBUDGETEN 
A. Utrikesdepartementet m. m. 201,9 230,6 + 28,7 

B. Bidrag till vissa internationella 
organisationer 33.7 40,6 + 6,9 

C. Internationellt utvecklingssamarbete 1093,8 2 852,9 + 759,1 
D. Information om Sverige i utlandet 28,0 32,7 + 4,7 
E. Diverse 8,7 11,0 + 2,3 

Summa för driftbudgeten 2 366,1 3167,8 + 801,7 

KAPIT ALBUDGETEN 
Statens allmänna fastighetsfond 12,0 7,0 5,0 
Utrikesförvaltningens lånefond 0,3 0,1 0,2 
Biståndsförvaltningens lånefond 

Summa för kapitalbudgeten 12,3 7,1 5,2 

Totalt för utrikesdepartementet 2 378,4 3174,9 + 796,5 



Prop. 1975: 1 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 4 

UTRIKESDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

. 1975-01-03 

Föredragande: Statsrådet Andersson såvitt gäller littera A, B, D och E 
på driftbudgeten och kapitalbudgeten utom anslaget Biståndsförvalt
ningens lånefond och statsråd•!t Sigurdsen såvitt gäller littera C på drift·· 
budgeten och anslaget Biståndsförvaltningens lånefond på kapitalbud
geten. 

Anmälan till statsbudget för budgetåret 1975176 såvitt gäller utrikesde· 
partementets verksamhetsomd1de 

DRIFTBUDGETEN Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEME8TET M. M. 

A 1. Utrikesförvaltningen 

1973174 Utgift 169 016 000 

1974/75 Anslag 180 418 000 

1975176 Förslag 205 785 000 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Represcntationsbidrag till ministern för utrikes 

ärendena 
Representations· och hyresbidrag till vissa 

tjänstemän i utrikesdepartementc:t 
Utlandstillägg m. m. 
Skatter, avgångsvederlag m. m. fö.r av veder-

börande utlandsmyndigheter anställd personal 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
Expenser 
Utbildningsverksamhet 

1974/75 

574 
543 

1117 

82 683 000 

30000 

87000 
12 391 000 

1872000 
1170000 
9 020 000 
2444000 

57 035 000 
350000 

12 898 000 
438 000 

180 418000 

Beräknad änd
ring 1975/76 

Föredraganden 

+ 
+ 
+ 

5 
7 

12 

+ 13 086000 

+ 2 583 000 

+ 100000 
+ 980000 
+ 358 000 
+ 6400000 
+ 50000 
+ 1760000 
+ 50000 
+ 25 367000 

Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade konsulat med utsänd 
tjänsteman redovisas i en förte~;kning som bifogas som bilaga till proto

kollet i detta ärende. 
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V tri kesde partementet 

F. n. utreds departementets organisation och personalpolitik. Förslag 
från dessa utredningar beräknas avlämnas i år. Med hänsyn härtill för
ordar jag för budgetåret 1975/76 en förstärkning av utrikesförvaltning
ens hemmaorganisation med två tjänster. 

För den personaladministrativa verksamheten beräknar jag därvid 
medel för en handläggande tjänsteman vid departementets administra
tiva avdelning. 

Vidare beräknar jag medel för en tjänst vid departementets sambands

central. 
Sedan år 1964 har årligen antagits en aspirantgrupp för utbildning 

enligt en av Kungl. Maj:t fastställd tvåårig utbildningsplan. Antalet 
aspiranter i den grupp som antogs innevarande budgetår fastställdes till 
tolv. För 1975/76 års grupp beräknar jag antalet aspiranter till tio. Här
igenom kommer det sammanlagda antalet aspiranter, som f. n. uppgår 
till 20, att under nästa budgetår öka till 22. 

U tlandsmy ndiglzeterna 

Sveriges ekonomiska förbindelser med oljeproducentländerna har un
der det gångna året intensifierats. Med hänsyn härtill bör vissa beskick
ningar i Nordafrika och Mellersta Östern förstärkas. Jag beräknar därför 
medel för en tjänst som förste ambassadsekreterare i Jeddah, en tjänst 
som vicekonsul i Teheran samt förstärkning med administrativ och kom
mersiell personal i, förutom ovannämnda orter, Alger och Kuwait. Che
fen för handelsdepartementet kommer senare denna dag att föreslå en 
betydande förstärkning av de exportfrämjande insatserna i oljeproduce
rande länder. 

Med hänsyn till det avsevärt ökade behovet av ekonomisk och poli
tisk rapportering samt kommersiella insatser i Demokratiska Folkrepubli
ken Korea (Nordkorea) avses en ambassad under ledning av ett ambas
sadråd som t. f. charge d'affairs upprättas där redan innevarande bud
getår. 

Sverige är fr. o. m. årsskiftet under en period av två år medlem av 
FN:s säkerhetsråd. För att säkerhetsrådsarbetet skall kunna handhas 
på ett tillfredsställande sätt framstår en förstärkning av FN-representa
tionen i New York som oundgängligen nödvändig. Jag avser därför före
slå regeringen att för en tid av två år inrätta en extra tjänst som kansli
råd med placering vid förhandlings- och utredningsgruppen men med 
tjänstgöring vid FN-representationen. 

På grund av den aktuella råvarusituationen i världen samt med hänsyn 
till behovet av ökad bevakning av bl. a. energipolitiska frågor bör OECD
delegationen i Paris tillföras en tjänst som förste ambassadsekreterare. 
Jag beräknar medel för en sådan tjänst. 

Den inflatoriska utveckling som är för handen i stora delar av världen 
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jämte den instabila valutasituationen har medfört behov av en uppräk
ning av kostnaderna för redan anställd lokal personal vid utlandsmyn
dighcterna med 2 528 000 kr. samt för delposten utlandstillägg med 

2 583 000 kr. 
Till följd av främst kraftif;t höjda hyror beräknar jag en ökning av 

delposten lokalkostnader med 6 400 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av 

anslaget med ~5 367 000 kr. 
Jag hemställer att regering,~n föreslår riksdagen 

att till Utrikesförvalu1ingen för budgetåret 1975176 anvisa ett 
förslagsanslag av 205 785 000 kr. 

A 2. Utlandstjänstemännens npresentation 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 771 649 

4 050 000 
4 600 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för representation, som utövas av 

utomlands stationerade tjänst,~män i utrikesförvaltningen och tjänste
män i utrikesdepartmentet so:n, utan att omstationeras, tas i anspråk 
för tjänstgöring utomlands. Bidragen fastställs av departementschefen 

på förslag av utrikesförvaltningens lönenämnd. 
Anslaget bör höjas med 550 000 kr., varav 50 000 kr. avser bidrag i 

anledning av nya tjänster och 500 000 kr. kostnadsökningar. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utlandstjänstemännens representation för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 4 600 000 kr. 

A 3. Inventarier för beskickningar, delegationer och lmnsulat 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

5 796181' 
5 593 00(1 

6 881 000 

Reservation 798 596 

Under detta anslag anvisade medel används för ersättning, underhåll 

och nyanskaffning av kansli- och bostadsinventerarier för utrikesrepre

sentationen samt viss bcredskapsutrustning. Anslaget bör för nästa bud

getår höjas med 1 288 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 
för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 

6 881000 kr. 
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A 4. Kursdifferenser 

1973/74 Inkomst 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

197 461 

1 000 
1 000 
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I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 

kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursdifferenser för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags

anslag av 1 000 kr. 

A 5. Ersättning ät olönade konsuler 

197317.+ Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

2 616 811 

2 060 000 

2 630 000 

Anslaget anviinds för att betala s. k. kontorskostnadsbidrag till vissa 

olönade konsuier samt utrustning, som enligt författningar och praxis 

skall finnas på svenska olönade konsulat. 

Det finns f. n. omkring 500 svenska olönade konsulat. De olönade 

konsulerna gör en värdefull insats för Sverige antingen det gäller bistånd 

till sjöfolk och andra svenska medborgare, informationsverksamhet eller 

andra aktiviteter. De erhåller ingen ersättning för sitt arbete. Blott ett 

mindre antal erhåller kontorskostnadsbidrag. Med hänsyn till automa

tiska kostnadsökningar torde anslaget räknas upp med 460 000 kr. För

ändringar av konsulaten i Förbundsrepubliken Tyskland medför bl. a. 
ökade kostnader med 110 000 kr. Anslaget bör för nästa budgetår 

höjas med 570 000 kr. 

Jag hemstä!ler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt olönade konsuler för budgetåret 1975/76 an

visa ett förslagsanslag av 2 630 000 kr. 

A 6. Siirskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell 

organisation 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

8 758 599 

7 800 000 

9 000 000 

Anslaget, som används för att bestrida kostnader för förhandlingar 

och överläggningar med andra stater och svenskt deltagande i interna

tionella konferenser och möten, bör främst med hänsyn till automatiska 

kostnadsökningar höjas med 1 200 000 kr. till 9 000 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda fijr/iandlingar med annan stat eller inom inter-

11ationell organisatio.'l för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 9 000 000 kr. 

A 7. Kostnader för yissa nämnder m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

158 502 

255 000 

200 000 

Anslaget kan minskas med 55 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa niimndcr m. m. för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 200 000 kr. 

A 8. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

540 94C· 

365 000 

150 000 

Reservation 

Anslaget kan minskas med 215 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

576 4:'3 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett re
servationsanslag av lSO 000 kr. 

A 9. Extra utgifter 

197317 4 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

308 997 
305 000 

315 000 

Anslaget bör höjas med 10 000 kr. 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

200 ()98 

att till Extra utgifter för budgetåret 1975176 anvisa ett reserva

tionsanslag av 315 000 kr. 

A 10. Kostnader för officiella bt~sök m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1126 732 

1000000 

1000 000 
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Detta anslag utnyttjas huvudsakligen för att bestrida vissa kostnader 
av representationskaraktär, som uppstår i samband med besök i Sverige 
av statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer, som bör visas 
uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget bör 
föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för officiella besök m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1000000 kr. 
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B. BIDRAG TILL VJSSA INTERNATIONELLA 
ORGA."l\oJISA TJONER 

B l. Förenta Nationerna 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

20 265 746 

20 200 000 
23 000 000 
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Sveriges ordinarie mcdlemsbidrag till FN:s reguljära budget för 
kalenderåret 1974 uppgick till drygt 14 milj. kr. 

Det ordinarie bidraget för kalenderåret 1975 har ännu inte fastställts 
men beräknas till omkring 16,8 milj. kr. 

Generalsekreterarens budgetförslag för budgetåret 1975176 - FN:s 
räkenskapsår 1975 - skulle medföra en ökning av Sveriges andel 
med ca 2,8 milj. kr. 

Kostnaden för vaktstyrka i Mellersta östern (UNEF), som på FN:s 
säkerhetsråds beslut upprättades i oktober 1973, har beräknats till 60 
milj. dollar per år. Sveriges andel av kostnaderna utgör 1,30 %. Om 
vaktstyrkan kommer att hållas kvar i Mellersta östern och kostnader
na kan behållas på från början förutsedd nivå, skulle detta för Sveriges 
vidkommande innebära ett bidrag för 1975 på ca 3,5 milj. kr. 

Finansieringen av FN:s verksamhet på Cypern (UNFICYP) är otill
fredsställande och trots frivilliga bidrag från vissa länder, däribland 
Sverige, har FN under en följd av år haft underskott. För Cypern bör 
under detta anslag beräknas ett i stort sett oförändrat belopp. 

Anslaget bör räknas upp med 2,8 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenta Natior;erna för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 23 000 000 kr. 

B 2. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

4 295 564 

6 000 000 

9 065 000 

I OECD:s budget redovisas Litgifter under två huvudavdelningar. Del 

I upptar kostnader för organi:mtionens sekretariat samt arbetet i dess 
olika kommitteer angående ekonomiskt och handelspolitiskt samarbete, 

miljövård och biståndsfrågor rn. m. och del Il kostnader för verksam
heten inom vissa till OECD amlutna organ såsom OECD:s utvecklings
institut (Development Centre), atomenergiorganet (NEA) samt dess pro-
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grambibliotek och centrum för sammanställning av neutrondata, Euro
peiska bolaget för kemisk behandling av bestrålat atombränsle (Euro
chemic ), centrum för pedagogisk utveckling (CERI) och Europeiska 
transportministcrkonfercnsen (ECMT) samt vissa program såsom väg
forskningsprogrammet, undervisningsbyggnadsprogrammet och pro
grammet för mätning av långväga luftföroreningar. 

Sveriges ordinarie bidrag till OECD för år 1975 - vilket utbetalas 
under innevarande budgetår - kan uppskattas till omkring 4,1 milj. kr. 
I detta belopp är då inte inräknat kostnaderna för nedläggningen av 
Eurochemic-projektet vilka beräknas för Sveriges del komma att upp
gå till ca 43.4 milj. belgiska francs, eller ca 4,9 milj. kr. I anslagsberäk
ningcn har hänsyn inte kunnat tas till eventuellt ökade kostnader som 
kan komma att uppstå till följd av OECD:s ökade engagemang på ener
giområdet. 

Anslaget bör höjas med 3 065 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och 11tveckling 

(OECD) för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 
9 065 000 kr. 

B 3. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 449 058 
2 750 000 
3 500 000 

EFTA:s budget för innevarande budgetår har bestämts till drygt 7 
milj. sfrcs. Enligt gällande bidragsskala skall Sverige betala 30 % härav, 
vilket motsvarar ca 3 150 000 kr. 

Organisationens budget för 1975176 har ännu inte fastställts. Med hän
syn till förväntade kostnadsökningar synes en uppräkning av anslaget 
med 750 000 kr. att behövas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) för bud

getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 500 000 kr. 

B 4. Europarådet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

4 445 979 
4 700 000 
5 000 000 

Storleken av det ordinarie bidraget budgetåret 1975/76 kan bestäm
mas först då rådets budget för kalenderåret 1976 fastställts, vilket be
räknas ske på senhösten 1975. 
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Det svenska bidraget till den ordinarie budgeten har dock beräknats 
till ca 4,8 milj. franska francs, 1;a 4,6 milj. kr. 

Enligt rådet uppskattar m::,n härefter en 12-procentig årlig ökning 

som realistisk. Förutom den ordinarie budgeten tillkommer utgifter 
för byggnadslån resp. bidrag till European Foundation vilka kostnader 
för 1975 beräknas till 0,45 miij. franska francs ca 415 000 kr. Anslaget 

bör höjas med 300 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europarådet för budgetåret 1975176 anvisa ett förslags
anslag av 5 000 000 kr. 

B 5. övriga internationella organisationer m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

26 673 

55 000 

65 000 

Under detta anslag beräkna8 bidrag till bl. a. Permanenta skiljedom

stolens internationella byrå i Haag, det internationella institutet för de 
mänskliga rättigheterna i Strasbourg (Fondation Renc Cassin) och Haag

akadcmien för internationell rätt. Vidare utgår ersättning för vissa kost
nader för det s. k. COST-samarbetet (europeiskt tekniskt-vetenskapligt 

samarbete). Anslaget bör höjas med 10 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till övriga internationella organisationer m. m. för budget
året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 65 000 kr. 
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C. Ill\TERNA TIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Den internationella ekonomiska situationen har förändrats drastiskt 
under de senaste åren. De stora prishöjningarna på olja gav ökad fart åt 
en redan kraftig internationell inflation. Priserna på viktiga livsmedel 

som vete och ris började stiga snabbt redan år 1972, och även andra rå
varor och industrivaror som u-länderna behöver importera blev betyd

ligt dyrare. Prishöjningarna innebar också att bytesförhållandena mellan 
grupper av länder försköts påtagligt. För nästan alla icke oljeproduce
rande u-Hinder innebär den ekonomiska krisen ett hot inte bara mot 

deras långsiktiga utveckling utan också mot deras möjligheter att 
täcka de omedelbara behoven av livsnödviindiga varor. Det är de fatti
gaste u-länderna och inom dessa de fattigaste människorna som drabbas 

hårdast. 
De oljeexporterande u-ländernas bytesbalansöverskott beräknas under 

år 1974 ha uppgått till ca 60 miljarder dollar. De icke oljeproduce

rande u-Iänderna som grupp beräknas å andra sidan ha fått en försäm

ring av sin bytc~'Jalans med 15 miljarder dollar år 1974 och beräknas 
år 1975 få en ytterligare försämring med 3-5 miljarder dollar. De fat
tiga u-länderna saknar möjlighet att själva finansiera dessa underskott. 

Världsbanken konstaterar i sin senaste årsrapport att "utan en bety
dande insats från det internationella samfundet kan 800 milj. männi
skor runtom i världen knappast vänta sig att deras ekonomiska situa
tion alls skall förbättras under resten av detta årtionde". 

Kravet på en ny ekonomisk världsordning 

Den dramatiskt försämrade situationen för flertalet u-länder har un
derstrukit deras beroende av den internationella ekonomin. Samtidigt 
har oljeproducerande och andra råvarurika u-länder stärkt sin ställning 
och därmed sina möjligheter att påverka utvecklingen av relationerna 
mellan rika och fattiga länder. Dessa skilda utvecklingstendenser för 
olika grupper av u-länder har hittills samverkat och gett ny skärpa åt u
landsgruppens gemensamma krav på ekonomiskt självbestämmande och 
ett större inflytande i internationella ekonomiska frågor. Dessa krav 
sammanfattades i FN:s särskilda generalförsamling våren 1974 i form 
av en deklaration om en ny internationell ekonomisk ordning och ett 
handlingsprogram för bur denna ordning skall komma till stånd. 

Deklarationen och handlingsprogrammet speglar u-ländernas gemen

samma syn på hur samarbetet mellan världens stater bör utformas. 

Grundläggande skall således vara staternas suveränitet och jämställdhet, 

alla folks rätt till självbestämmande samt varje stats fulla rätt att för
foga över sina naturresurser och självständigt styra alla ekonomiska 
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aktiviteter. U-ländernas strävan att frigöra sig från utländsk dominans 
belyses i handlingsprogramme1s uttalanden om rätten att nationalisera 
utländsk egendom och om kontroll av de multinationella företagens 
verksamhet. Deklarationen betonar vidare att ingen stat får utsättas för 
ekonomiska, politiska eller andra påtryckningar som syftar till att hindra 
utövandet av den nationella suveräniteten. 

V-ländernas krav på ett större inflytande över beslutsprocesscn inom 
de internationella organisationnna konkretiseras bl. a. i förhållande till 
världsbanksgruppen där röstfördelningen baseras på insatt kapital och 
där u-länderna endast har ca 113 av den totala röststyrkan. Man begär 
samtidigt att FN:s roll i det internationella ekonomiska samarbetet skall 
stärkas. 

Deklarationen och handlingsprogrammet antogs av FN :s generalför
samling utan omröstning. De omfattande reservationer som framför allt 
de stora i-länderna samtidigt gjorde pekar dock på de svårigheter som 
kommer att uppstå när principerna skall omsättas i handling. För svensk 
del betraktas den extra generalförsamlingens beslut som ett framsteg i 
strävandena att skapa större jämställdhet mellan världens stater. Vissa 
av handlingsprogrammets avsnitt har Sverige dock inte helt kunnat god
ta. Detta gäller exempelvis tanken på att skapa ett fast samband mellan 
u-ländcrnas exportpriser och priserna på deras import från i-länderna. 
Som uttryck för en strävan mot en rättvisare och mer demokratisk 
världsordning stöder emellertid Sverige aktivt den extra generalförsam
lingens beslut. 

Handlingsprogrammet innefai:tar ett särskilt program för bistånd till 
de av den ekonomiska krisen hårdast drabbade u-Iänderna. Detta 
program har emellertid hittills endast erhållit ett begränsat stöd från de 
stora i-länderna. Dessas motstånd har framför allt gällt beslutet att upp
rätta en särskild fond som skulle bistå de av den ekonomiska krisen 
hårdast drabbade u-länderna un.dcr resten av 1970-talet. Flera i-länder 
har även gjort motstånd mot strävandena att stärka FN:s roll som 
centralt organ för internationellt utvecklingssamarbetc. I stället märks 
en strävan att förlägga den internationella debatten om uppföljning 
av besluten vid den extra generalförsamlingen till organisationer över 
vilka de stora västliga i-länderna har större kontroll än vad som är 
fallet i de centrala FN-organen. 

Beslutsproccssen inom dessa FN-organ innebär i princip att varje land 
har samma möjlighet att påverka verksamheten. Det inflytande detta ger 
u-länderna när det gäller utform1ing och inriktning av FN-biståndet har 
varit ett viktigt motiv för att lämna en stor del av det svenska biståndet 
genom multilaterala kanaler. Det finns därför anledning till oro när ut
vecklingen synes gå mot att und.mdra FN :s centrala organ viktiga upp
gifter och koncentrera debatt och beslut till institutioner där de stora 
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i-länderna dominerar. Sverige söker motverka denna utveckling mot 

minskat internationellt inflytande för de många små och medelstora 

staterna. 
En ny kommitte för utvccklingsfrågor med ett mycket brett arbetsfält 

har skapats i anslutning till Världsbanken och Internationella valuta

fonden. Kommittens sammansättning överensstämmer med Världsban

kens exekutivstyrelse, där de industrialiserade länderna i kraft av sina 

kapitalinsatser i banken har majoritet. Även om formella omröst

ningar inte avses förekomma inom kommitten torde u-länderna få en re

lativt tillbakaskjuten plats jämfört med vad som gäller i de centrala f'N

organcn. Inför världslivsmedelskonferensen i Rom framlades flera andra 

förslag om att upprätta institutioner som bl. a. skulle diskutera livs

mcdclsförsörjning på längre sikt där deltagarkretsen skulle vara be

gränsad och där de stora livsmedelsexporterande länderna skulle få 

en p?1taglig övervikt. I stort sett avvisades dessa förslag av konferensen, 

men de kan åter komma att aktualiseras under den fortsatta debatten. 

V-länderna har i vissa fall ställt sig bakom förslag om sådana nya in

stitutioner, t. ex. i fråga om den nämnda kommitten för utvecklingsfrå

gor. Detta skall sannolikt inte ses som ett tecken på att de inte står 
fast vid sin grundläggande kritik av maktstrukturen inom världsekono

min och av beslutsreglerna inom de internationella finansiella organisa

tionerna. Förklaringen torde i stället vara att de upplever den akuta 

bristen på resurser som så allvarlig att de är beredda att pröva alla vä

gar för att öka biståndsflödct. F. n. finns emellertid inget som tyder på 

att de länder som aktivt arbetat på att upprätta nya institutioner med 

begränsad deltagarkrets är beredda att medverka till att öka biståndet 

till u-ländcrna. 

FN:s program för de hårdast drabbade u-länderna 

Det särskilda biståndsprogrammct för de u-länder som har drabbats 

hårdast av den ekonomiska krisen består av två delar. För att tillgodose 

de omedelbara biståndsbchoven åtminstone under tiden fram till mitten 
av år 1975 genomförs en s. k. katastrofaktion. Generalförsamlingen 
fattade vidare principbeslut om att upprätta en särskild fond för bistånd 
på längre sikt. 

Inom FN har utarbetats en preliminär lista över 32 u-länderl som 

bedöms vara de som drabbats hårdast av deu ekonomiska krisen. Till 

följd av försämringen av bytesförhållandet beräknas dessa länders 

' Afrika: Centralafrikanska Republiken, Dahomey, Elfenbenskusten, Etiopien, 
Ghana, Guinea, Kamerun, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Mali, Mauretanien, 
Niger, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Tchad, Övre Volta. 
Asien oclz Me/la11östem: Arabrepubliken Jemen, Bangladesh, Demokratiska Folk
republiken Jemen, Indien, Kambodja, Laos, Pakistan, Sri Lanka. Latinamerika: 
El Salvador, Guyana, Haiti och Honduras. 
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hjälpbehov öka med ca 21 miljarder kr. under åren 1974 och 1975. In
satser inom ramen för katastrofaktionen kan göras antingen genom di

rekta bidrag till dessa länder eller i form av multilaterala bidrag bl. a. till 
ett för ändamålet inrättat FN -konto. Hiltills har utfästelser till aktionen 

gjorts till ett belopp av drygt 12 miljarder kr. Merparten har kommit 
fran de oljeexporterande u-lä:1derna och till stor del bestått av krediter 
på varierande villkor. Från i-länder har hittills 2,5 miljarder kr. ut
lLwats. Ytterligare bidrag har ställts i utsikt. Större delen av bidragen 
lämnas bilateralt och över vatierandc perioder. Bidrag till det särskilda 

FN-kontot till ett sammanlagt belopp på knappt 1 miljard kr. har hit
tills lämnats av Algeriet, Iran, Island, Norge, Saudiarabien, Sverige och 
Venezuela samt EG. Sverige var det första land som gav ett posi
tivt svar på FN:s generalsekreterares vädjan om bidrag till katastrof

aktionen. Hittills har Sverige totalt bidragit med ca 235 milj. kr. Unge

fär en fjärdedel har lämnats som multilaterala bidrag. 
Mer långsiktiga insatser för att bistå de krisdrabbade u-länderna 

skulle enligt den extra generalförsamlingens beslut ske genom den sär

skilda fonden. Det visade sig emellertid att de stora bidragsgivarna 
bland i-länderna inte avsåg lämna bidrag till fonden. De länder som 

ursprungligen hade ställt sig takom beslutet om att upprätta fonden -
bl. a. vissa oljeexporterande fänder - hade förutsatt att verksamheten 
skulle få en multilateral förankring genom att flertalet industriländer, i 
första hand de största, skulle lämna betydande bidrag. När denna förut
sättning inte visade sig föreligga var inget land berett att lämna en fast 

utfästelse trots intensiva förhandlingar inom en särskild kommitte under 
FN:s generalförsamling. Jag bar tidigare klargjort att Sverige är berett 
att lämna bidrag till fonden så snart en samlande lösning har uppnåtts. 
Det förefaller nu osannolikt att fonden kommer till stånd som en bety

dande kanal för multilateralt bistånd. Den kraftiga ökning av de svenska 
biståndsanslagen som jag senare kommer att föreslå får därför i första 
hand överföras till u-Iändern.:i. genom existerande kanaler. Några av 
förslagen om de multilaterala bidragen får ses mot denna bakgrund. 
Även den omständigheten att flera av de svenska programländerna 

drabbats hårt av höjda olje- och livsmedelspriser har naturligen påverkat 

förslagen om biståndets fördebing. I sammanhanget kan nämnas att av 

de föreslagna biståndsanslagen för budgetåret 1975/76 beräknas över 
hälften komma de mest drabbade u-länderna till del, bilateralt eller ge

nom existerande multilaterala organ. Av det länderinriktade direkta bi

ståndet kommer över 80 % att gå till mycket fattiga u-länder. Flertalet 

därav hör till de länder som har drabbats hårt av de internationella 
prisökningarna. 
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Det internationella bistå11det 

Det samlade offentliga biståndet från medlemmarna i OECD:s bi
ståndskommitte (DAC) uppgick år 1973 till 43 miljarder kr. Räknat 
som andel av DAC-ländernas samlade produktion innebär detta att bi
ståndet minskade från mer än 0,5 % år 1963 till ca 0,3 % år 1973. 
Det finns ingen anledning att vänta sig att denna utveckling skall 

vändas inom den närmaste framtiden. F!Cra i-länder har minskat sina 
utfästelser om bistånd eller utlovar endast oförändrad volym. Detta 

uppvägs inte av att några av de andra givarländerna - Canada, Neder
länderna, Norge och Sverige - ökar biståndsflödet i snabb takt. Flera 
av de oljeexporterande länderna förefaller dock vara beredda att göra 

betydande biståndsinsatser. Under år 1974 beräknas denna ländergrupp 
ha lämnat utfästelser om offentligt bistånd på totalt ca 44 miljarder kr. 
Iran och Saudiarabien svarade ensamma för ungefär tre fjärdedelar av 
dessa utfästelser. Ungefär 14 miljarder kr. av de oljeexporterande län
dernas biståndsutfästelser avsåg u-länder som tillhör de hårdast drab
bade. Biståndsflödet från oljeländerna torde komma att fortsätta att öka 
under de närmaste åren. För flertalet av dessa länder innebär detta att 
biståndet räknat som andel av BNP kommer att ligga klart över det 
internationella 0, 7 % -målet. 

Om DAC-länderna skulle lämna ett offentligt bistånd som motsvarar 
0,7 % av bruttonationalprodukten skulle biståndsflödet från dessa 
länder år 1975 komma i närheten av 130 miljarder kr. Detta skulle 
innebära att u-länderna nästan helt kompenserades för de beräknade 
kortsiktiga effekterna av den ekonomiska krisen. Det är emellertid orea
listiskt att hysa förhoppningar om en biståndsvolym av denna 
omfattning. Endast Nederländerna, Norge och Sverige bland DAC-län
derna kan väntas nå 0,7 %-målet år 1975 i enlighet med rekommenda
tionen i FN:s utvecklingsstrategi. Före år 1980 kan endast ett fåtal yt
terligare DAC-länder väntas nå målet. Sverige har sedan flera år till
baka ökat biståndsanslagen snabbare än något annat jämförbart land. 
Den anslagsökning som föreslås för budgetåret 1975176 torde även i ab
soluta tal bli större än för något annat DAC-land. 

Resurser och resursfördelning 

Den ekonomiska krisen har återverkat på fördelningen av resurserna 
inom de fattiga länderna. I flertalet av dessa har den snabba inflationen 
drabbat de fattigaste folkgrupperna hårdast. De redan tidigare stora in
komstklyftorna tenderar att öka. Makten hos de grupper som vill bevara 
en orättfärdig samhällsordning befästs ytterligare. Dessa problem har 

2 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bilaga 5 
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under senare år uppmärksammats i den internationella diskussionen om 
utvecklingssamarbetet och länderfördelningen av biståndet. FN:s utveek
lingsprogram (UNDP) beslut<.de sålunda i januari år 1974 att länder 
som vidtar strukturella reforrr..er till förmån för de fattigaste folkgrup

perna bör ges visst företräde till organisationens resurser. Världsbanks
chefen slog fast i sitt tal vid bankens senaste årsmöte att u-ländernas 

egna insatser är avgörande för om situationen för de fattigaste folk
grupperna skall kunna förbättras: "Framsteg blir möjliga endast om 
dessa länder själva är villiga att aktivt satsa på program för Iands
bygdsutvecklingen som siktar på att skapa nya inkomster och syssel
sättningstillfällen för de fattigaste grupperna". 

Jag pekade i förra årets statsverksproposition på att internationella 
organisationer har inskränkt eller inställt sin kreditgivning till länder som 
genomfört strukturreformer till förmån för befolkningens flertal. Såda
na länder borde i stället ha s:irskilt företräde vid fördelningen av det 
multilaterala biståndet. De ut::alanden och ställningstaganden som nu 

gjorts från de stora multilaterala biståndsorgancn måste ses som ett 

tecken på att principen om att u-ländernas egna insatser avgör om bi
ståndet effektivt når de breda folkgrupperna allt mera godtas även 

internationellt. Från svensk sida bör vi fortsätta verka för att detta 
synsätt också kommer till uttry.:k i organisationernas praktiska bistånds
verksamhet. 

Li1•smedehförsörjning 

Världens livsmedelssituation är kritisk. Produktionen av livsmedel har 
under senare år inte kunnat hålla jämna steg med efterfrågan. Detta har 
medfört höga spannmålspriser och en mycket låg internationell lager
nivå. Prisstegringar och knapphet på handelsgödscl har samtidigt under
grävt u-ländernas möjligheter att vidmakthålla och öka sin jordbruks

produktion. 
I ett skede då följaktligen behovet av internationell livsmedelshjälp är 

större än någonsin har den totala volymen bistånd i denna form sjunkit. 

Detta har orsakats dels av m~nskade biståndsanslag, dels av kraftigt 

höjda priser på livsmedel. Sedan början av år 1973 har livsmedelshjäl

pen volymmässigt minskat till hälften av genomsnittet under de senaste 

tio åren. Det är mot denna bakgrund som världslivsmeddskonferensen 
i november 1974 skall ses. 

Under konferensen slogs fast att en tillfredsställande livsmedclsför
sörjning på längre sikt kan uppnås endast genom en ökning av u-länder
nas egen livsmedelsproduktion. Denna måste tillgodose de stora massor
nas behov av föda och förbättrad näringsstandard samtidigt som grupper 
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som hittills inte engagerats i utvecklingsarbetet får sysselsättning. Åt

gärderna för att öka livsmedelsproduktionen förutsätter således långt

gående ekonomiska och sociala reformer för en utveckling av lands

bygden. 
Under överskådlig tid kommer emellertid många u-länder att vara be

roende av omfattande livsmedelsbistånd för att kunna upprätthålla en 

någorlunda tillfredsställande livsmedelsförsörjning. 
På konferensen krävde u-länderna mot bakgrund av de kraftigt höjda 

Iivsmedelspriserna att länder som har spannmålsöverskott i ökad ut
sträckning skall göra volymmässiga i stället för värdemässiga utfästel

ser om livsmedelsbistånd. För att ge mottagarländerna bättre möjlig

heter att använda sig av livsmedelsbiståndet i sin utvecklingsplanering 

borde givarländerna vidare göra fleråriga biståndsutfästelser på detta 
område. V-länderna framförde därutöver önskemål om upprättande 

av en särskild internationell katastrofreserv på 500 000 ton spannmål. 
Konferensen rekommenderade en internationell samordning av den 

nationella lagringspolitiken i syfte att nå fram till en tillfredsställande 

global livsmedelsberedskap. Uppbyggnaden av nationella spannmåls
lager är avsedd att ge en relativ säkerhet mot normala minskningar av 
tillgången på spannmål. Dessa lager är emellertid inte - framför allt 

inte i u-länderna - avsedda att täcka de särskilda behov som bn 
uppstå genom naturkatastrofer eller missväxt av oförutsebar omfatt

ning i ett enskilt land. För att täcka behoven i sådana situationer re

kommenderades därför i-länderna att i görlig mån avsätta en viss del av 
sina nationella lager för användning i internationella katastrofsituationer. 

Konferensen fattade principbeslut om att upprätta en fond för jord

bruksutvcckling i u-länderna. Fondens resurser skall utnyttjas för finan
siering av insatser som genomförs av Världsbanken, de regionala ut
vecklingsbankerna och UNDP. De närmare riktlinjerna för fondens 
verksamhet samt frågan om bidragsutfästelser kommer att behandlas vid 
möten under ledning av FN:s generalsekreterare. Konferensen beslöt vi
dare att ett världslivsmedclsråd skall upprättas. Detta råd, som skall till
sättas av FN:s generalförsamling och avge rapporter via FN:s ekono
miska och sociala råd, skall bidra till en bättre samordning av medlems
staternas och de internationella organisationernas politik när det gäller 
livsmedelsproduktion, bistånd, lagring samt handel med livsmedelspro
duktcr. 

Sverige hörde till de få i-länder som under världslivsmedelskonferen
sen tillmötesgick u-ländernas krav på att i ökad utsträckning göra både 

fleråriga och volymmässiga utfästelser om livsmedelsbistånd. Vidare kan 
konstateras att av i-länderna endast Norge och Sverige var beredda att 

under konferensen utfästa bidrag till uppbyggandet av en internationell 
spannmålsreserv för katastrofändamål. De svenska utfästelserna på 
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detta område under konferensen bör infrias genom att ett Iivsmedelsla
ger läggs upp för internationdla katastrofaktioner. Jag återkommer här
till under anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. 

Genom betydande bidrag till bl. a. Internationella utvecklingsfonden 
(IDA) och FN :s utvecklings program (UNDP) stöder Sverige en rad 
långsiktiga insatser för jordbruks- och landsbygdsutveckling i u-län
derna. Ett växande stöd lämn.1s även till jordbruksforskning vid interna
tionella forskningsinstitut i u-länderna. 

Av det direkta svenska utvecklingsbiståndet utnyttjas i enlighet med 
mottagarlänc.Iernas prioriteringar en betydande andel för landsbygdsut
veckling. Detta bistånd koncentreras ibland till geografiskt begränsade 
områden och lämnas då incom ramen för integrerade projekt såsom 
CADU i Etiopien eller liknande verksamhet i Kenya, Zambia och 
Botswana. Andra gånger avser stödet landsomfattande program som in
går i mottagarlandets totala ansträngning för att åstadkomma lands
bygdsutveckling. Totalt kan ::nemot 30 % av de biståndsrcsurser som 
Sverige kanaliserar multilateralt och bilateralt beräknas utnyttjas för 
landsbygdsutveckling i u-länd~:rna. 

Direkt svenskt Jivsmedelsbistånd i form av vete har under budgetåret 
1973/74 lämnats till Banglac'esh, Pakistan, Etiopien och till de s. k. 
Sahelländcrna1 • Under innevarande budgetår har hittills 180 milj. kr. 
anvisats för upphandling och frakt av vete för dylika katastrofinsatser. 
Därutöver har svenska livsmedel, främst vete, kommit att bli ett viktigt 
inslag i det varubistånd som ställs till förfogande inom ramen för det 
normala utvecklingssamarbetet. 

Det sammanlagda värdet av det svenska livsmedelsbiståndet för bud
getåret 1973174 var ca 115 mi.lj. kr. Häri inräknas både det bistånd som 
lämnas direkt till mottagarländerna och det bistånd som kanaliseras ge
nom multilaterala organ. Motsvarande belopp för hittills under inne
varande budgetår beslutat livsmedelsbistånd är ca 245 milj. kr. 

Katastrof bistånd 

Under budgetåret 1973174 fattades beslut om katastrofbistånd och 
extraordinära biståndsinsatser till ett sammanlagt belopp av 180,4 milj. 
kr. Kostnaderna för motsvarande insatser som hittills beslutats under 

budgetåret 1974/75 uppgår till ca 140 milj. kr. Till detta belopp kom
mer åtgärder som föranleds av riksdagens beslut (UU 1974: 17, rskr 
1974: 383) om katastrofinsatsc:r för 100 milj. kr. i form av vete eller 
andra insatser som mottagarländerna prioriterar för att kunna förbättra 
sin livsmedclsförsörjning. 

1 Dessa länder är Gambia, M.11i, Mauretanien, Niger, Senegal, Tchad och 
Övre Volla. 
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Katastrofinsatser under tiden 1 juli 1973-31 december 1974 (milj. kr.) 

1973/74 

FN 

Bidrag till FN: s särskilda konto för hårdast 
drabbade u-länder 

AFRIKA 

Etiopien 
Bistånd till de av torka drabbade områdena (vete 
3,5 milj. kr., Lutherhjälpen 1 milj. kr., Etiopiska 
näringsinstitutets program 1 milj. kr., jordbruks
utvecklingsprogrammet EPID: s katastrofprogram 
7.5 milj. kr.) 

Sahel 
Bidrag till FN: s och enskilda organisationers hjälp-

8,7 

program (vete 6 milj. kr.) 15,6 

Tm1=m1ia 
Bistånd för livsmedelsimport (vete 18 milj. kr.) 

Somalia 
Bistånd med anledning av torka (vete) 

G11inea-Bissa11 
Bistånd för livsmedelsimport 

ASIEN 

Bangladesh 
Bistand med anledning av översvämning och 
livsmedclsbrist (vete 38 milj. kr., importstöd 
5 milj. kr., bidrag genom enskilda orga
nisationer 4 milj. kr.) 

Bang!adeslz och Pakistan 
Bidrag till luftbro organiserad av UNHCR 

Pakistan 
Bistånd med anledning av översvämning (vete 
10 milj. kr., Röda Korset l milj. kr.) 

Indien 
Importstöd (vete 24 milj. kr.) 

Sri Lanka 
Bistånd för livsmedels- och konstgödselimport 

Indokina 
Bidrag till UNICEF (2 milj. kr.), UNHCR (2 milj. kr.), 
Röda Korset (1 milj. kr.), flyktinghjälp i Sydvietnam 

40,0 

2,0 

14,0 

3,0 

11,0 

25,0 

17,0 

via Frikyrkan Hjälper (1,5 milj. kr.) 4,5 

PRR 
Återuppbyggnadsbistånd 

DRV 

20,0 

Bidrag till riksinsamlingen för Bach-Mai-sjukhuset 10,6 
1 Beräknat belopp. 

21 

1974/75 

50,0 

4,3 

18,0 

7,0 

33,0 

124,0 

2,0 
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Afel/erstu Östern 
Bidrag till Röda Korset för Internationella Röda 
Korskommittens program för kr::gsdrabbade 

Cypem 

Bidrag till Röda Korset för Internationella Röda 
Korskommittens program för krigsdrabbade 

LATINAMERIKA 

Chile 
Stöd till offer för statskuppen i Chile genom enskilda 

1973/74 

J,0 

organisationer och UNHCR samt i form av stipendier 7,5 

Honduras 
Bidrag genom Röda Korset och I'ingslmissionen 

22 

1974/75 

0,5 

med anledning av översvämning 0,3 

ÖVRIGT 0,5 

SUMMA 180,4 

0,2 

139,3 

För budgetåret 1975i76 föreslår SIDA upp till 200 milj. kr. för kata
strofbistånd. De senaste åren:; utveckling, inte minst den aktuella för
sörjningssituationcn i många av de fattiga u-länderna, motiverar att det 
på bisttmdsanslagen finns en reserv av denna storleksordning för icke 
förutsedda biståndsinsatser. Ett belopp på 110 milj. kr. har beräknats 
för nya biståndsfonder som nu diskuteras inom FN. För den händelse 
dessa medel inte tas i anspråk för någon av dessa fonder bör de vid 
behov kunna utnyttjas för katastrofändamål. 

I linje med riksdagens uttalmde (UU 1974: 17, rskr 1974: 383) kom
mer en del av de medel som står till förfogande för katastrofbistånd 
att användas för upphandling av vete. Det finns särskild anledning räk
na med ett fortsatt behov av katastrofinsatser för bl. a. Indokina, Syd
asien och de torkdrabbade länderna i Afrika. Medel kan också behövas 
för fortsatta humanitära hjälpinsatser för offren för utvecklingen i 
Chile. 

Liksom under de närmast föregående budgetåren bör katastrofreser
ven få utnyttjas med stor flexibilitet. Den bör således inte vara förbehål

len åtgärder för att lindra akut nöd orsakad av krigshändelser eller na
turkatastrofer, utan bör också kunna utnyttjas som extra bistånd till län

der med vilka Sverige har utvecklingssamarbete när dessa länders för
sörjning och utveckling hotas av oförutsedda händelser. 

Sedan ett antal år har Sverige aktivt engagerat sig för att öka FN-or
ganens katastrofberedskap. Under senare tid har främst två frågor upp

märksammats. Det gälJer för det första FN-systemets roJI beträffande 
internationell beredskap i fråga om livsmedelsförsörjning. Detta var en 
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central fråga på världslivsmedelskonferensen. För det andra har Sve

rige verkat för ett starkare FN-engagemang när det gäller katastrof

förehyggamle åtgärder. Sådana åtgärder bör ses som en naturlig del av 
den långsiktiga utvecklingsplaneringen i alla de länder som ligger i ka
tastrofhotade områden. Det är slirskilt angefäget att FN :s katastrofkon
tor (UNDRO) får resurser att hjälpa enskilda u-ländcr att skapa en 

beredskap för katastrofsituationer. FN :s generalförsamling antog hös
ten 1974 en resolution, som på svenskt initiativ bl. a. innehåller en upp

maning till FN:s generalsekreterare att undersöka möjligheterna att öka 
UNDRO:s resurser härför. Sverige har ställt i utsikt ett särskilt bidrag 

till UNDRO för verksamheten. 
I en utredning om det svenska katastrofbiståndet som SIDA har före

tagit understryks vikten av åtgärder för att förebygga katastrofer och 
skapa effektiva katastroforganisationer i u-länderna. Detta svarar väl 

mot de initiativ som Sverige har tagit vid FN:s generalförsamling år 
1974 för att stärka UNDRO:s verksamhet. Utredningen diskuterar 
också SlDA:s roll när det gäller katastrofbiståndets administration. 
SIDA förordas ha ett nära och omfattande samarbete med enskilda 
organisationer och myndigheter verksamma på katastrofhjälpens om
råde. Jag delar denna uppfattning. Därtill framhåller utredningen att 

SIDA borde medverka aktivare i beredningen av ärendena i katastrof
gruppen inom utrikesdepartementet. Liksom hittills finner jag det ange
läget att gruppens sammanträden förbereds i nära samarbete mellan 
UD och SIDA och att gruppen behåller sin karaktär av forum för in
formellt samråd inför beslut i katastrofärenden. 

Bejolkningsjrågor 

FN :s befo!kningskonfercns i Bukarest var den första mellanstatliga 
konferensen om befolkningsfrågans globala aspekter. Konferensen präg
lades av samma anda som FN :s extra generalförsamling vilken kort tid 
dessförinnan konstaterat att grundläggande förändringar i förhållandet 
mellan u- och i-länder är väsentliga för den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i u-länderna. 

Orsaken till u-världens fattigdom skall enligt den aktionsplan som an
togs av befolkningskonfercnsen inte sökas i höga födelsetal. Dessa är 
i stället en följd av fattigdomen. På sikt kan de sänkas i u-länderna 
endast genom ekonomiska och sociala förändringar. Den av bl. a. Sve
rige företrädda ståndpunkten att befolkningsfrågan inte endast rör 
u-ländcrna utan hör samman med den globala tillgången och fördel
ningen av jordens resurser vann gehör vid konferensen. 

Sverige har varit pådrivande när det gäller att ge familjeplanering en 
framträdande roll i det internationella utvecklingssamarbetet. Under se

nare år har Sverige också engagerat sig för att sätta in befolkningsfrågan 
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i dess större politiska och sociala sammanhang. Erfarenheten har allt 
klarare visat att en sänkning av födelsetalen sällan kan uppnås isolerat 

utan måste föregås av en förl::ättring av människors sociala villkor. En 
förändring av kvinnans situation är härvidlag av särskild betydelse. 

Familjeplancringsbistånd utgör ett viktigt inslag i samarbetet med 

flera av Sveriges programländ,~r. Det kan även lämnas utanför kretsen 

av programländer. Förberedelser har t. ex. påbörjats för ett samarbete 

med Mexico på sexualundervimingens område. När det gäller insatser 

i nya mottagarländer är det, som riksdagen har framhållit, väsentligt 

att beakta att familjeplaneringen är inordnad i en allmän och social 
omvårdnadspolilik. Denna uppfattning överensstämmer väl med den 

syn på familjeplaneringens roll i ländernas breda utvecklingssträvanden 

som kom till uttryck i befolkningskonfcrensens aktionsplan. 
Under en följd av år har en gradvis förskjutning ägt rum av det 

svenska familjeplaneringsbiståndet till förmån för internationella pro
gram. För budgetåret 1975176 beräknas ungefär två tredjedelar av stö

det lämnas via internationella organisationer, främst FN:s befolknings

fond (UNFPA) och Internationella familjeplancringsförbundet (IPPF). 
Forskning på den· mänskliga fortplantningens område stöds genom bi

drag till Världshälsovårdsorganisationen (WHO). 

Det totala stödet till familjeplaneringsverksamhct uppgår för inneva

rande budgetår till ca 105 milj. kr. För budgetåret 1975/76 beräknar jag, 
i linje med SIDA:s förslag, ca 145 milj. kr. för ändamålet. 

Det internationella kvimzoåret 

FN har proklamerat år 1975 som det internationella kvinnoåret. En 
världskonferens i FN-regi skall äga rum i Mexico City i sommar. Kon

ferensen skall behandla olika aspekter av kvinnans deltagande i sam

hällsutvecklingen i både rika och fattiga länder. 
Från biståndspolitiska utgång:;punkter är det naturligt att Sverige ver

kar för att konferensen ägnar stor uppmärksamhet åt kvinnans situation 
i u-länderna och bidrar till att öka möjligheterna för kvinnorna att på 
lika villkor delta i utvccklingsprocesscn. Konferensen bör söka belysa 

hur politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar främjar eller 

motverkar strävanden till jämsfalldhet mellan könen och en förändring 

av traditionella könsroller. 

Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor har i uppgift 

att samordna och stimulera aktiviteter i Sverige med anknytning till 

kvinnoåret. Inom ramen för bidrag till FN :s generalsekreterare för verk

samhet med anknytning till stra:'.cgin för det andra utvecklingsårtiondct 

har Sverige med '.!,2 milj. kr. stött förberedelserna för det internatio

nella kvinnoåret. 
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Regionalt samarbete 

Vid FN :s extra generalförsamling år 1974 slogs fast att fördjupad och 

utvidgad regional samverkan mellan u-länderna stärker deras roll i den 

internationella ekonomin. Sådan samverkan, som förekommer i olika 

former, kan bidra till ett minskat ekonomiskt beroende av de rika län

derna. Det kan underlätta arbetsfördelning mellan länderna och ge be

hövligt underlag för kostnadskrävande samhällsinvesteringar. 

Regionalt samarbete som syftar till att stärka de medverkande u-11in

dernas möjligheter att självständigt utforma en utvecklingspolitik till 

förmfm för folken ligger i linje med det svenska utvecklingssamarbetet. 

Utifrån denna grundsyn har svenskt bistånd, efter prövning i varje en

skilt fall, lämnats till olika ändamål under en följd av år. 

De bidrag till olika regionala verksamheter som jag senare kommer 

att föreslå för budgetåret 1975/76 uppgår till sammanlagt över 50 milj. 

kr. Mer än hälften av detta belopp avser bidrag till Afrikanska utveck

lingsbanken och Afrikanska utvecklingsfonden. Bidrag lämnas vidare till 

ett projekt på råvaruhandelns område som ingår i de alliansfria stater

nas handlingsprogram för ekonomiskt samarbete mellan u-länderna. För 

bistånd till östafrikanska gemenskapen beräknar jag 15 milj. kr. Detta 

bistånd innefattar såväl krediter som personalbistånd. Vidare lämnas 
stöd till ett forskningsinstitut för utveckling och ekonomisk planering i 

Dakar samt till en östafrikansk mellanstatlig organisation för gräshopps

bekämpning. Sverige finansierar också regionala konferenser och semi

narier på bl. a. befolknings-, utbildnings- och sysselsättningsområdena. 

U-lamlsf orskning 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 2 april 1971 tillkal

lade dåvarande statsrådet Sven Moberg sakkunniga med uppdrag att 
utreda frågor rörande inriktning och organisation av forskning med 

anknytning till u-landsproblem. U-landsforskningsutredningen avläm

nade sitt betänkande (SOU 1973: 41) Forskning för utveckling i septem
ber 1973. Betänkandet har därefter remissbehandlats. 1 

1 Följande myndigheter och organisationer har efter remiss yttrat sig över be
tänkandet: styrelsen för internationell utveckling (SIDA), socialstyrelsen, 
nämnden för internationella hälso- och soeialvårdsärcnden, statskontoret, riks
revisionsverket, universitetskanslcrsämbctet, skolöverstyrelsen, svenska 
UNESCO-rådet, statens livsmedclsverk, statens naturvårdsverk, svenska 
FAO-kommitten, kommerskollegium, arbetsmarknadsstyrelsen, statens råd 
för byggnadsforskning, styrelsen för teknisk utveckling, statens råd för veten
skaplig information och dokumentation, nordiska afrikainstitutet, Latiname
rika-institutet, statens medicinska forskningsråd, statens naturvetenskapliga 
forskningsråd, statens humanistiska forskningsråd, statens råd för samhälls
forskning, statens råd för atomforskning, samarbetsnämnden för jordbrukets 
högskolor, statens veterinärmedicinska anstalt, statens råd för skogs- och 
jordbruksforskning, statens industriverk, biståndspolitiska utredningen, na
tionalkommitten för FN:s befolkningskonferens, forskningsrådsutredningcn, 
Svenska röda korset, direktionen för Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges 
exportråd, Vetenskapsakademin, lngenjörsvetenskapsakademin, Rädda bar
nens riksförbund, Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen, 
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U-landsforskningsutredningens betänkande rör i huvudsak frågor 
som har anknytning till utvt:,cklingssamarbetct och till pågående stöd 
för u-landsforskning. Chefen för utbildningsdepartementet har därför 
överlåtit at mig att bereda regeringens ställningstagande till utredning

ens förslag. Förslagen i det följande har utarbetats i samråd med ut
bildningsministern. 

Utredningen 

Utredningen framhåller att utvecklingsforskning täcker ett mycket 
stort fält och skiljer därför mellan olika typer av forskningsinsatser. 

Utvecklingsteoretisk forskning analyserar underutveckling och utveck
ling som samhälleliga förändringsprocesser, medan kartläggande utveck

lingsforskning ger nödvändig kunskap om t. ex. fysiska, sociala och po
litiska miljöer i vilka förändringsprocesserna äger rum. Sektoriell utveck

lingsforskning slutligen avser konkreta problemområden av betydelse 
för utvecklingen och försöken att påverka denna i önskad riktning. 

Inom alla typer av utvecklingsforskning måste enligt utredningen 
vissa principer upprätthållas för att insatserna skall komma u-Jänderna 
till del. Forskningen bör vara problemorienterad, dvs. föranledd av att 
det finns ett samhällsproblem som den kan bidra till att lösa. Under
utveckling är ett sammansatt problem. Det måste därför studeras och 
angripas genom mång- och tvi.'rve/enskapliga insatser. Utvccklingsforsk
ning bör också vara värdere/qvant, vilket innebär att den skall syfta 
till att underutvecklingens tillstånd bryts. En fjärde princip är u-lands

centrering som innebär att u-föndernas egen roll inom forskningen skall 

stärkas. 
Utredningen belyser i sitt betänkande forskningssituationen i u-län

derna. Dessa satsar förhållancievis små resurser på forskning och den 
forskning som förekommer utgår mera sällan från en självständig iden
tifiering av de egna problemen. Utredningen har vidare funnit att de 
få u-länder som har en själv~.tändig politik på detta område i första 
hand satsar på tillämpad forskning som snabbt kan bidra till att lösa 
akuta utvecklingsproblem. Denna undervärdering av grundforskningen 

medför enligt utredningen en fara för att u-länderna avskär sig från 

källorna till vetenskapliga innovationer. 

Utredningen avvisar tanken att de stora bristerna i fråga om kapacitet 
för forskning i u-länderna skulle kunna leda till slutsatsen att u-länderna 

bör avstå frän självständiga insatser på detta område. En egen kapacitet 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralor
ganisation (SACO), Landsorganis1tionen i Sverige (LO), Svenska uppfinnar
föreningen, Folkbildningsförbundet, Svenska Missionsrådet, Sveriges förenade 
studentkårer, Svenska FN-förbundet och Centralinstitutet för nordisk asien
forskning, Köpenhamn. Flera av remissinstansema har bifogat yttranden från 
olika myndigheter, organ och sammanslutningar. Härutöver har ett yttrande 
inkommit från Sveriges sociologfö rbund. 
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behövs för att länderna skall kunna följa och dra nytta av relevant 
forskning på annat håll och för att forskning överhuvud taget skall 
komma till stånd om frågor som gäller den egna speciella situationen. 

Insatser för att höja forskningskapaciteten behövs därför. 
Som ytterligare bakgrund till förslag om ökat svenskt stöd för u-lands

forskning redovisar utredningen hur de internationella organisationerna 
i växande utsträckning stöder och samordnar utvecklingsforskning. De 

internationella organisationernas viktiga men hittills delvis försummade 
roll som samordnare framhävs. Tidigare svenskt stöd för utvecklings
forskning och några andra givarländers insatser berörs också i betän

kandet. 
U-landsforskningsutredningen framhåller att det svenska stödet till ut

vecklingsforskning bör grundas på en genomtänkt syn på utvecklings
problemen och inriktas på bestämda utvecklingspolitiska mål. Tillgång 
på svensk forskningskapacitet och möjligheter till internationell sam
ordning bör också beaktas vid utformningen av insatserna. 

Något eller några av följande fem kriterier anser utredningen bör 
uppfyllas för att ett projekt skall kunna stödjas. 
- Området täcks av berörda u-länders utvecklings- och forskningsprio

riteringar. Detta gäller särskilt i de fall då forskningsinsatsen skall 

utföras i berörda u-länder. 
- Området är av så grundläggande betydelse i utvecklingsprocessen att 

en svensk insats bör göras oavsett vad som redan gjorts eller görs på 
andra håll. 

- Området har svensk forskningskapacitet och erfarenhet. 
- Området rymmer viktig, men ännu föga uppmärksammad, forskning 

som kräver pionjärinsatser. 
- Området har en sådan karaktär att forskningssamarbete mellan Sve

rige och berörda u-Jänder underlättas av Sveriges internationella 
ställning. 

Utredningen anser att huvudansvaret när det gäller val av områden 
för forskningsstöd bör falla på en framtida organisation för utvecklings
forskning. I betänkandet ges dock exempel på områden där man redan 
nu kan säga att insatser är angelägna. För att förbättra kunskapen om 
utvecklingsprocessen bör utvecklingsteoretisk forskning liksom fortlö
pande kartläggande forskning ges ökat stöd. Den övervägande delen 
av det svenska stödet för u-landsforskning förutsätts dock som hittills 
gå till väl avgränsad forskning inom några viktiga problemområden. 
Sådana områden är bl. a. fortplantningsforskning, näringsforskning, 
jordbruksforskning och u-landsinriktad ekologi, medicin, gruvhantering, 
skogsforskning samt också regional utveckling och regional planering. 
Andra viktiga områden är u-landsanpassad teknologi, utbildning, kom
munikation, resultatvärdering och kunskapsöverföring, folkrörelser, folk-
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lig mobilisering och deltagande i utvecklingsansträngningar samt sam
spelet inom utveck\ingssamarbctet mellan forskning, politik, förvaltning 
och projektadministration. 

Utformningen av alla u-landsforskningsinsatser bör enligt utredningen 
ta sikte på: 

att höja u-ländernas forskningskapacitet; 
att utbilda forskare i u-land; 
att så långt möjligt förlägga forskning till u-land; 
att på ett effektivt sätt sprida. forskningsresultat till främst beslutsfat
tare i u-land; 
att förankra utveeklingsforskningen i forskarsamhället. 
En viktig del av forskningsbiståndet bör utgöras av stöd till utbild

ning av forskare i u-länder. D~nna utbildning bör knytas till konkret 
forskningsverksamhet. Utredningen anser att forskarutbildning i i-land 
bör komma i fråga endast om inga andra möjligheter föreligger. Utred
ningen framhåller riskerna för bristande integration med utvecklings
ansträngningarna om utbildningen förläggs till en miljö som i väsentliga 
avseenden skiljer sig från den i vilken forskaren förutsätts arbeta i fort
s1ittningcn. 

Stödet bör i möjligaste mån gå till sådan forskning som bedrivs i 
u-land. Utredningen påpekar docl;: att åtskillig forskning ställer krav 
på basresurser som u-länderna saknar. 

Ansvaret för planering och genomförande av insatser bör, enligt 
utredningen, i så stor utsträcknirig som möjligt ligga på forskarna själ
va. Resultaten bör ges god spridning inte bara till forskarkolleger utan 
också till beslutsfattare och planerare i u-Iänderna. 

Utredningen behandlar i sitt betänkande också organisationen för 
svenskt stöd för utvccklingsforskning. Utredningen anser inte att nå
gon existerande organisation kan ges ansvaret för ökade svenska in
satser på detta område utan föreslår att en nii11111d för utvecklingsforsk
ning inrättas. 

Nämnden för utvecklingsforskning föreslås ligga under utrikesdepar
tementet och vara självständigt beslutande och medelsdisponerande. Ut
redningen föreslår vidare att den skall få elva av regeringen utsedda 
ledamöter. Sex av dessa förutsätts vara forskare med erfarenhet av 
u-landsforskning och tvär- och mångvetenskaplig samverkan och fem 
företrädare för biståndsförvaltningen och det allmänna. För samråd 
i principfrågor föreslår utredningen att nämnden skall knyta till sig en 
referensgrupp bestående av före::rädare för u-ländcr och internationell 
utvecklingsforskning. 

Nämnden för utvecklingsforskning skall enligt utredningen ha till 

uppgift att aktivt stödja insatser inom olika problemområden. Den 
skall också kunna stödja projekt utanför det egna forskningsprogram
met. 
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Utredningen föreslår att nämnden får tillgång till ett eget kansli, 

med en forskare som leder verksamheten och en administrativ chef. 
Ett antal - från början minst fem - sektoransvariga forskare bör 

också knytas till kansliet. I fråga om kansliets arbete anges särskilt i 

betänkandet att det bör ha en projektadministrativ enhet och en in

formationscnhet. Möjligheter skall finnas för nämnden att arvodes
anställa experter för olika uppdrag. Utredningen utg[1r ifrån att admi

nistrativa tjänster till största delen skall kunna köpas från SIDA. 
Ansvaret för att genomföra olika insatser bör enligt utredningen i 

första hand förläggas till existerande forskningsorgan. Detta gäller för 

forskning både i Sverige och något u-land. Nlimndcn skall kunna ställa 
personal till förfogande för forskning i u-land, lämna stöd till forskar
utbildning samt finansiera forskning i Sverige och deltagande i inter
nationella insatser på detta område. Nämnden för utvccklingsforsk

ning bör enligt utredningen samarbeta nära med SIDA som liksom 
hittills förutsätts stödja insatser som krävs för planering och genom
förande av biståndsprogram. Nämndens uppgifter skulle ha mer läng

siktig karaktär. På samma sätt som nämnden htirmed blir ett komple
ment till biståndsförvaltningcn skulle den också som specialorgan för 
utvecklingsforskning bli ett komplement till forskningsrådsorganisatio

nen. Utredningen förutsätter ett nära samarbete mellan nämnden och 
forskningsråden. 

Utredningen föreslår avslutningsvis att 5 % av de totala biståndsan
slagcn skall avsättas för utvecklingsforskning. För nämndens första verk
samhetsår, vilket utredningen förutsåg bli budgetåret 1974/75, föreslogs 
100 milj. kr. 

Remissyttranden 

Nästan samtliga remissinstanser som yttrat sig över u-landsforsknings
utredningens betänkande kommer med positiva omdömen om den dis
kussion och analys av begrepp och problem inom u-landsforskningen 
som utredningen gör. Remissinstanserna delar också i allmänhet utred
ningens uppfattning om att det finns ett behov av ökat stöd till u-lands
forskning. LO finner att forskningen har en viktig roll att spela för att 
underutvecklingens problem skall kunna övervinnas men anser att dess 
självständiga betydelse inte får överbetonas. Man kan enligt LO inte 

förvänta sig att en u-landsregim som har en svag allmän utvecklings
politik skall kunna övervinna underutvecklingens problem med en in
telligent forskningspolitik. En viss tvekan inför att fastställa att ett be

stämt belopp skall utnyttjas för forskning anmäls också av bl. a. hi

ståndspolitiska utredningen (BPU) och riksrerisionsverket (RRV). SIDA 

anser att det kan vara en konflikt mellan att låta u-ländernas önske

mål styra inriktningen av det svenska biståndet och att anslå särskilda 
medel för u-landsforskning. Statskontoret, som bl. a. framhåller att 
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forskningsinsatsernas betydelse inte kan hänföras till ett enda u-Jand, 
anser att forskningsstöd bör utgå också vid sidan av det länderfördeladc 
biståndet. I flera remissvar bl. a. från institutioner som har anknytning 
till forskning betonas att utbygi~naden av det svenska stödet för u-Iands
forskning bör ske successivt. Utredningens förslag om att 5 % av bi
ståndsanslagen skall anslås för utvecklingsforskning tillstyrks bara av 

ett fåtal remissinstanser. 
I fråga om inriktningen och utformningen av stödet för u-landsforsk

ning betonar de remissinstanscr som har yttrat sig om detta att verksam
heten bör inriktas på att stärka u-ländernas egen roll inom forskningen. 
SIDA framhåller att u-ländemas forskningskapacitet måste höjas och 
att forskningen måste utformas så att u-länderna kan tillgodogöra sig re

sultaten. Denna uppfattning får odelat stöd i nästan alla remissyttran
den. En samverkan mellan svensk forskning och institutioner och fors

kare i u-land förutsätts samtidigt i flera svar. I detta sammanhang pe

kar flera forskningsinstitutioner på behovet av utbildning av u-lands
forskare. 

Universitetskamlersämbetet (UKA) ansluter sig i princip till uppfatt
ningen att u-landsforskningen skall vara u-landscentrerad. Praktiska 
problem kan dock förhindra att forskning i nuläget lokaliseras till 
u-länderna. UK..i\ anser vidare att u-landsforskning bedriven av svenska 

forskare eller vid svenska institutioner har stor betydelse också för möj
ligheterna att internationaliser.i svensk forskning och undervisning. 
Forskningsrådsutredningen ger uttryck för en liknande uppfattning när 

den framhåller att det är ett angeläget mål att också öka i-ländernas 
förmåga att utföra relevant forskning inom detta område. Sl'erigcs 

Exportråd, Sveriges lndustriförii1111d och Svenska arbetsgirareföre11i11g

e11 framhåller att t. ex. anpassning av teknologi till u-landsförhållandcn 
med fördel kan göras till en uppgift för det svenska näringslivet. 

I flera remissyttranden från forskningsinstitutioner ges exempel på 
forskningsuppgifter som är av betydelse för u-länderna. Från samhälls
vetenskapligt håll och från fonkningsrådsutrcdningen betonas särskilt 
att stöd skall kunna utgå också till forskning som ifrågasätter rådande 
principer inom utvccklingssamarbetet och som upplevs som kontro

versiell av något u-land. 

Utredningens förslag om att inrätta en fristående nämnd för utveck

lingsforskning får stöd av ett rntal remissinstanser som representerar 

undervisning och forskning. Det angelägna i att en självständig organi

sation kommer till stånd framhävs särskilt starkt av bl. a. statens råd 

för samhällsforskning, Svenska sociologförbundet och statskontoret. 

Andra remissorgan som framfört en uppfattning i organisationsfrågan 
anser dock att organisationen för svenskt stöd för u-landsforskning bör 
ha en nära anknytning till SIDA. SIDA, socialstyrelsen, RRV, skol
örerstyrelsen, statens livsmedelsverk, Svenska FAO-kommitten, kom-
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merskollegium, statens råd för byggnadsforskning, styrelse/! för tek

nisk utveckling m. fl. anser att ett nytt organ behövs men att detta bör 

vara anknutet till biståndsmyndigheten. 
Bi.1·1å11dspolitiska utredningen framhåller att den har i uppdrag att 

se över biståndets administration och att något definitivt beslut om 

hur stödet till u-landsforskning skall vara organiserat inte bör tas förrän 

denna översyn gjorts. 
FN:s och andra internationella organisationers roll som lämplig kanal 

för och samordnare av stöd för u-landsforskning framhävs särskilt i ytt

randena från RRV, Svenska FN-förbundet, UNESCO-rådet, FAO

kommillen, nämnden för intematiollella hälso- och socialvårdsiirenden 

m. fl. 

Föredraganden 

U-Jandsforskningsutredningen bar i sitt betänkande (SOU 1973: 41) 
Forskning för utveckling lagt fram förslag om organisation och inrikt

ning för ökat stöd till u-landsforskning. 

F. n. svarar u-länderna endast för ca 1-2 % av världens samlade 
utgifter för teknisk och naturvetenskaplig forskning. I sitt utvecklings
arbete är u-länderna därför hänvisade till att importera kunskap och 
teknologi. Detta är för ett u-land förenat med en rad problem och 
kostnader. Ibland finns inte kunskap att få därför att frågor som är an
gelägna för u-landet inte intresserat dem som har kapacitet för forskning 

och utvecklingsarbete. Den teknik och det kunnande som finns är för 
det mesta inte anpassade till produktionsmöjligheterna i u-länderna. I 
de fall den önskade teknologiska kunskapen existerar är den ofta till

gänglig endast på hårda villkor. Säljaren av teknologi kan t. ex. före

skriva var och till vilket pris ett u-landsföretag får köpa sina råvaror 
och halvfabrikat och i vilken utsträckning företaget som använder tek
nologin får tillverka för export. I en del fall görs teknologi tillgänglig 
bara i samband med utländska investeringar vilket också kan medföra 
ett ökat beroende för u-landet. V-ländernas svårigheter förstärks av att 
de saknar kapacitet att tillgodogöra sig också allmänt tillgängliga forsk
ningsresultat. 

Det är u-länder som är inriktade på att öka sitt ekonomiska oberoen
de som upplever sitt underläge inom forskningen som mest besvärande. 
Med de mål, som gäller för svensk biståndspolitik blir det därför en 

angelägen uppgift att stödja u-ländernas åtgärder för att bygga upp en 
egen forskningskapacitet och en egen teknologisk bas. 

Under de senaste åren har forskning och teknik, bl. a. på initiativ av 

u-länderna, ägnats ökad uppmärksamhet i den internationella diskus
sionen om utveckling och underutveckling. FN :s kommitte för veten

skap och teknologi för utveckling har särskilt framhållit betydelsen 
av att u-Jänderna får egen kapacitet för forskning. I praktiken har 
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doi.:k u-länderna ofta svårt att satsa på forskning. Detta beror dels på 
att de har brist på utbildad personal, dels på att det är svårt att dra 
knappa budgetmedel från omedelbart produktiva projekt. I flera fall 
skulle det också vara slöseri med resurser om varje land försökte skaffa 
sig forskningskapacitct på alla viktiga områden. För resurskrävande 
forskning av intresse för gru:?pcr av u-ländcr förefaller mellanstatligt 
samarbete vara den rimliga li.isningen. 

Ett annat väsentligt motiv för svenska insatser inom u-landsforsk
ningcn ~ir att de kan öka vår egen förmåga att förstå undcrutveckling 
och utveckling och vår roll i sammanhanget. Genom att svenska fors
kare och institutioner engageras i u-landsforskning ofta i direkt sam
arbete med forskare från u-lärder eller andra i-länder underlättas också 
en internationalisering av svensk utbildning och forskning. Jag vill i 
detta sammanhang också framhålla att man vid sidan av den särskilda 
u-Jandsforskningen bör eftersträva en sådan allmän vidgning av forsk
ningen på olika områden att den mera än hittills beaktar u-ländernas 
behov. 

U-landsforskningsutredningen framhåller att svenskt stöd för u-lands
forskning bör utgå från en genomtänkt syn på underutvecklingens natur 
och orsaker och underordnas allmänna mål för utvecklingssamarbetet. 
Tillgänglig forskningskapacitet och behovet av att samordna forskningen 
internationellt anges också son förutsättningar. Jag delar utredningens 
mening på denna punkt. Den syn på utvecklingsprocessen som präglar 
hela biståndspolitiken bör också bilda utgångspunkt för insatser på 
forskningsområdet. Forskningsstödet skall vara inriktat på att uppfylla 
de allmänna målen för Sveriges utvecklingssamarbete. Av effektivitets
skäl bör också Sveriges insats,~r på u-landsforskningsområdet så långt 
som möjligt samordnas med vad som görs av andra länder eller av in
ternationella organisationer. Utifrån dessa allmänna principer vill jag 
.införa följande om 11-landsforskningens inriktning och utformning. 

Forskningsbehov som aktualiseras av u-fändcr som i sin utvecklings
politik strävar mot ekonomisk och social rättvisa och ökat självbestäm
mande bör prioriteras. En självklar förtur bar önskemål om forsknings
sarnarbete från programländer. Utredningen ger i betänkandet en rad 

exempel på områden där forskningsinsatser kan bidra till att underut

veckling hävs. Jag ser inte anledning att göra något generellt uttalande 
om hur forskningsstödet bör fördelas på olika områden. Tyngdpunkten i 
forskningsstödet ligger nu på fortplantningsforskning, hälso- och jord
bruksforskning. Dessa områden är väsentliga. Samtidigt är det klart 
att även andra områden kan vara angelägna. De probleminventeringar 
som diskuterats bl. a. i samband med FN-konferenserna om miljö, be
folkning och livsmedel har visat på forskningsuppgifter som är av in
tresse både för u- och i-länder. Valet av områden som skall få forsk-
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ningsstöd bör i betydande mån göras beroende av vilka insatser som 
efterfrågas direkt av u-länderna. Möjligheterna till internationell sam
ordning genom exempelvis en särskild grupp som i fråga om jordbruks
forskning bör också spela in vid val av områden. I detta sammanhang 
vill jag peka på att det nyligen bildade FN-universitetet kan komma 
att underlätta samordning av forskning inom olika områden. 

Jag delar utredningens uppfattning om att stöd för alla slag av u
landsforskning skall kunna komma i fråga. Liksom LO finner jag det 
dock naturligt att tonvikt läggs på forskning om konkreta problem, som 
kan ge resultat på relativt kort sikt. Även olika slag av utvecklingsteore
tisk forskning och kartläggande forskning bör dock kunna stödjas. 
Särskilda svenska insatser på dessa områden är också motiverade för 
att öka vår egen kunskap om och förståelse av u-ländemas situation 
och behov liksom av Sveriges roll i ett internationellt samarbete. 

I fråga om forskningsstödets utformning bör u-landsforskningsutred
ningens förslag få vägleda den framtida verksamheten. I enlighet med 
de grundläggande principerna för det svenska utvecklingssamarbetet bör 
stödet till u-landsforskning vara starkt u-landscentrerat. Åtgärder som 
bidrar till att höja u-ländemas egen forskningskapacitet skall prioriteras. 

Den forskning som får stöd skall i så stor utsträckning som möjligt be
drivas vid u-landsinstitutioner och av u-landsforskare. Aktiv u-lands
medverkan i forskningen tjänar det dubbla syftet att utveckla u-landets 
forskningskapacitet och att bidra till att sprida forskningsresultat i be
rörda länder. 

Kravet att u-landsforskningen skall vara u-landscentrerad gäller 
också där svensk forskning engageras. Verksamheten kan exempelvis 
genomföras i samarbete mellan en svensk institution och en u-lands
institution så att svenska forskare kan hjälpa till med forskarutbildning 
eller med institutionsuppbyggnad i ett u-Iand. Principen om att forsk
ningsstödet skall vara u-landscentrerat innebär i första hand att u-län
derna själva bör ange de behov av insatser som finns. Detta hindrar 
emellertid inte att det statliga stödet samtidigt främjar en fritt kunskaps
sökande forskning. Jag finner det sålunda helt naturligt att de forsk
ningsresultat som kommer fram kan vara kontroversiella både vad av
ser den svenska biståndspolitiken och för enskilda u-länder. 

I likhet med utredningen och flera remissinstanser vill jag avslut
ningsvis understryka att förekomsten av svensk forskningskapacitet in
om ett område inte kan vara ett tillräckligt kriterium för att stödja en 
viss forskningsinsats. Däremot kan naturligtvis tillgången på svenska 
forskare med intresse för u-landsforskning vara en viktig förutsättning 
för forskningsinsatser som av andra skäl bedöms angelägna. 

Vad gäller frågan om hur u-landsforskningen skall administreras vill 

3 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 5 
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jag erinra om att enligt sina direktiv skall biståndspolitiska utredningen 
göra en översyn av den svenska biståndsförvaltningen och avge förslag 
till eventuella förändringar. Denna översyn bör naturligtvis innefatta 
frågan om hur stödet till u-landsforskning skall inordnas i utvecklings
samarbetet. Jag är därför inte beredd att föreslå att en fristående orga
nisation för u-landsforskning inrättas. I avvaktan på att biståndspoli

tiska utredningen slutför sitt arbete avser jag att tillkalla en särskild 
beredning för u-landsforskning. 

Beredningen för u-landsforskning avses få en rådgivande och initie
rande ställning i förhållande till de instanser som nu beslutar i forsk
ningsärenden dvs. regeringen och SIDA. Den bör avge rekommenda

tioner om omfattning, inriktning och fördelning av det totala svenska 
stödet för u-landsforskning liksom om enskilda forskningsinsatser. Den 
skall också på eget initiativ och efter egna utredningar kunna föra fram 

förslag om forskningsinsatser. Till ledamöter i beredningen avser jag 
kalla representanter för forskningen och för det allmänna. Beredningen 
för u-landsforskning bör få et1 eget sekretariat. Av administrativa skäl 
och för att kravet om u-landscentrering av forskningen lättare skall 
kunna uppfyllas föreslår jag att sekretariatet förläggs till SIDA. Jag 
kommer senare att beräkna medel för två nya tjänster vid SIDA för 
detta ändamål. I sekretariatet bör vidare finnas en medverkan från ut
rikesdepartementet. Därmed w1derlättas strävandena att samordna det 

svenska stödet till u-landsforskning med vad som sker internationellt. 
Beredningen för u-landsfors;(ning förutsätts genom sin sammansätt

ning och genom sekretariatet få goda kontakter med den aktiva forsk
ningen och med andra forskningsorgan. Det är särskilt angeläget att 
de statliga forskningsrådens kompetens att bedöma forskningsprojekt 
också utnyttjas inom u-landsforskningen där detta är praktiskt möjligt. 

Det ankommer på regering1!n att närmare utforma principer och 
anvisningar för beredningens arbete. 

Sverige lämnar sedan flera år ett betydande stöd till olika former av 
u-landsforskning. Utbetalningar av biståndsmedel för forskningsinsat
ser uppgick sålunda under budgetåret 1973/74 till ca 38 milj. kr. Här

till kommer utgifter på minst 11) milj. kr. inom ramen för det reguljära 

samarbetet med programländerna. Under innevarande budgetår beräk

nas kostnader för de forskningsinsatser som ligger utanför landprogram
men till drygt 60 milj. kr. Innan jag tar ställning till den samlade me

delsramen under budgetåret för stöd till u-landsforskning utanför land

programmen finner jag det angeläget att redogöra för inriktning, ut

formning och planer beträffande pågående insatser på forskningens. 
område. 
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Svenskt stöd för u-Iandsforskning budgetåren 1973/74 och 1974/75 (milj. kr.) 
(Forskning inom ramen för samarbetet med programländerna upptas inte) 

Insats Utgift 
1973/74 

WHO:s fortplantningsforskning 21,5 
Konsultativa gruppen för jordbruksforskning 7 ,2 
WHO:s forskning om närings- och hälsofrågor m. m. 
ILO:s världssysselsättningsprogram 2,1 
FN:s forskningsinstitut för social utveckling 
(UNRISD) 1,0 
Övrigt 6,1 

varav genom SIDA 4,9 

Summa 37,9 

Beräknat 
1974/75 

25,0 
10,0 

5,Q 
3,0 

1,3 
17,7 
16,3 

62,0 

En betydande del av Sveriges stöd till u-Iandsforskning har avsett 
bidrag till WHO:s forskningsprogram om mänsklig fortplantning. Det 
svenska stödet till programmet under budgetåren 1971/72-1974/75 
uppgick till sammanlagt 85 milj. kr. vilket motsvarade 60 % av de to
tala kostnaderna. För budgetåret 1974/75 har 25 milj. kr. anvisats. 
Forskningen bedrivs i huvudsak vid centra i Stockholm, Moskva, New 
Delhi och Buenos Aires. Särskilda kliniker och projektgrupper bl. a. i 
u-ländcr är också knutna till programmet. Syftet med forskningen är att 
utveckla preventivmedelsteknik som främst skall lämpa sig för använd
ning i u-ländema. Befolkningskonferensen i Bukarest uttryckte stöd för 
WHO:s forskning. Mot bakgrund av att verksamheten riskerar att häm
mas av brist på resurser beräknar jag det svenska bidraget till WHO för 
fortplantningsforskning till 30 milj. kr. för budgetåret 1975/76. I syfte 
att möjliggöra en fortsatt långsiktig planering förordar jag att en ut
fästelse lämnas om fortsatt stöd till programmet med ett belopp om 
Higst 30 milj. kr. per år för budgetåren 1976/77 och 1977/78. 

överläggningar pågår med WHO om en utökning av det svenska 
stödet till att även omfatta forskning om närings- och hälsofrågor, para
siHira sjukdomar samt utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystem i 
u-länderna. Dessa insatser kan komma att kosta sammanlagt ca 5 milj. 
kr. per år under en försöksperiod på tre till fem år. Jag beräknar ett 
medelsbehov härför om 5 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 

Budgetåret 1974175 stödjer Sverige med 10 milj. kr. u-landsforsk
ningsinsatser på jordbruksområdet genom den konsultativa gruppen för 
internationell jordbruksforskning. Denna grupp, som leds av UNDP, 
Världsbanken och FN:s jordbruksorganisation (FAO) och har 19 med
lemmar, samordnar och fördelar bistånd för jordbruksforskning. Med
lemsländernas totala bidrag till verksamheten uppgår till 34,5 milj. dol
lar under år 1974. För budgetåret 1975/76 beräknar jag ett oförändrat 
mcdelsbehov på 10 milj. kr. för detta ändamål. 

Sverige har utfäst sig att lämna finansiellt stöd om sammanlagt 
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360 000 kr. under en treårsperiod till en studie som utförs av Världsban
ken om arbetsintensiva metoder vid anläggningsarbeten. För budgetåret 
1975176 uppgår medelsbehovf:t för detta ändamål till 120 000 kr. 

Sverige har under budgetåret 1974/75 bidragit med 3 milj. kr. till den 
verksamhet som äger rum inom ramen för FN:s arbetsorganisations 
(ILO) världssysselsättningsprogram (WEP). WEP omfattar såväl forsk
ningsverksamhet som bistånd>insatser. De svenska bidragen har utnytt
jats för forskning avseende s~.mbanden mellan sysselsättning och tekno
logi och mellan sysselsättnin:~ och inkomstfördelning. Även ett forsk
ningsprojekt avseende syssehättning på landsbygden avses få svenskt 
stöd. 

Mot bakgrund av u-ländernas intresse för programmet och ILO:s svå
righeter att erhålla tillräckliga bidrag för finansiering av ovannämnda 
projekt föreslår jag att det svenska bidraget till WEP höjs till 4 milj. 
kr. för budgetåret 1975/76. 

FN :s forskningsinstitut för social utveckling (UNRISD) bedriver 
forskning om ekonomiska, sociala och andra faktorer i utvecklingspro
cessen. För budgetåret 1975176 beräknas ett oförändrat bidrag om 
1,3 milj. kr. 

FN:s utbildnings- och forskningsinstitut (UNITAR) bedriver forsk
ning inom olika områden av betydelse för FN :s verksamhet, bl. a. om 
samordning av FN-organens aktiviteter, utflöde av utbildad personal 
från u-länderna och metoder för tekniskt samarbete. Det svenska bi
draget till UNITAR var budgetåret 1973/74 300 000 kr. och höjdes 
budgetåret 1974/75 till 400 000 kr. Dessutom lämnade Sverige under 
budgetåret 1974175 ett bidrag om 200 000 kr. av biståndsmedel till 
UNITAR:s kommission för framtidsforskning. För budgetåret 1975176 
beräknas ett oförändrat bidrag till UNITAR:s ordinarie verksamhet om 
400 000 kr. Frågan om fortsatt stöd till kommissionen för framtids
forskning för budgetåret 1975/76 får först prövas av beredningen för 
u-landsforskning innan slutlig ställning tas. 

FN har beslutat att upprätta ett internationellt universitet, FN-uni
versitetet. Avsikten är att FN-universitetet skall identifiera forsknings
behov och kanalisera resurser för forskning av globalt intresse. Utsik
terna förefaller goda att verksamheten i hög grad inriktas på forskning 
av intresse för u-länderna. f~-universitetet har ännu inte utformat 
några projekt, varför svenskt stöd till forskning i dess regi inte är ak
tuellt f. n. Ett bidrag på 1 milj. kr. kommer emellertid att lämnas till 
universitetets grundfond. 

Större delen av det hittills lämnade svenska stödet för u-landsforsk
ning har i enlighet med vad jag här har redovisat utgjorts av bidrag till 
internationella organisationers forskningsprogram. Medel för dessa bi
drag har beräknats under anslaget C 1. Bidrag till internationella bi
ståndsprogram. Ett växande forskningsstöd utanför landprogrammcn 



Prop. 1975: 1 Bilaga 5 Utrikesdepartem~ntet 37 

har finansierats från anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. Des
sa insatser som beretts av SIDA bar avsett bl. a. hälsovård, jordbruk och 
undervisning. Flera av insatserna har genomförts i samarbete med 
internationella organisationer. SIDA bar därutöver av medlen för 
u-landsinformation lämnat forskningsslipendier till samhällsvetare. 

För att underlätta en samlad bedömning kommer medel för allt 
svenskt stöd för u-landsforskning utanför de bilaterala landprogram
men fr. o. m. budgetåret 1975/76 att anvisas från en särskild anslags
post under anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. 
Jag föreslår att 75 milj. kr. anvisas för stöd till u-landsforskning bud
getåret 1975/76. Drygt 60 milj. kr. av detta belopp avser redan plane
rade åtaganden. Utrymme finns således också för nya u-landsforsk
ningsinsatser i enlighet med de riktlinjer jag tidigare angett. 

Anslagsutveckling, pla11eri11gsramar m. m. 

För budgetåret 1975/76 förordar jag en total ökning av biståndsansla
gen med 760 milj. kr. eller med ca 36 %. De samlade anslagen för inter
nationellt utvecklingssamarbete skulle därmed uppgå till 2 860 milj. kr. 
Härigenom beräknas de totala biståndsanslagen motsvara 1 % av brut
tonationalprodukten till marknadspris. 

Sverige har under första hälften av 1970-talet procentuellt sett ökat 
biståndet till u-länderna snabbare än något annat industriland. Sverige 
kommer också att uppfylla FN-åtagandet att i mitten av 1970-talet be
tala ut 0,7 % av bruttonationalprodukten till marknadspris i bistånd.1 

Endast Sverige, Norge och Nederländerna kan, som jag tidigare har 
nämnt, väntas uppfylla detta åtagande. 

Beräkningen av planeringsramarna för biståndsanslagen har tidigare 
gjorts med utgångspunkt i riksdagens beslut att anslagen skall öka i ab
soluta tal minst lika mycket som under löpande budgetår. Denna plane
ringsmetod är nu inte längre tillämplig. Jag förordar därför att plane
ringsramarna för budgetåren 1976177 och 1977/78 beräknas till 2 950 
milj. kr. resp. 3 050 milj. kr. Härigenom erhålls ett tillfredsställande un
derlag för planeringen av utvecklingsbiståndet. 

Av de 8 860 milj. kr. som enligt förslaget skulle utgöra den samlade 
planeringsramen för perioden 1975176-1977/78 beräknas 3 265,0 milj. 
kr. disponeras för bidrag till internationella biståndsprogram medan 
5 367,3 milj. kr. skulle utgöra planeringsram för det direkta samarbetet 
med i första hand programländerna. 

För förvaltning, utbildning, rekrytering och information beräknas 
73,7 milj. kr. för budgetåret 1975176, 76,0 milj. kr. för budgetåret 
1976i77 och 78,0 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

1 Det internationella 0,7 %-målet avser utbetalningar av bistånd till skillnad 
från det svenska 1 %-målet som gäller budgetanslag. Utbetalningarna släpar van
ligen efter p. g. a. att de sker i takt med de olika projektens genomförande. 
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Planeringsrarnar för budgetåren 1975/76-1977/78 

Budgttår, milj. kr. 1975/76-
1977/78 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 Summa 
Anslag Förslag Planeringsramar 

Bidrag till internationella 
biståndsprogram 750,0 1 050,0 1 090,0 1125,0 3 265,0 

Bilateralt utvecklingssam-
arbete 1 297,8 1 736,3 1 784,0 1 847,0 5 367,3 

Förvaltning, utbildning, 
rekrytering och infor· 
mation m. m. 52,2. 73,7 76,0 78,0 227,7 

Totalt 2100,0 2860,0 2950,0 3 050,0 8860,0 

Fördelningen av planeringsramarna på anslag är liksom tidigare år att 
anse som indikativ. Förskjutningar i den ena eller andra riktningen mel
lan andelarna för anslagen Bidrag till internationella biståndsprogram 
och Bilateralt utvecklingssamarbete måste nämligen kunna ske för att ta 
hänsyn till omständigheter som nu inte kan förutses. 

En prognos för bruttonationalproduktens storlek budgetåret 1975176 
är naturligtvis högst osäker. För år 1976 görs överhuvud taget ingen be
dömning i finansplanen och beräkningen får därför grundas på ett scha
blonantagande för detta år. För att underlätta beräkningen av de to
tala biståndsanslagen anser jag att de i fortsättningen bör baseras på 
den BNP-prognos som görs i finansplanen för det kalenderår under 
vilket förslagen framläggs. Amfagen för internationellt utvecklingssam
arbete för budgetåret 1976/77 kommer således att motsvara 1 % av den 
bruttonationalprodukt som beräknas för år 1976. 

Regeringen har också erhållit riksdagens bemyndigande (prop. 
1972: 1, bil. 5 sid. 41, UU 19'72: 6, rskr 1972: 135) att göra bilaterala 
biståndsutfästelser för fem framförliggande budgetår till ett belopp som 
förutom ingående ointecknad reservation svarar mot högst fyra gånger 
det bilaterala anslaget för det löpande budgetåret. Detta skulle med ut
gångspunkt i nuvarande förslag till anslag ge regeringen fullmakt att 
göra bilaterala biståndsutfästels~r om totalt 6 945 milj. kr. för perioden 
1975/7Cr--1979/80. 

I anslagen för budgetåret 1975176 samt i planeringsramarna ingår 
medel för biståndsutbildningsniimnden (BUN), som har till uppgift att 
leda och samordna bistånds- och katastrofutbildning av värnpliktiga och 
andra som bedöms lämpliga för sådan utbildning. Nämnden inledde sin 
verksamhet budgetåret 1972/73. Utgifterna för verksamheten har t. o. m. 
budgetåret 1974/75 bestridits från anslag under fjärde huvudtiteln. Jag 
anser efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och med 
hänvisning till den samhörighet som råder mellan nämndens arbets
uppgifter och biståndsverksamheten att ansvaret för nämndens verk
samhet fr. o. m. budgetåret 1975/76 bör överföras till utrikesdeparte-
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mentet. Detta innebär inte någon ändring i vad avser de värnpliktigas 

krigsplacering eller i fråga om ansvaret för den författning som regle

rar bistånds- och katastrofutbildningen. Verksamheten bör finansieras 

över ett nytt anslag C 5. Biståndsutbildningsnämndcn. Kostnaderna för 

biståndsutbildningsnämnden beräknas för budgctård 1975/76 till ca 

5,9 milj. kr. 
SIDA anför i årets anslagsframställning att den nuvarande anslags

uppdelningen inom biståndet inte är ändamålsenlig. Styrelsen föreslår 

därför att alla medel till biståndsverksamhet uppförs under ett bistånds

anslag, som sedan delas upp i anslagsposter så att medclsanvändningen 

mera konsekvent än hittills fördelas på olika ändamål. 

Den nuvarande uppdelningen av biståndsmedlen motsvarar inte enty

digt inriktningen av biståndsverksamheten på olika ändamål. Anslags

mässigt delas biståndet in i verksamhet som har internationell organisa

tion som huvudman och sådan där Sverige mera direkt lir med och beslu

tar om den slutliga användningen av biståndsmedlen. I stort gäller nu att 

bidrag till mellanstatliga organisationer förs upp under anslaget för bi

drag till internationella biståndsprogram medan direkt bistånd och sam

arbete med internationella organisationer om särskilda projekt redovisas 

under anslaget för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Ansvaret för att 

bereda ärenden rörande bidrag till de internationella organisationerna 

faller på UD medan SIDA svarar för beredningen av det bilaterala bi

ståndet och samarbete med internationella organisationer i fråga om 

särskilda projekt, s. k. multibiprojekt. Det nuvarande sättet att presen

tera biståndsverksamheten under olika anslag ger \iktig informatiDn om 

biståndets inriktning. Det är också en fördel att verksamhet som ad

ministreras på olika sätt redovisas under olika anslag. Att denna huvud

princip tillämpas får inte hindra att beredningen av enskilda insatser sker 
på ett sådant sätt att tillgänglig sakkunskap både inom UD och SIDA 

tas tillvara. För att ett enhetligt svenskt uppträdande gentemot de inter

nationella organisationerna skall kunna garanteras är ett samarbete 
mellan UD och SIDA i beredningen av multibiprojekten angeläget. 

Den nuvarande anslagsuppdelningen av biståndsmedlen fyller således 

vissa väsentliga syften. En allsidig prövning av frågan om en förändring 

av anslagsindclningen bör emellertid kunna göras när biståndspolitiska 

utredningen har avslutat sitt arbete. I det följande kommer jag enbart att 

föreslå mindre ändringar av anslagsindelningcn. Viss del av kostnaderna 

för biståndskontoren vid vissa ambassader i mottagarländerna kommer 

fr. o. m. budgetåret 1975176 att föras från anslaget C 2. Bilateralt ut

vecklingssamarbete till anslaget C 4. Styrelsen för internationell ut

veckling. Vidare föreslår jag att medel för svenskt stöd för u-lands

forskning utanför de bilaterala landprogrammen skall redovisas inom 

en anslagspost på anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndspro
gram. 
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C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

-WS 029 791 

750 000 000 
l 050 000 000 

Reservation 

40 

521 465 741 

Sverige kanaliserar f. n. drygt 35 % av biståndsanslagen genom multi
laterala organisationer. Detta speglar, som jag framhöll i prop. 1974: 

1, bil. 5 (s. 24-25), vår positiva inställning till multilateralt bistånd. 
Den svenska andelen av medlemsstaternas bidrag till organisationerna 
är också betydande - t. ex. 11 % inom UNDP, nästan 18 % inom 

UNICEF och 4 % inom IDA. De svenska åtagandena inom de olika in
stitutionerna utgår från en värdering av i vilken utsträckning verksam
heten överensstämmer med de grundläggande målen för den svenska 

bislåndspolitiken. Hänsyn tas även till andra länders beredvillighet att 
öka sina bidrag till organisationerna enligt principen att det bör finnas 

en rimlig balans mellan de olika givarländernas insatser. I dagens läge 
är biståndsbchoven osedvanligt stora och angelägna, samtidigt som flera 

i-länder visat en återhållsam attityd till ökning av sina multilaterala 
bidrag. Under dessa förhållanden finns det skäl att i mindre utsträck
ning än tidigare göra de svenska bidragen avhängiga av andra länders 
bidrag. Sverige bör således vara berett att öka sin andel av bidragen 
till de organisationer som främjar mål som ligger i linje med den 
svenska biståndspolitiken. Beträffande bidragsgivning till organisationer 
som i mindre utsträckning främjar dylika mål är en mer avvaktande 

hållning motiverad. 
Flertalet internationella organisationer budgeterar sin verksamhet i 

amerikanska dollar. Minskning;en av dollarns värde i förhållande till 
flertalet andra valutor har ofta inneburit att en nominellt oförändrad bi
dragsnivå har tvingat fram en begränsning av verksamheten. Samtidigt 

har den internationella inflationen medfört att bidragen har urholkats. 
Möjligheten har därmed minskat för de multilaterala biståndsorganen alt 
möta de mest drabbade u-länd{rnas ökade biståndsbehov. Som jag tidi
gare anfört förefaller det idag inte sannolikt att den särskilda fonden 
inom FN till förmån för de mest drabbade u-länderna kommer till 

stånd som en betydande kanal för multilateralt bistånd. De medel, som 

har beräknats för särskilda fonder under detta anslag bör, om så bedöms 
lämpligt, i så fall utnyttjas för att på annat sätt stödja de hårdast drab

bade u-länderna. 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 

UNDP:s verksamhet syftar till att genom tekniskt bistånd och förin
vesteringsverksamhet påskynda de fattiga ländernas utveckling. Bi

ståndsinsatserna finansieras gemensamt av UNDP och vederbörande 

mottagarland och genomförs av mottagarlandet under medverkan fram-
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för allt av FN:s fackorgan och andra institutioner inom FN-systemet. 
UNDP:s resurser utgörs av frivilliga bidrag från FN-medlemmarna. 
Dessa bidrag anmäls vid årliga bidragskonferenser. 

Det reformprogram för UNDP:s verksamhet som antogs år 1970 har 
som hörnstenar en femårig programperiod, landprogrammering med 
direkt anknytning till mottagarländernas utvecklingsplanering, decentra
lisering av programmcringsarbetet till fältet och omorganisation av 
UNDP-sekretariatet. Inom ramen för den första programperioden 
(1972-76) har UNDP:s styrelse nu godkänt ett drygt hundratal land
program. 

Även om reformprogrammet hittills har varit framgångsrikt är ytterli
gare åtgärder påkallade för att genomföra projekten snabbare och för
bättra expertrekryteringen. De allvarligaste bristerna ligger hos de verk
ställande organen, dvs. främst FN :s fackorgan. Sverige har i ett flertal 
fackorgan tagit initiativ för att UNDP-projekten skall genomföras snab
bare och effektivare. 

Efter drygt två års förhandlingar beslöt UNDP-styrelsen i januari 
1974 att för nästa programperiod (1977-81) lägga ökad tonvikt på stö
det till de fattigare u-länderna. Huvudkriterierna för fördelningen skall 
vara bruttonationalprodukt per invånare samt befolkningens storlek. De 
liinder som för en utvecklingspolitik inriktad på ekonomisk och social 
utjämning skall vidare erhålla extra resurser. 

För verksamhetsåret 1974 uppgick medlemsländernas sammanlagda 
UNDP-bidrag till drygt 360 milj. dollar, eller ca 1,6 miljarder kr. Härav 
svarade Sverige, som är programmets näst största bidragsgivare, för 175 
milj. kr., eller omkring 11 %. Det svenska bidraget är uppdelat på dels 
ett ordinarie bidrag om 160 milj. kr., dels ett bidrag om 15 milj. kr. ti11 
programmet för de minst utvecklade länderna. De fem nordiska län
derna, som tillsammans är programmets största bidragsgivare, svarade 
under år 1974 för nära en fjärdedel av bidragen till UNDP. 

För år 1975 räknar UNDP-sekretariatet med bidrag om ca 410 
milj. dollar, en ökning med omkring 13 % från föregående år. UNDP:s 
finansiella planering under programperioden 1972--76 bygger på förut
sättningen att bidragen årligen skall öka med minst 9,6 r;:;,. Detta mål 
har vissa år inte kunnat nås. Från u-Jändernas sida kräver man därför 
att särskilt de länder som har halkat efter i bidragsgivningen skall öka 
sina bidrag med minst 15 % om året. Frågan om UNDP:s finansiella 
långtidsplanering för nästa programperiod (1977-81) kommer i år att 
diskuteras i UNDP-styrelsen. 

De snabba prisstegringarna under senare år innebär att UNDP-bi
ståndets reala värde urholkas. Inom de givna finansiella ramarna för 
programperioden 1972-76 kommer mottagarländerna härigenom att 
tvingas senarelägga eller helt avstå från projekt som i princip har god
känts, såvida inte medlemsländerna genom väsentligt ökade bidrag kan 
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vidga den totala ramen för den aktuella planeringsperioden. Det är ange
läget att FN :s roll i det globala biståndssamarbctet inte minskar. Den 
planerade biståndsvolymen, siL·skilt i de u-länder som har drabbats hår
dast av den ekonomiska krisen, bör därför uppnås. UNDP-chefen har 
vädjat till FN:s medlemsländer om stöd härför. Riksdagen har tidigare 

godkänt en ökning av det ordinarie UNDP-bidraget från 160 milj. kr. 

år 1974 till 180 milj. kr. år 19'.75. Av skäl som nu har anförts finner jag 
det motiverat att ytterligare höja det svenska bidraget för verksamhets
aret 1975 till 200 milj. kr. 

För att redan under innevJ.rande programperiod öka biståndsflödct 
till de minst utvecklade u-ländcrna beslöt UNDP-styrclscn i januari 1973 
att särskilda åtgiirder tiil ett belopp av minst 35 milj. dollar skall genom
föras för dessa länder under åren 1973-76. Ett antal länder, diiribland 
Sverige, har anmält extra bidrag för detta ändarna!. Sverige har hit

tills bidragit med sammanlagt ca 30 milj. kr. I enlighet med en av 

riksdagen godkänd utfästelse beräknar jag för i':r 1975 (budgetåret 
1975/76) ytterligare ett bidrag om 15 milj. kr. Finansieringen av de av 

UNDP-styrelsen beslutade särskilda åtgärderna för de minst utveck

lade länderna under innevarande programperiod torde därmed vara 

s:.ikcrställd. 
Under år 1974 har UNDP-styrelsen, bl. a. på svenskt initiativ, beslu

tat att ge bistånd till befrielseri.irelserna i södra Afrika. Beslutet innebär 
att UNDP:s reguljära resurser ;;;kall kunna utnyttjas för sådana insatser . 
. Medlemsländerna har också uppmanats att ge extra bidrag till UNDP 

för ändamålet. 
För att underlätta för UNDP att påbörja biståndsverksamheten till 

förmån för befrielserörelserna i södra Afrika ställdes för budgetåret 
1974175 ett siirskilt svenskt bidrag i utsikt för sådana insatser på detta 
område som UNDP:s styrelse kunde komma att besluta. UNDP:s bi
stånd till befrielserörelserna har hittills varit synnerligen begränsat. Frå
gan om utbetalning av det särskilda svenska bidraget har därför ännu 
inte aktualiserats. 

Från svensk sida kommer man att verka för att UNDP påskyndar den

na verksamhet. Om programmets resurser visar sig otillräckliga för in

satser som kan genomföras under budgetåret 1975176 bör ett särskilt 

svenskt bidrag kunna lämnas. Utrymme härför har beretts under an

slagsposten övriga multilaterala bidrag. 

FN:s kapitalutvecklingsfond är underställd UNDP:s styrelse. Syftet 

med fonden har varit att finam:iera investeringsprojekt i u-länderna på 

förmånliga villkor eller på gå·;obasis. Fonden har hittills endast er
hållit begränsade resurser, huvudsakligen i icke-konvertibel valuta. 

Hösten 1973 beslöt FN:s generalförsamling att ändra kapitalfondens 

inriktning. Fonden skall i fortsättningen inriktas på insatser främst i de 
minst utvecklade u-länderna och i dessa länder på sådana insatser som 
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direkt kommer folkflerlalet till del. Fonden avses vidare finansiera pro
jekt av sådan karaktär att de normalt inte kommer i fråga för bistånd 

från andra multilaterala finansieringskällor. Generalförsamlingen beto
nade särskilt behovet av att stödja landsbygdsutveckling och småin
dust·ri. Som första i-land anmälde Nederländerna för år 1974 ett bidrag 
till fonden om 4,5 milj. dollar. För år 1975 har hittills lämnats utfästel
ser om ca 3 milj. dollar. Förutom Nederländerna har nu även Danmark 
och Norge anmält bidrag till fonden. Jag finner det motiverat att Sve
rige under år 1975 (budgetåret 1975176) bidrar med 10 milj. kr. till 

denna fond. 
Totalt beräknar jag för budgetåret 1975176 225 milj. kr. under denna 

anslagspost, varav 200 milj. kr. utgörs av det ordinarie bidraget till 
UNDP. Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande 
att lämna utfästelser om ordinarie bidrag på 215 milj. kr. för verksam
hetsåret 1976 (budgetåret 1976177) och 230 milj. kr. för verksamhetsåret 
1977 (budget[iret 1977178). 

FN:s barnfond (UNICEF) 

UNICEF:s verksamhet är främst inriktad på långsiktiga utvecklings
program för barn och mödrar i u-länder. Ett viktigt inslag i fondens 
arbete är sjukdomsbekämpning och hälsovård. I ökande utsträckning 
har fonden kommit att genomföra insatser för utbildning och förbättrad 
näringsstandard. UNICEF har vidare en väsentlig uppgift som förmed
lare av katastrofbistånd. 

UNICEF:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom frivilliga bi
drag från medlemsregeringar. Det totala bidragsflödet uppgick år 1973 
till 87 milj. dollar, dvs. nära 400 milj. kr. Medlemsregeringar svarade 
för drygt 70 % av UNICEF:s inkomster och nationalkommitteer och 
andra privata bidragsgivare för återstoden. Sveriges bidrag år 1973 ut
gjorde ca 18 % av de statliga bidragen. I absoluta tal var Sverige med 
ett bidrag på 45 milj. kr. den näst största bidragsgivaren efter Förenta 
'.;laterna. UNICEF:s första bidragskonferens ägde rum hösten 1974. Re
sultatet av bidragskonferensen blev en 10-procentig ökning av regerings
bidragen. Denna ökning är inte tillräcklig för att uppnå bidragsmålet på 
100 milj. dollar för år 1975. 

FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) har fäst det internatio
nella samfundets uppmärksamhet på den svåra situationen för barnen i 
de hårdast drabbade länderna. Rådet har uppmanat i-länder och andra 
potentiella bidragsgivare att stärka FN :s möjligheter att bistå barnen i 
dessa länder. 

UNICEF:s styrelse beslöt våren 1974 att genomföra insatser till för
mån för barn och mödrar i de krigshärjade områdena i Indokina. Fon
den har vid utformningen av programmet sökt fördela stödet med hän
syn till samtliga parters behov. UNICEF har vänt sig till medlemsrege-
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ringarna med en vädjan om särskilda bidrag för ändamålet. Sverige har 
tidigare bidragit med 2 milj. kr. till programmet. Fondens styrelse har 
vidare beslutat att genomföra ett program till förmån för folken i områ
den i södra Afrika som nyligen har uppnått självständighet eller fort
farande är under kolonialt styr,~. För dessa program har UNICEF vädjat 
om särskilda bidrag. 

I enlighet med riksdagens beslut har utfästelser gjorts om svenska bi
drag under verksamhetsåren 1975 och 1976 (budgetåren 1975/76 och 
1976177) på 55 milj. kr. vartdera året. Med hänsyn till de ökade hjälpbe
hov som föranletts av den ekonomiska krisen och till att UNICEF har 
administrativ kapacitet som föcrstiger de nuvarande finansiella resur
serna förordar jag att regeringen begär riksdagens bemyndigande att 
höja bidraget för verksamhetsåret 1975 (budgetåret 1975176) till 65 milj. 
kr. Jag inbegriper i detta belopp också medel till UNICEF:s insatser i 
Indokina och i södra Afrika. 

Jag förordar vidare att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande 
att för vart och ett av verksamhetsåren 1976 och 1977 (budgetåren 
1976/77 och 1977 /78) utfästa bidrag på 65 milj. kr. 

Internationella utvecklingsfonden (IDA) 

Under verksamhetsåret 197'.Y74 ingick Världsbanken/IDA avtal om 
utlåning till u-Iändema på sammanlagt ca 4 miljarder dollar. Härav sva
rade IDA för ca 1,1 miljarder dollar. De totala utbetalningarna uppgick 
under samma tid till ca 2,1 miljarder dollar, medan nettoutlåningen, 
dvs. utbetalningar minus räntor och amorteringar, endast motsvarade 
1,1 miljarder dollar. Av detta belopp avsåg 0,7 miljarder dollar nettout
låning från IDA. 

IDA:s utlåning sker på synr.erligen förmånliga villkor - lånen har 
en löptid på 50 år, varav de 10 första är amorteringsfria, och löper utan 
r1inta bortsett från en admini8trationsavgift på 3/4 )'o. Merparten av 
IDA-krediterna går till u-länder med en bruttonationalprodukt som un
derstiger 120 dollar per invånare och år. Under kommande femårspe
riod torde dessa länders andel av utlåningen ytterligare öka. ökad upp
märksamhet bar ägnats en förbättring av de fattigare befolkningsgrup
pernas situation. 

överenskommelsen om en fjärde påfyllnad av IDA:s resurser innebar 
att de deltagande regeringarna åtog sig att föreslå sina lagstiftande för
samlingar nya bidrag till IDA på totalt 4 500 milj. dollar under åren 
1974175-1976/77. Bidragen skall inbetalas i nationella valutor enligt de 
växelkurser som gällde den 27 september 1973. Det svenska bidraget 
uppgår till 252 102 000 kr. för vart och ett av de tre budgetåren. över
enskommelsen, som avsågs träda i kraft före halvårsskiftet 1974, har 
ännu inte ratificerats av Förenti staterna, vilket är en förutsättning för 
att den skall bli giltig. För att möjliggöra IDA:s fortsatta verksamhet 
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har regeringen, med stöd av riksdagens bemyndigande, utbt:talat det 
svenska bidraget för budgetåret 1974175 under den fjärde påfyllnaden, 
trots att överenskommelsen inte hade trätt i kraft. A ven en rad andra 
länder bar gjort liknande förhandsiiibetalningar. Totalt har härigenom 
800 milj. dollar hittills ställts till IDA:s förfogande under budgetåret 

1974/75. 
Regeringen bör ha möjlighet att utbetala bidraget också för budget

året 1975/76, även om den nämnda överenskommelsen inte träder i 
kraft. Jag förordar att regeringen hos riksdagen begär ett sådant be
myndigande, som liksom under innevarande budgetår får utnyttjas om 
så bedöms lämpligt med hänsyn till bl. a. andra bidragsgivares inställ
ning och till IDA:s olika engagemang. Medelsbchovet för IDA uppgår 
därmed till 252 102 000 kr. för budgetåret 1975/76. 

Världsbanksgruppens verksamhet har under senare år tilldragit sig 
ökad uppmärksamhet. Bl. a. har frågan om bankgruppens utlåningspoli
tik fått förnyad aktualitet genom de diskussioner som har iigt rum under 
Världsbankens och Asiatiska utvecklingsbankens ledning om sam
mdning av bistånd till Saigon-regimen i Sydvietnam. Från bl. a. svensk 
och övriga nordiska länders sida har stark kritik riktats mot ett even
tuellt engagemang av världsbanksgruppen till förmån för Saigon-regi
men och utnyttjande av IDA-medel för ändamålet. Något beslut i 
världsbanksgruppen om sådant bistånd har hittills inte fattats. 

Regionala utvecklingsba11ker 

Afrikanska utvecklingsbanken (ADB). Medlemskap i ADB är be
gränsat till afrikanska länder. Bankens tecknade kapital uppgår f. n. 
till 440 milj. dollar. Enligt bankens stadga skall hälften av detta kapital 
inbetalas, vilket kan förutses ske till fullo först under år 1977. 

De kapitalresurser som nu är tillgängliga har nästan helt utnyttjats för 
finansiering av utvecklingsprojekt i medlemsländerna. För att banken 
skall kunna fullfölja sin planerade verksamhet krävs att ytterligare ca 
200 milj. dollar kan mobiliseras under de närmaste två åren. 

Jag anmälde i prop. 1974: 1 bilaga 5 att svenskt finansiellt stöd till 
ADB kunde aktualiseras under innevarande budgetår. Vissa. medel för 
detta ändamål beräknades för budgetåret 1974/75 under anslagspos
ten övriga multilaterala bidrag. Förhandlingar med banken resulterade i 
november 1974 i ett avtal om en svensk kredit på 25 milj. kr. Krediten, 
som lämnas på IDA-villkor, skall utbetalas med 12,5 milj. kr. under 
vartdera av budgetåren 1974175 och 1975/76. Medelsbehovet för ADB 
uppgår således till 12,5 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Afrikanska 11t1·ecklingsfonden (ADF). Det svenska bidraget till ADF 
uppgår för bidragsperioden 1973/74-1975176 till ca 25 milj. kr., varav 
den sista inbetalningen på ca 5 milj. kr. belastar anslaget för budget
året 1974175. 
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Fondens stadga har förutom av ADB hittills ratificerats av fjorton bi
dragsgivande länder, represent1!rande sammanlagda bidrag på ca 100 
milj. dollar. Utlåningen uppgick vid slutet av år 1974 till ca 40 milj. 

dollar. ADF:s utlåning, som sker på IDA-villkor, har särskilt inriktats 
på de länder i Afrika som har drabbats av torka. Den har framför allt 
avsett projekt inom jordbruks- och transportsektorerna. 

Mer än hälften av de länder wm av FN definierats som hårdast drab
bade av den ekonomiska krisen återfinns i Afrika. Deras behov av fi

nansiella resurser på förmånliga villkor har ökat kraftigt. Mot bakgrund 
härav beslutades vid ADF:s års,nöte att förhandlingar skulle inledas om 

att öka bidragsvolymen redan under innevarande verksamhetsperiod. 
Flera av fondens nuvarande bidragsgivare har ställt sig positiva till att 
öka bidragen till ADF. Även iändcr som nu står utanför fonden har 

uttryckt intresse för medverkan. 
De afrikanska staternas allmänna uppslutning kring verksamheten, 

röstfördclningen i fonden - där jämvikt råder mellan bidragsgivare 
och låntagare - och verksamhetens allmänna inriktning har utgjort 
grund för ett aktivt svenskt stöd för fonden. ADF:s verksamhet har 
kommit igång snabbt och dess kapacitet överstiger tillgängliga finansiel

la resurser. Mot bakgrund härav bör det finnas möjlighet för Sverige att 

i förhandlingarna om ökning av fondens resurser öka det svenska bi
draget till ADF redan under innevarande bidragspcriod. Jag har för ett 
dylikt bidrag till ADF beräknat 20 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Det samlade mcdelsbehovet för regionala utvccklingsbanker uppgår 

därmed till 32,5 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Internationellt livsmedelsbistånd 

Sveriges utfästelser till Internationella livsmedelsprogrammet (W FP) 

uppgår i enlighet med riksdagens bemyndigande till 43 milj. kr. årligen 
under budgetåren 1974/75-15'76/77. Bidraget utgår till två tredje
delar i form av svenska livsmedelsprodukter. 

Härutöver har under budgetåren 1973174 och 1974/75 lämnats extra 
bidrag om S milj. kr. för proteinberikning av de svenska vetcmjölsleve
ranser, som utgör det svenska bidraget inom ramen för 1971 års kon

vention om Iivsmedclshjälp (FAC) och som kanaliseras genom WFP. 

Med tanke på WFP:s positiva erfarenheter av proteinberikning föreslår 
jag att ca 5 milj. kr. anslås för detta ändamål även för budgetåret 

l 97 5176. Det totala medelsbehovet för det ordinarie bidraget till WFP 
beräknar jag således till 48 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 

Som jag tidigare redovisat förklarade den svenska regeringen vid 

världslivsmedelskonfercnsen att man avsåg föreslå riksdagen att skapa 
ett särskilt katastroflager av livsmedel i Sverige. 

Mot bakgrund härav förordar jag att regeringen begär riksdagens be
myndigande att ställa upp till 40 000 ton svenskt vete till förfogande år-
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ligcn under tre år för katastrofändamål. Detta lager bör förutom vete 
även kunna inbegripa vissa mindre kvantiteter av andra livsmedel. Med 
tanke på konferensens rekommendationer att givarländer och multilate
rala biståndsorgan i ökad utsträckning utarbetar program för att öka 
proteintillförseln till u-länderna anser jag det angeläget att leveranser
na av vete ur detta katastroflager kan proteinberikas. 

För uppläggning av detta katastroflager och för att täcka lagrings

och fraktkostnader förutser jag ett medclsbehov om 50 milj. kr. för bud

getåret 1975/76. 
Sveriges bidrag inom ramen för 1971 års konvention om livsmedels

/zjiilp (FAC) har uppgått till 35 000 ton vete per år under perioden 

1971/72-1974/75. Sverige har dessutom åtagit sig att täcka frakt- och 
administrationskostnaderna för dessa leveranser som enligt särskilt av
tal kanaliseras genom WFP. 

Internationella förhandlingar om en förlängning av F AC, som nu 
gäller till utgången av budgetåret 1974/75, har inletts. Om dessa för
handlingar ger positivt resultat bör Sverige biträda förlängningen med 
utfästelse om ytterligare ett bidrag om 35 000 ton att kanaliseras via 
WFP. Oavsett utgången av förhandlingarna vill jag emellertid med 
tanke på behoven av mer långsiktiga utfästelser om livsmedelsbistånd 
förorda att regeringen begär riksdagens bemyndigande att under tre
årsperioden 1975/76-1977/78 till WFP utfästa att 35 000 ton vete år
lig.::n ställs till förfogande. 

Ett sådant svenskt åtagande beräknas tillsammans med kostnader för 
frakt och eventuell förmalning av vetet motsvara ett medelsbehov av 
38,5 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 

Det samlade mcdelsbehovet för internationellt livsmedelsbistånd be
räknas därmed öka med 51,5 milj. kr. till 136,5 milj. kr. för budgetåret 
1975176. Skulle kostnaderna komma att överstiga det för inköp av 
angivna kvantiteter vete beräknade beloppet kan ytterligare medel dispo
neras från katastrofreserven under detta anslag. 

övriga organisationer m. m. 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) har till uppgift att ge intematio
neJlt skydd åt flyktingar, medverka till frivillig repatriering samt under
lätta flyktingars bosättning och integrering i asyllandet. Kommissarien 
samarbetar med regeringar och frivilliga organisationer. Programmet, 
som finansieras med frivilliga bidrag, beräknas för verksamhetsåret 
1975 omfatta över 12 milj. dollar. En kraftig ökning av kostnaderna 
för det reguljära programmet inträffade under år 1974 framför allt 
beroende på den stora strömmen av flyktingar från Chile. 

Utöver de ordinarie uppgifterna har UNHCR vid upprepade tillfällen 
fått i uppgift att svara för ledningen av större katastrofoperationer inom 
FN-systemets ram. F. n. samordnar UNHCR FN-hjälpen till flykting-
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arna på Cypern. Därutöver har flyktingkommissarien i samråd med 
FN :s generalsekreterare inlett ett omfattande program för att bista 
flyktingar och hemlösa i de higshärjade länderna i Indokina. Sverige 

har bidragit med 2 milj. kr. till detta program. 
Dessa särskilda hjälpaktioner har under senare år kommit att bli ett 

nästan permanent inslag i UNHCR:s verksamhet och har i en del fall 
sträckt sig över flera år. Sverige har utöver sitt ordinarie årliga bidrag 

regelbundet ställt betydande belopp till förfogande för UNHCR:s sär
skilda aktioner. Mot denna bakgrund finner jag det befogat att inom ra
men för Sveriges årliga bidrag också inrymma ett belopp för UNHCR:s 

särskilda verksamhet. 
Sverige lämnar treåriga utfä:;telser till UNHCR. Enligt riksdagens be

myndigande uppgår dessa till 1:a 6,4 milj. kr. för verksamhetsåret 1975 
(budgetåret 1974175) samt 6,9 resp. 7,5 milj. kr. för verksamhetsåren 
1976 och 1977. I enlighet med vild jag nyss har anfört om UNHCR:s 
särskilda aktioner och med tanke på den effektivitet som organisationen 
visat i sin verksamhet till förmån för flyktingar och hemlösa förordar 

jag att regeringen begär riksdagens bemyndigande att höja utfästelsen 
för verksamhetsåret 1976 (budgetåret 1975176) till 12,0 milj. kr. Jag 

inbegriper i detta belopp de ytterligare bidrag som kan bli aktuella bl. a. 
för UNHCR:s Indokina-program. 

Jag förordar vidare att regeringen begär riksdagens bemyndigande att 
höja utfästelsen för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 1976177) till 12,5 
milj. kr. samt att avge utfästelse för verksamhetsåret 1978 (budgetåret 

1977178) om 13,0 milj. kr. 
FN:s hjälpprogram för Palestinaflyktingar (UNRWA) inriktas på 

livsmedelshjälp, hälsovård och utbildning. Utbildningsprogrammet sva

rar för den största delen av utgifterna. För verksamhetsåret 1974 beräk
nas det totala programmet ha uppgått till ca 85 milj. dollar. Sveriges 
bidrag till UNRWA uppgår för samma verksamhetsår till 18,5 milj. 
kr., vilket innebär ca 5 % av det totala programmet. 

Under flera års tid har UNRWA haft finansiella svårigheter. Ett kraf
tigt budgetunderskott för år 1974 kunde undvikas tack vare stora extra 

bidrag från framför allt EG och i viss mån Förenta staterna. Sverige 
lämnade ett extra bidrag på ca 1,5 milj. kr. Det torde bli mycket svårt 

att på motsvarande sätt täcka det stora budgetunderskott som väntas 

uppstå år 1975. Sverige har mot denna bakgrund med förbehåll för riks

dagens godkännande utfäst ett förhöjt svenskt bidrag på 20 milj. kr. för 

v~rksamhetsåret 1975 (budgetåret 1975/76). Jag förordar att regeringen 

begär att riksdagen godkänner denna utfästelse. Därutöver bör ett extra 

bidrag kunna lämnas om situationen skulle påkalla detta. Medel härför 
har beräknats under anslagsposten övriga multilaterala bidrag. 

FN:s befolknings/ond (UNFPA) finansierar FN-systemets bistånds
verksamhet på befolkningsområdet. Merparten av biståndsprojekten 
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verkställs av FN:s fackorgan. Mindre än hälften av verksamheten av
ser familjeplaneringsprojekt. Betydande resurser anslås till utbildning, 
folkräkningar och demografisk forskning. En stor del av fondens resur
ser utnyttjas fortfarande för att täcka administrati?nskostnader i andra 
internationella organisationer för program på befolkningsområdet. Verk
·samheten bygger på frivilliga bidrag från FN:s m.edlcmsländer. Under 
år 1974 uppgick dessa bidrag till sammanlagt ca 54 milj. dollar clla 
omkring 245 milj. kr. Sveriges bidrag var 20 milj. kr., vilket motsva

rade ca 8 % av de totala bidragen. 
Fonden har numera inordnats under UNDP:s styrelse. l\lcdlemslän

derna har härigenom erhållit ett tillfredsställande inflytande över fon
dens verksamhet. På sikt bör det vara möjligt att också få till stånd en 
samordning av biståndet på bcfolkningsområdet med annat FN-bistånd. 
UNDP:s styrelse har hittills godkänt femton i princip femåriga över
enskommelser om fondinsatser i olika mottagarländer, däribland Pa
kistan, Indien, Bangladesh och Indonesien. I avvaktan på bl. a. styrel
sens behandling av riktlinjerna för den fortsatta fördelningen av fon
dens resurser har styrelsen år 1974 för de senaste fem programmen en
dast godkänt utgifterna för en inledande tvåårsperiod. Sverige avser att 
i UNDP:s styrelse aktivt verka för en fortgående effektivisering av 

UNFPA:s verksamhet. 
Fondens finansiella planering bygger på rullande fyraårsplaner. Den 

nu aktuella planen - avseende åren 1974-77 - pekar på en fortsatt 
snabb expansion av fondens verksamhet. Med tanke på att denna plan 
avspeglar önskemål från u-ländernas sida om ökat multilateralt bistånd 
på befolkningsområdct, och på den betydelsefulla roll som FN-systemet 
och UNFP A har tilldelats i befolkningskonferensens handlingsplan. 
finner jag det motiverat att såsom SIDA föreslår öka det svenska bi
draget för verksamhetsåret 1975 (budgetåret 1975176) från 20 till 25 
milj. kr. 

Jag förordar vidare.au regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande 
att, om den fortsatta utvecklingen motiverar det, .lämna utfästelse om bi
drag på 25 milj. kr. för -vartdera av verksamhetsåren 1976 och 1977 
(budgetåren 1976177 och 1977178). 

Sveriges stöd till u-ländernas exportfrämjande verksamhet kanaliseras 
huvudsakligen via UNCT ADIGATT:s lflfenzationella ltandelscentrum 

(ITC). Sverige är den största enskilda bidragsgivaren och svarar ensam 
för ca 30 % av ITC:s samlade resurser. Av det svenska bidraget är en 
<lcl avsedd för projekt av global eller regional karaktär. För budgetåret 
1975176 beräknar jag för sådana insatser ett bidrag på 7 milj. kr. Här
utöver sker samarbete med ITC inom ramen för landprogrammen för 
det direkta svenska utvccklingssamarbetet. 

Genom beslut av 1974 års riksdag har ett särskilt organ inrättats med 
uppgift att främja import tlJl Sverige från u-ländcrna. Detta organ, som 

4 Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bilaga 5 
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benämns Importkontoret för u-'landsprodukter (IKU), beräknas inleda 
sin verksamhet i början av år 1975. Budgetåret 1974/75 bar 700 000 kr. 
anslagits för detta ändamål. För budgetåret 1975/76 beräknar jag efter 
samråd med chefen för handelsdepartementet medelsbehovet till 

1010000 kr. 
De senaste årens katastrofer i u-Iänderna har visat ett ökande behov 

av att medel finns disponibla för omedelbara insatser. Medel för detta 
ändamål bar därför regelbundc:t och i ökande omfattning anslagits både 
för bilaterala och multilaterala insatser. Under budgetåret 1974175 upp
går anslaget för multilateralt katastrofbistånd till 30 milj. kr. För bud
getåret 1975176 räknar jag med ett sammanlagt medelsbebov om 50 
milj. kr. Som jag tidigare ba'r berört i anslutning till de principiella 
riktlinjerna för det svenska agerandet på katastrofområdet kan det bli 
aktuellt att fortsätta stödja åtgärder i syfte att förebygga katastrofer i 
u-Jänderna och höja deras katastrofbcredskap. Bidrag till FN:s kata
strofkontor (UNDRO) och andra internationella och regionala program 
i detta syfte kan vid behov lämnas av medel som anslagits för katastrof

ändamål. 
Medelsbehovet för denna anslagspost, dvs. bidragen till UNHCR, 

UNRWA, UNFPA, ITC, IKU samt multilateralt katastrofbistånd, upp
går till 115,0 milj. kr. 

U-landsforskning 

Jag har tidigare utvecklat min principiella syn på u-landsforskningens 
inriktning och utformning. I enlighet med vad jag då anförde beräknar 
jag ett mcdelsbehov om 75 milj. kr. för u-landsforskning under budget
året 1975/76. 

övriga multilaterala bidrag 

Jag har tidigare redogjort för de olika beslut som fattades under förra 
året om nya biståndsfonder, dvs. FN:s särskilda fond för de av den 
ekonomiska krisen hårdast drabbade u-ländema, samt världslivsmedels
konferensens principbeslut att upprätta en jordbruksutvecklingsfond. 
Det är i dagens läge svårt att bedöma både om dessa fonder kommer till 
stånd och i vilka former de i så fall kommer att bedriva sin verksamhet. 
Om någon av dessa fonder får 1!tt så brett stöd att den synes kunna bli 
en betydande kanal för multilateralt bistånd bör även Sverige bidra till 
verksamheten. Jag har för det1:a ändamål beräknat 110 milj. kr. för 
budgetåret 1975176. 

Liksom under tidigare budgetår kan ytterligare multilaterala bidrag 
aktualiseras under budgetåret 1975176. Sålunda kan bidrag komma i 
fråga till UNDP för särskilda insatser för befrielserörelser. Som jag ti

digare har framhållit kan vidare ett extra bidrag till UNRWA komma 
ifråga om det visar sig befogat på grund av organisationens finansiella 
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svårigheter. I likhet med tidigare år kan ett extra bidrag om 4,5 milj. kr. 
komma att utbetalas för verksamhet med anknytning till FN:s strategi 
för det andra utvecklingsårtiondet och till aktionsprogrammet från FN:s 
sjätte extra generalförsamling. Av det bidrag som lämnas budgetåret 
1974175 utnyttjas en avsevärd del till förberedelser för det internatio
nella kvinnoåret. Bidraget för budgetåret 1975176 bör kunna omfatta 
stöd till UNCTAD:s generalsekreterare för uppföljning av det tidigare 
nämnda handlingsprogrammet och förberedelser inför den fjärde världs
konferensen om handel och utveckling. Ett eventuellt bidrag till FN:s 
enhet för ekonomisk och social information (CESI) bör även rymmas 
inom denna allmänna ram. Fortsatta bidrag kan komma att utgå via Fl\' 
till det projekt för regionalt samarbete mellan u-Iänder som Sverige har 
stött under budgetåren 1973/74 och 1974/75. För sådana ändamål som 

Bidrag till internationella biståodsprogram budgetåren 1972/73-1975/76 (milj. kr.) 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
Anslag Anslag Anslag Förslag 

UNDP 128,0 151,4 175,0 225,0 
UNICEF 40,0 45,0 50,0 65,0 
IDA 177,7 177,7 274,8 252,l 
Regionala utvecklingsbanker 7,4 5,0 32,5 
Internationellt livsmedelsbistånd 51,0 56,0 85,0 136,5 
Övriga organisationer m. m.1 36,4 41,2 80,4 115,0 
U-landsforskning• 75,0 
Övriga multilaterala bidrag 22,8 65,3 79,8 148,9 

455,9 550,0 750,0 1050,0 

1 Bidragen till Övriga organisationer m. m. beräknades under anslagsposten 
Övriga multilaterala bidrag t. o. m. budgetåret 1974/75. 

• Bidragen till U-landsforskning beräknades under anslagsposten Övriga mul
tilaterala bidrag resp. anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete t. o. m. bud
getåret 1974/75. 

jag nu har gett exempel på bör 38 888 000 kr. stå till förfogande. Till
sammans med andra redovisade medelsbehov beräknar jag anslagspos
ten övriga multilaterala bidrag till sammanlagt 148 888 000 kr. 

Under hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen att 

1. godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjerna för 
multilateralt utvecklingssamarbete, 

2. medge att regeringen lämnar utfästelser om bidrag till FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP), FN :s barnfond (UNICEF), 
FN :s flyktingkommissarie (UNHCR) och FN :s befolknings
fond (UNFP A) samt utfästelse om svenskt livsmedelsbistånd i 
form av vete till Internationella livsmedelsprogrammet (WFP) 
för budgetåren 1976177 och 1977178, i enlighet med vad jag 
har förordat i det föregående, 

3. medge att regeringen, om så bedöms lämpligt i enlighet med 
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vad jag angivit i det föregående, utbetalar det andra svenska 
bidraget till Interm.tionella utvecklingsfonden (IDA) under 
den fjärde påfyllnaden vid förutsedd tidpunkt, även om över
enskommelsen härom då inte skulle ha trätt i kraft, 

4. medge att regeringen lämnar utfästelser om svenskt bidrag till 
Världshälsovårdsorganisationens (WHO) forskningsprogram 

om mänsklig fortplantning för budgetåren 1976/77 och 1977/ 
78, i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

5. till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 
1975176 anvisa ett rcservationsanslag av 1 050 000 000 kr. 

C 2. Bilateralt utvecldingssam~1rbete 

1973/74 Utgift 848 652 440 
1974175 Anslag 1297778 000 
1975/76 Förslag 1 736 331 000 

SlDA 

Reservation 788 509 447 

SIDA utgår från att. det totala biståndsanslaget under budgetåret 

1975176 kommer att motsvara 1 % av bruttonationalprodukten. Detta 
skulle enligt styrelsen innebära ett totalt biståndsanslag på 3 000 milj. kr. 
SIDA har inte gjort någon anslagsuppdelning av detta belopp. 

Som nya programländer föreslår SIDA Lesotho, Swaziland och ~ri 
Lanka. Styrelsen förbereder ett vidare utvecklingssamarbete med Gui
nea-Bissau och räknar med att ett biståndsengagemang i Angola och 
Mo9ambique kan komma ifråga när dessa länder uppnår politiskt obe
roende. Styrelsen anger vidare att den avser att utarbeta analyser som 
underlag för ställningstagande till ett svenskt engagemang i Sudan och 
Pakistan. Med avseende på Indokina anför SIDA att undersökningar på
går beträffande biståndet till Provisoriska Revolutionära Regeringen 
(PRR) i Sydvietnam och till Laos. SIDA erinrar om riksdagens uppre
pade uttalanden om försiktighet vid utvidgningen av antalet länder samt 
understryker att bistånd till ytterligare länder kräver personalförstärk
ning utöver vad som begärts. 

Med hänvisning till berörda u-Iänders ekonomiska läge och skuldsi
tuation förordar SIDA au krediternas andel av det svenska direkta bi
ståndet fortsätter att minska till förmån för gåvobiståndet. Styrelsen 
föreslår att alla programländer utom Cuba, Indien, Tunisien och Zam
bia får allt sitt bistånd från Sverige som gåva. 

SIDA konstaterar att förseningar i leveranserna av varubistånd under 
budgetåret 1973174 medfört att en åtagandevolym på 204 milj.kr. kom~ 
mit att svara mot faktiska utbetalningar på endast 62 milj. kr. För bud
getåret 1974175 beräknas en vaubiståndsvolym på ca 250 milj. kr. Ett 
varubistånd under 1975176 som enligt SIDA skulle motsvara samma an-
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del av det totala biståndet skulle innebära en volym på 300 milj. kr. En
ligt styrelsen kommer varubistånd främst att ingå i biståndet till Bang
ladesh, Cuba, Demokratiska Republiken Vietnam (DRV), Indien, PRR, 
Sri Lanka och Zambia. Därtill förutses fortsatt varubistånd inom ramen 
för katastrofbiståndet. 

SIDA anför att det för biståndsmedel sker en betydande upphandling 
av svenska varor som inte inräknas i varubiståndet, och räknar med att 
denna upphandling kommer att fortsätta att öka. Med hänvisning härtill 
anser SIDA det mindre nödvändigt med ett särskilt mål för den del av 
upphandlingen som är formellt förhandsbestämd till uppköp i Sverige. 

SIDA föreslår att upp till 200 milj. kr. avsätts för katastrofbistånd. 
Dessa medel bör utnyttjas med stor flexibilitet och användas för såväl 
rliddningsaktioner och återuppbyggnadsarbete som katastrofförebyg
gande insatser. 

Föredraganden 

Anslaget till bilateralt utvecklingssamarbete som enligt mitt förslag 
ökar från 1 298 milj. kr. budgetåret 1974175 till 1 736 milj. kr. för bud
getåret 1975176 ger utrymme för en väsentlig utbyggnad av verksamhe
ten. Sedan medel har beräknats för tidigare planerat samarbete med en
skilda länder och befrielserörelser samt för katastrofreserv och sedvan
liga övriga ändamål återstår betydande belopp. En del därav föreslås 
användas för att öka ramarna för flertalet programländer. Därutöver 
finns utrymme för ökat bistånd även till andra länder. 

Frågan om långsiktigt utvecklingssamarbete med nya länder har prö
vats mot bakgrund av de riktlinjer för länderfördelningen av det direkta 
biståndet som riksdagen fastställt. Utvecklingssamarbete bör således sö
kas med fattiga länder som arbetar för ekonomiskt oberoende och som 
själva för en aktiv utvecklingspolitik inriktad på ekonomisk och social 
rättvisa. Mot denna bakgrund föreslår jag att Guinea-Bissau blir pro
gramland. Det tidigare biståndet till befrielserörelsen PAIGC övergår 
därmed till ett långsiktigt samarbete inom en vidgad finansiell ram. Li
kaså beräknas för Mo9ambique en betydlig ökning av biståndet i förhål
lande till det tidigare lämnade stödet till befrielserörelsen FRELIMO. 
En ökad medelsram beräknas för samarbetet med PRR. Vidare föreslår 
jag ett vidgat utvecklingssamarbcte med Sri Lanka som bör bli pro
gramland. 

Mer än 70 % av det direkta biståndet till enskilda länder går un
der innevarande budgetår till de fattigaste u-ländema. Den föreslagna 
fördelningen av biståndet kommer att medföra en ytterligare kraftig för
skjutning till förmån för denna ländergrupp. För budgetåret 1975176 
kan andelen sålunda beräknas bli minst 80 % . 
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Varubistånd 

Med varubistånd avses gåvobistånd som genom regeringens beslut är 
förhandsbestämt till upphandling i Sverige. Det ingår som en del av det 
långsiktiga utvecklingssamarbetet med enskilda länder och befrielserö
relser. I varubiståndet inräknas även katastrofbistånd i form av svenska 
livsmedel och andra svensktillverkade produkter. För att ge en rättvi
sande bild av upphandling under biståndsanslagen som är bunden till 
Sverige inkluderas även svenska bidrag in natura till internationella livs
medelsprogram. 

Budgetåret 1972173 uppgick avtalade leveranser av varubistånd till 
ca 130 milj. kr. och budgetåret 1973174 till ca 265 milj. kr. För bud-

Bilateralt bistånd budgetåren 1974/7!i och 1975/76 

Fördelning på mottagarländer och andra ändamål 

Land Ileräknat Planeringsram 
rnedelsbehov 1975/761 
1974/75 

milj. kr. % milj. kr. OI 
/O 

Bangladesh 852 6,5 100 5,8 
Botswana 30 2,3 40 2,3 
Cuba 45 3,5 60 3,5 
Demokratiska Republiken 
Vietnam 170 13,l 225 13,0 
Etiopien 40 3,1 50 2,9 
Guinea-Bissau 222 1,7 40 2,3 
Indien 2002 15,4 230 13,2 
Kenya 60 4,6 65 3,7 
Sri Lanka 282 2,2 35 2,0 
Tanzania 185• 14,2 250 14,4 
Tunisien 40 3,1 40 2,3 
Zambia 45 3,5 55 3,2 
Övriga länder 88 6,8 195 11,2 
Befrielserörelser och flyktingar 30' 2,3 30 1.7 
Bistånds kontor 13 1,0 12' 0,7 
Katastrofer m. m. 11)0 7,7 169 9,7 
Övrigt• 117 9,0 140 8,1 

1298 100,0 1736 100,0 

1 Dessa belopp för de enskilda lt.ndema kan, beroende på medelstillgång, ex
traordinära händelser etc., ändras i de årliga överläggningarna om samarbetsav
tal. Medel som kan utnyttjas för ökning av planeringsramama finns upptagna 
under posten Katastrofer m. m. Beloppet för budgetåret 1975/76 under posten 
Övriga länder är en preliminär bcrälming. 

• Beloppen innefattar de extra bidrag som beslutades i maj 1974 med anled
ning av FN:s vädjan om stöd till de hårdast drabbade u-ländema. 

• Bistånd till FRELIMO på 15 milj. kr. ingår i detta belopp, medan biståndet 
till Moc;ambique från budgetåret 1975/76 upptas under posten Övriga länder. 

• Kostnaden för tio tjänster vid biständskontoren upptas på anslaget C 4. 
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 

• Denna post avser främst bidrag till enskilda organisationer och internatio
nella familjeplaneringsorganisationer samt till regionala projekt. Dessutom om
fattar posten kostnader för stipendiat- och kursverksamhet samt biträdande ex
perter. 
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getåret 1974/75 tar planeringen sikte på ca 330 milj. kr. SIDA räknar 
i sin anslagsframställning med att komma upp i 250 milj. kr. i bilateralt 
varubistånd vartill kommer naturabidrag till internationella livsmedels

program. 
Tidigare bilateralt varubistånd bestod främst av konstgödsel och pap

per. Under de senaste åren har varusortimentet kommit att vidgas till att 
omfatta även rapsolja, pappersmassa, sjukhusutrustning, läromedel, 
stål och diverse verkstadsprodukter. En betydande del av katastrof

biståndet lämnas numera i form av svenskt vete. 
Planeringen av varubiståndet inom det bilaterala utvccklingssamarbe

tet bör även fortsättningsvis ske i enlighet med riksdagens uttalande år 
1973 (UU 1973: 3, rskr 1973: 139) innebärande att mottagarlandet ges 
möjlighet att inom en överenskommen finansiell ram fritt välja svenska 

varor. 
För budgetåret 1975176 förordar jag en varubiståndsvolym på ca 500 

milj.kr. 

AFRIKA 

Tunisien 

De svenska åtagandena för budgetåret 1973/74 uppgick till 35 milj. 
kr. och utbetalningarna till 54 milj. kr. För innevarande budgetår har 
avtal tecknats om 40 milj. kr., varav en tredjedel i form av krediter. Pla
ncringsramen för budgetåret 1975176 beräknas till 40 milj. kr. 

Mot bakgrund av bl. a. Tunisiens snabba ekonomiska tillväxt som un
derlättats av höjda priser på landets exportråvaror petroleum, fosfat och 
olivolja, konstaterar SIDA att det kan visa sig önskvärt att infoga bi
ståndet i ett bredare svensk-tunisiskt samarbete, som innefattar dels visst 
bistånd - inom vilket kunskapsöverföring torde komma att spela en 
särskilt stor roll - dels kulturutbyte, institutionssamarbete, handel 
m. m. Den av SIDA förespråkade utvecklingen bör bli föremål för dis
kussioner med den tunisiska regeringen. 

Det svenska biståndet till Tunisien har under budgetåret avsett fort
satt stöd till landsbygdsutveckling, utbildning, industri och utbyggnad av 
landets infrastruktur. 

I samarbete med F AO lämnas stöd till en rad olika projekt och pro
gram: skogsplantering, markvård, integrerad landsbygdsutveckling i 
olivodlingsområden, boskapsuppfödning, bevattningsrådgivning samt 
kreditgivning till småbönder. På jordbruksområdet planeras direkt bi
stånd till ett regionalt landsbygdsutvecklingsprogram i nordvästra Tu
nisien. 

Det tunisiska utbildningsväsendct stöds med bidrag genom ILO till en 
yrkesskola för kvinnor samt genom personalbistånd till en skola för tele
kommunikation. Dessa båda insatser beräknas kunna avslutas under in
nevarande budgetår. Under budgetåret 1973174 inleddes ett samarbete 
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avseende uppförandet av två Hirarhögskolor och tre tekniska gymnasier. 
Ett nytt skolfartyg kommer att levereras till den svenskstödda fiskesko
lan i Kelibia. Genom bidrag till ILO bekostas expertis på sysselsätt
ningsstatistik och regional planc:ring för det tunisiska planeringsministe
riet och arbctsmarknadsmyndigheten. 

Sedan budgetåret 1967 /68 ~töds en tunisisk utvecklingsbank med 
svenska utvecklingskreditcr. Totalt kommer 60 milj. kr. att ha ställts till 
förfogande när det löpande avtalet upphör vid utgången av budgetåret 
1975/76. Medlen har främst gått till turistnäring och industriutveckling. 

En utbyggnad av landets vattenförsörjning finansieras i samarbete 
med Världsbanken. Sveriges andel utgör sammanlagt 44,5 milj. kr. Tu
nisien har begärt fortsatt bilateralt stöd till dricksvattenprogram på 
landsbygden och till avloppsutbyggnad i vissa städer. Den tunisiska bo
stadssektorn stöds bl. a. genom bistånd till ett bostadsprogram för lägre 
inkomsttagare. Under budgetåret 1973174 inleddes upprensning av den 
starkt förorenade Tunis-sjön med hjälp av svensk expertis och utrust
ning. 

Guinea-Bissau 

Befrielserörelsen PAIGC i Guinea-Bissau mottog under budgetåren 
1969170-1973174 sammanlagt drygt 30 milj. kr. i svenskt bistånd. Inne
varande budgetår utgör åtagandena 22 milj. kr. Samarbetet mellan Sve
rige och befrielserörelsen har efö:r hand fått formen av reguljärt utveck
lingssamarbete. Vid årligen återkommande gemensamma överläggningar 
har man kommit överens om hur den finansiella ramen för samarbetet 
skulle utnyttjas i rörelsens civila verksamhet. Det svenska biståndet har 
huvudsakligen bestått av varor till de sjukstugor, skolor och s. k. folkaf
färer som P AIGC byggde upp inom de befriade områdena. 

PAIGC bar nu slutfört befrieh:ekampen och blivit statsbärande parti i 
den nya självständiga staten Gui:lea-Bissau. Partiet har förklarat att ut
vecklingsansträngningarna även i fortsättningen i första hand skall inrik
tas på att höja levnadsstandarden för folket på landsbygden. 

Det är naturligt att Sverige nu utvidgar sitt stöd till Guinea-Bissau för 
att bidra till en konsolidering och utveckling av det samhälle som 
PAIGC under befrielsekampen började bygga. Jag föreslår därför att 
Guinea-Bissau blir programland för svenskt bistånd och beräknar för 
budgetåret 1975176 en finansiell ram om 40 milj. kr. för samarbetet. 

Etiopien 

Budgetåret 1973/74 utbetalade~. 38 milj. kr. i svenskt bistånd till Etio
pien, varav 6 milj. kr. avsåg utbetalningar under tidigare ingångna kre
ditavtal. Planeringsramen för inm:varande budgetår är 40 milj. kr. Kata
strofbistånd för totalt 8,7 milj. kr. under budgetåret l 973/74 och 4,3 

milj. kr. under innevarande budgetår har därtill lämnats med anledning 
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av torkan och hungersnöden i landet. Planeringsramen för hudgctåret 
l 975_;76 har beräknats till 50 milj. kr. Den senaste utvecklingen i Etio
pien gör förutsiittningarna för ett utvecklingssamarbete av denna om
fattning osäkra. 

SIDA framhåller svårigheterna att mer i detalj fastställa utveeklings

samarbetcts utformning under budgetåret 1975176 och de båda följande 

budgetåren på grund av den politiska och ekonomiska situationen i 

landet. Den fjärde femårsplanen, vilken skulle ha gällt från juli 1974 

har blivit försenad. Flera av de projekt i vilka Sverige har engagerats 

kommer troligen att fördröjas. De etiopiska myndigheterna kan också 

komma att företa omprioriteringar som påverkar samarbetets villkor och 
innehåll. 

Liksom tidigare koncentreras det svenska biståndet under inneva
rande budgetår till insatser på hälsovårdens, utbildningens och lands

bygdsut vecklingens områden. Det svenska personalbiståndet uppgår f. n. 
till ca 100 personer. 

Samarbetet avseende hälsovård omfattar bl. a. stöd till ett institut för 

näringsfrågor (ENI) samt till hälsocentraler i några landsbygdsområden. 
ENI bedriver forskning och upplysningsverksamhet rörande kosthåll 

och näringsfrågor, samt tillverkar och säljer proteinrik barnmat. En stor 
del av institutets produktion av barnmat levereras nu till de torkdrab

bade områdena. Sveriges samlade stöd till ENI uppgår hittills till 24 
milj. kr. 

Det svenska stödet till skolbyggnadsprogrammet ESBU har för andra 
året i rad förlängts med ytterligare ett år efter det första femårsav

talets utgång i juni 1973. Vid utgången av budgetåret 1974175 beräk
nas ca 7 500 klassrum ha uppförts, vartill kommer ett antal hälsostatio
ner samt sädesförråd i de svältdrabbade områdena. Den totala kostna
den för programmet uppgår för svensk del till ca 80 milj. kr. I samband 
med de politiska omvälvningar som intrliffade i landet under år 1974 
minskade ESBU:s verksamhet i omfattning. 

Stödet fortsätter till den enhet inom jordbruksministeriet, EPID, som 
är ansvarig bl. a. för de integrerade jordbruksprojekten på den etiopiska 
landsbygden. Genom EPID har huvuddelen av det svenska katastrofbi
ståndet kanaliserats: utsädesdistribution, vägbyggen och förstärkning av 
transportorganisationen. Stödet fortsätter likaledes till det regionala 

landsbygdsprojektet CADU i Chilaloprovinsen. När gällande avtal om 

EPID och CADU utlöper i juli 1975 kommer Sveriges sammanlagda bi
drag till de båda projekten att vara ca 75 milj. kr. 

EPID och CADU-projekten har under år 1974 bedömts av en inter
nationell expertgrupp, vari ingick två medlemmar tillsatta av det etio

piska jordbruksministeriet. Trots en bitvis allvarlig kritik mot vissa de
lar av de båda projektens vcrksamhetsfält förordar gruppen en fortsätt
ning av verksamheten. Denna anses bl. a. ha bidragit till förbättrade in-
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komster för stora grupper av befolkningen. Därtill bar den gett vägled
ning för framtida utformning av utvecklingsverksamhet på den etiopiska 
landsbygden. SIDA utreder nu förutsättningarna för fortsatt stöd till 
den integrerade landsbygdsutvecklingen i Etiopien. 

Kenya 

De svenska åtagandena för budgetåret 1973174 uppgick till 60 milj. 
kr. och utbetalningarna till 74 milj. kr., varav ca 37 milj. kr. hänförde 
sig till åtaganden under tidigare budgetår. För innevarande budgetår har 
avtal ingåtts om 60 milj. kr. Planeringsramen för budgetåret 1975176 be
räknas till 65 milj. kr. 

Den kenyanska regeringen ha förklarat att den i det fortsatta utvcck
lingssamarbetet med Sverige önskar ge ökad tyngd åt insatser för ut
veckling av landsbygden. Vattenförsörjning väntas under en femårs
period ta i anspråk ca 110 milj. kr. Tidigare inlett samarbete på en 
rad andra områden fortsätter, däribland bekämpning av mul- och klöv
sjuka, integrerad landsbygdsutveckling i Migori, elektrificring på lands
bygden samt utveckling av små[ndustri i västra Kenya. Den gemensam
ma nordiska insatsen på kooperationsområdet som administreras av den 
danska biståndsmyndigheten kcmmer att fortsätta. Under år 1974 har 
avtalats om en insats för att upprätta ett medicinskt utbildningsinstitut 
i Nairobi. Insatsen beräknas kosta 12 milj. kr. under fyra år. Vidare 
har avtal träffats om stöd som beräknas till ca 33 milj. kr. till utbygg
nad av hälsovården på landsbygden under den närmaste fyraårsperio
den. Stöd planeras till bl. a. en nyinrättad statlig bank för kooperatio
nen samt ett omfattande program för förbättring av vägar på lands
bygden. 

På utbildningsområdet läggs tonvikten i biståndet numera på yrkesin
riktad utbildning i tekniska ämnen, där ett par större insatser nyligen 
avtalats. Stödet till sekreteramtbildning fortsätter. En av de första 
svenska biståndsinsatsema i Kenya avsåg upprättandet av en högskola i 
Nairobi för utbildning av sekundärskolelärare i naturvetenskapliga äm
nen samt slöjdlärare. Skolans administration har övertagits av Kenya 
och Sverige bidrar nu endast med lärare till skolan. Arligen utexamine
rar skolan nu 150 lärare. Totalt har den svenska insatsen uppgått till 
drygt 50 milj. kr. i investerings- och driftkostnader. 

Tidigare har importstöd inte lämnats till Kenya. För innevarande 
budgetår har avtalats att 10 milj. kr. av årsramen får användas för im
port till jordbruket och land~.bygdens utveckling. Inför budgetåret 
1975/76 kan importstöd i form av varubistånd komma att aktualiseras. 

Personalinslaget i det svenska biståndet består under innevarande 
budgetår av närmare 90 personer, varav ett tiotal är frcdskårsdeltagare. 
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Tanzania 

De svenska åtagandena för budgetåret 1973174 uppgick till 120 milj. 
kr. och utbetalningarna till 132,4 milj. kr. För innevarande budgetår har 
avtal tecknats om 145 milj. kr. för det reguljära utvecklingsbiståndet. 
Härutöver har som tidigare nämnts 40 milj. kr. lämnats som särskilt bi
drag för att finansiera en del av Tanzanias kraftigt ökade livsmedelsim
port. Detta bidrag motiverades av den svåra ekonomiska situation som 
uppstått genom de internationella prishöjningama på ett flertal viktiga 
importvaror i kombination med brist på livsmedel till följd av torkan i 
landet under hösten 1973. Ett ytterligare bidrag i form av 15 000 ton 
svenskt vete beslutades i december 1974. 

Genomförandet av Tanzanias utvecklingsplaner försvåras allvarligt av 
akut brist på finansiella resurser. Med anledning härav beräknas en höj
ning av planeringsramen till 250 milj. kr. för nästa budgetår. 

Under budgetåret 1975/76 förfaller den första amorteringen under 
vattenkrediten från år 1965. Det belopp som skulle återbetalas kommer 
att avskrivas. 

Tyngdpunkten i det svenska biståndet till Tanzania kommer även 
fortsättningsvis att ligga på insatser för landsbygdens utveckling i enlig
het med de prioriteringar som görs av den tanzaniska regeringen. Insat
serna för landsbygdens vattenförsörjning och för skogssektoms utveck
ling fortsätter. Det sammanlagda finansiella bidraget till vattenförsörj
ningsprogrammet uppgår hittills till 186 milj. kr., vartill kommer kost
nader för ett stort antal kontraktsanställda och fredskårsdeltagare. Hit
tills har över 1,3 miljoner människor fått tillgång till dricksvatten genom 
programmet. Sverige stöder verksamhet inom skogssektorn som omfat
tar plantering, utbildning, forskning och informationsverksamhet. En 
utvidgning planeras. På sikt avses insatsen skapa förutsättningar för ett 
mer produktivt utnyttjande av Tanzanias skogstillgångar. 

Som ett led i ansträngningarna att säkra en jämnare tillgång på livs
medel har den tanzaniska regeringen beslutat påskynda sitt program för 
förbättrad spannmålslagring. Detta kan föranleda nya svenska insatser 
på området. Stödet till den tanzaniska banken för krediter till projekt på 
landsbygden väntas bli förlängt. Den gemensamma nordiska insatsen för 
jordbruksutbildning i Mbeya och ett program för artificiell insemination 
fortsätter. 

Utbyggnaden av hälsovården på landsbygden, särskilt uppförandet av 
hälsocentraler, får fortsatt svenskt bistånd. Sedan hösten 1974 medver
kar Sverige i ett livsmedelscentrum och i en landsomfattande kampanj 
för bättre kosthållning. Fortsatt bistånd i betydande omfattning läm
nas också till vuxenutbildning och utbildning i tekniska ämnen. Sverige 
beräknas bidra med ytterligare 41 milj. kr. till alfabetiseringskampan
jen i landet. 
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Under år 1974 har avtal ingåtts om förlängning av stödet till ett kraft
verksbygge i Kidatu, som kommer att bli den största energikällan i Tan
zania. 

Under våren 1975 beräknas avtal ingås om fortsatt stöd till Tanzania 
Investmcnt Bank som ger krediter främst till mindre industrier. Direkt 
finansiellt importstöd som lämnas sedan år 1972 fortsätter liksom det ge
nom ITC kanaliserade stödet till Tanzanias exportansträngningar. Bi
stånd planeras till en nyligen ir.rättad bostadsbank avsedd att finansiera 

lågkostnadsbostäder. 
Under innevarande budgetår omfattar personalbiståndet ca 150 perso

ner, varav knappt hälften är fredskårsdeltagare. Drygt en tredjedel av 
dessa arbetar inom vattenförsörjningsprogrammet. Som ett nytt inslag i 
personalbiståndet har nyligen kvalificerade svenska experter ställts till 

regionala planeringsorgans förfogande för att bl. a. medverka i arbetet 
på långtidsplaner. Regionernas verksamhet stöds också genom finan
siella bidrag till fonder för regionala utvecklingsprojekt. 

Zambia 

De svenska biståndsåtagandcna för budgetåret 1973174 uppgick till 30 
milj. kr. och utbetalningarna till ca 12,8 milj. kr. För innevarande bud
getår utgör ramen 45 milj. kr. :Planeringsramen för budgetåret 1975/76 
beräknas till 55 milj. kr. 

Zambia tillhör tack vare sina koppartillgångar inte de fattigaste län
derna i Afrika och inte heller d·~m som har drabbats hårdast av den se
naste tidens internationella prisutveckling. Landets ansträngningar att för 
sina transporter göra sig oberoende av de av vita befolkningsminoriteter 
styrda grannländerna har cmellc:rtid varit kostsamma och motiverat sär
skilda internationella biståndsinsatser. 

Det svenska biståndet inriktas främst på kommunikationer och på 
andra av Zambia prioriterade områden som landsbygdsutveckling, koo
peration, hälso- och sjukvård samt kraftförsörjning. Under år 1974 har 
avtal tecknats om bl. a. svenskt stöd till ett kooperativt utbildningscent
rum i Lusaka och till den lantbrukskooperativa föreningsrörelscn i Lua

pulaprovinsen. 
Samtliga svenska insatser i Zambia har ett betydande inslag av utbild

ning. Det svenska personalbiståndet till Zambia består f. n. av 130 kon
traktsanställda och fredskårsdeltagare. 

Sedan budgetåret 1973/74 ing;år varubistånd i utvecklingssamarbetet. 
Det har bl. a. bestått av lastbilar som begärts i samband med stäng
ningen av gränsen till Sydrhodesia år 1973. Ramen för varubistånd utgör 
13,5 milj. kr. Den förutses huvudsakligen bli utnyttjad för inköp i Sve
rige av teleutrustning. 

Bland nya insatser i samarbetet med Zambia kan nämnas en förstudie 
till ett vägprojekt i västra Zambia samt utrustning till en avdelning vid 
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gruvskolan vid universitetet i Lusaka. Zambia har också begärt konsult
bjälp för en fortsatt utbyggnad av kraftverket i Kafue samt transportut

rustning för den statliga järnvägen. 

Botswana 

De svenska åtagandena för budgetåret 1973/74 uppgick till 20 milj. 
kr. och utbetalningarna till 22 milj. kr., varav ca 9 milj. kr. i form av 

tidigare beviljade krediter. För innevarande budgetår har avtal tecknats 

om 30 milj. kr. Plancringsramen för budgetåret 1975176 beräknas till 40 

milj. kr. 
Det svenska biståndet lämnas i första hand som stöd till Botswanas 

utvecklingsprogram för landsbygden. Tyngdpunkten i detta program lig
ger på vattenförsörjning, vägbyggen, byutveckling och boskapskötsel. 
Inom ramen för det samarbetsavtal som tecknades år 1974 har nya in
satser inletts avseende elektrifiering av landsbygden, byutvcckling i Ka
lahari, utnyttjande av Okavango-deltats vattenresurser samt stöd till 

småindustriscktorn. 
Under år 1973 påbörjades ett vattenförsörjningsprogram för stora och 

mellanstora byar på landsbygden. Sveriges finansiella stöd till detta pro

gram beräknas uppgå till sammanlagt 13 milj. kr. för perioden 
1972173-1976177. I samfinansiering med IDA lämnas en kredit på 20,5 
milj. kr. för förbättring av vägen mellan Gaborone och Lobatse, som är 
landets mest trafikerade vägsträcka. Likaså i samarbete med IDA stöd
jer Sverige ett projekt avseende boskapsskötsel. -

En väsentlig insats för att stödja landets strävanden att uppnå ekono
miskt och politiskt oberoende, i första hand i förhållande till Sydafrika 
och Sydrhodesia, görs genom stödet till utbildningssektorn. Landets mål
sättning är att snarast besätta tjänsterna inom förvaltningen med egna 
medborgare. Sverige bidrar _till yrkesutbildning, till utbyggnaden av bi
blioteksfilialer och till planering och utbyggnad av primärskolor. Dessc 
utom finansieras vidareutbildning av botswaner i andra afrikanska län
der. Även stödet till småindustriutvccklingen innehåller ett viktigt un
dervisningsmoment i form av utbildning av botswanska företagsledare. 
Det svenska personalbiståndet uppgår f. n. till ett femtiotal kontrakts
~nstlillda och frcdskårsdeltagare. 

övriga länder i Afrika m. m. 

FRELIMO i Moc;ambique är den afrikanska befrielserörelse som 
längst erhållit svenskt bistånd. Samarbetet inleddes år 1964, då Sverige 

började stödja utbildning av m0<;:ambikancr vid Moc;:ambique Institute 

i Tanzania. Samarbetet har sedan successivt vidgats. Svenskt stöd har 

utgått dels i form av varor och förnödenheter till sjukstugor, skolor och 
handel i befriade områden i Moc;:ambique, dels som driftsbidrag till 
Moc;ambique Jnstitute och till ett barnläger i södra Tanzania. I huvud-
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staden Louren~o Marques har en övergångsregering dominerad av 
FRELIMO nu avlöst den portugisiska kolonialregimen. Makten över
lämnas successivt till FRELIMO, som deklarerat sin avsikt att fullfölja 
utvecklingsmobiliseringen av befolkningen och ett samhällsbygge, främst 
inriktat på landsbygdens utve1;kling. Till stöd för dessa ansträngningar 
kan svenskt bistånd komma att spela en viktig roll. 

Den finansiella ramen för biståndet till FRELlMO för budgetåret 
1974/75 hade tidigare beräknats till 15 milj. kr. Försörjningssituatio
nen och resursbehoven har aktualiserat en ökning av biståndet redan 
under innevarande budgetår. För bistånd under budgetåret 1975/76 be
räknar jag 50 milj. kr. 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Lesorho uppgick budgetåret 
1973/74 till ca 1 milj. kr. För innevarande budgetår beräknas ett medels
behov av 6,5 milj. kr. För budgetåret 1975/76 räknar jag med en ökning 
till 8 milj. kr. 

Biståndet till Lcsotho lämna;; i nära samarbete med FN, oftast i form 
av s. k. multibiprojekt. Under budgetåret 1973/74 avtalades om en tre
årig förlängning av ett program för av FN rekryterad förvaltningsperso
nal. Vidare avtalades om stöd till ett markvårdsprojekt genom FAO. Se
dan år 1972 stöder Sverige genom ILO ett kooperativt hantverkscentrum 
i Thabana-li-Mele. Under budgetåret 1974/75 väntas avtal tecknas om 
stöd till Lesothos telefonväsen, till ett gymnasium med praktiskt in
riktad utbildning samt till ett projekt för kartläggning av landets vatten
resurser. 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Swaziland uppgick budgetåret 
1973/74 till ca 3 milj. kr. För innevarande budgetår beräknas ett me
delsbebov på 7 milj. kr. För budgetåret 1975176 räknar jag med en ök
ning till 8 milj. kr. 

Biståndet till Swaziland lämnas liksom till Lesotho i nära samarbete 
med FN. Under budgetåret 1973174 tecknades avtal om utbildning i 
husdjursskötsel och huslig ekonomi genom FAO. Bidraget till FN:s pro
gram för rekrytering av förvalmingspersonal förlängdes genom ett nytt 
treårsavtal. Sedan år 1971 stöder Sverige dessutom genom UNESCO 
en sekundärskola i Matsapa. Samarbete har inletts med ILO avseende 
ett kooperativt utvecklingscenter. Planer föreligger också på ett program 
för utveckling av småindustri. 

SIDA anför att samarbetet med Lesotho och Swaziland redan har på
gått i flera år och att förutsättningar för ett utvidgat utvecklingssamar
bcte enligt landprogrammeringsprincipen kan anses föreligga. Jag finner 
det emellertid angeläget att biståndet till Lesotho och Swaziland alltjämt 

ses som ett stöd till FN:s insatser i länderna och planeras i anslutning 
till FN: s land program. Därmee! är särskilda svenska land program obe
hövliga. Omfattningen av det svenska biståndet till Lesotho och Swazi
land motiverar inte heller upprättandet av landprogram. 
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Två svenska utvecklingskrediter på sammanlagt 50 milj. kr. lämnades 
år 1966 resp. år 1970 till Sudan. Krediterna avsåg att bidra till lands
bygdens vattenförsörjning och beräknas komma att helt utnyttjas under 
innevarande budgetår. Återbetalning skulle börja ske under budgetåret 
1975/76. Amorteringarna under budgetåret kommer att avskrivas. 

Till FN:s hjälpprogram för flyktingar och hemlösa i södra Sudan har 
Sverige bidragit med sammanlagt 7 milj. kr. Detta särskilda program 
som framgångsrikt bidragit till att lösa de akuta humanitära problemen 
i landet har nu avslutats. 

Som en fortsättning på det humanitära biståndet till södra Sudan har 
10 milj. kr. anvisats för innevarande budgetår. Utnyttjandet av dessa 
medel har diskuterats med den sudanesiska regeringen och med FN :s 
representanter i Khartoum och Juba. En del av medlen kommer att stäl
las till FN:s förfogande för att genom konsulttjänster, utbildningsinsat
ser och leveranser av utrustning tillgodose några av den regionala admi
nistrationens mest akuta behov. Planering pågår beträffande använd
ningen av återstoden av resurserna. Dessa kan väntas bli utnyttjade un
der innevarande och nästa budgetår. De planer som utarbetas kan 
komma att motivera vissa ytterligare medel under budgetåret 1975/76. 

Det svenska biståndet till östafrikanska gemenskapen har främst av
sett den östafrikanska utvecklingsbanken för dess kreditgivning till in
dustrier i regionen samt det östafrikanska post- och telebolaget för dess 
utbyggnad av ett gemensamt telefonnät. Konsulter har också ställts till 
förfogande bl. a. för kontroll vid uppförandet av nya byggnader för ge
menskapens centrala förvaltning i Arusha. 

Utbetalningarna uppgick budgetåret 1973/74 till 17 milj. kr. varav 0,9 
milj. kr. avsåg personalbistånd. Under innevarande budgetår beräknas 
utbetalningarna, inklusive reserverade medel från tidigare budgetår, till 
knappt 20 milj. kr. Sverige har mottagit framställning om bl. a. varu
bistånd i form av järnvägsvagnar till östafrikanska järnvägsbolaget. För 
budgetåret 1975/76 beräknar jag ett belopp på högst 15 milj. kr. i nya 
medel. 

Södra Afrika: Flyktingar och befrielserörelser 

Regimförändringen i Portugal förändrade med ett slag situationen i 
de portugisiska kolonierna i Afrika. Jag har tidigare behandlat Sveriges 
samarbete med Guinea-Bissau och Moi;ambique. För fortsatta insatser i 
Angola, Sydafrika, Namibia och Sydrhodesia och för övriga ändamål 
under denna anslagspost beräknar jag preliminärt sammanlagt 30 milj. 
kr. under budgetåret 1975/76. Stödet till motsvarande verksamhet upp
går innevarande budgetår till 15 milj. kr. Det ankommer på beredning
en för studiestöd och humanitärt bistånd till afrikanska flyktingar och 
nationella befrielserörelser att föreslå hur medlen skall fördelas. 

Till MPLA i Angola har Sverige lämnat ett bidrag genom UNESCO 
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avsett för utrustning av en skola för angoleser i Kongo. I enlighet med 
tidigare åtaganden ges vidare stöd till MPLA:s sociala och ekonomiska 
utvecklingsarbete i Angola. Det utgår som förut huvudsakligen i form 
av utrustning till skolor, sjukstugor och transporter. Atagandena för in
nevarande budgetår uppgår till sammanlagt ca 4 milj. kr. 

Regeringen har prövat frågan om bistånd även till FNLA i Angola. 
Under pågående förhandlingar om Angolas självständighet har det inte 
ansetts motiverat med· en ändring av det svenska biståndet till befolk
ningen i landet. Till angolaflyktingarna i Zaire utgår svenskt bistånd 
genom FN:s flyktingkommissarie och FN:s utbildningsprogram för söd
ra Afrika. Flyktingkommissarien har under året slutit ett avtal med 
FNLA om utökat stöd till flyktingarna i Zaire. Ett särskilt studiestöds
program för angoleser genomförs av ambassaden i Kinshasa i sam
arbete med UNDP. 

Det är svårt att för dagen bedöma situationen i Angola och möjlighe
terna för framtida svenska ins1tser. Regeringen följer utvecklingen och 
är beredd att stödja en utvec:ding som främjar oberoende och social 
och ekonomisk rättvisa för det angolcsiska folket. 

Motsättningarna i de av vita befolkningsminoriteter styrda Sydafrika, 
Namibia och Sydrhodesia har tilltagit under året. Antalet flyktingar från 
dessa länder har ökat. Den namibiska befrielserörelsen SW APO har un
der året erhållit svenskt stöd för insatser inom utbildning, hälsovård och 
jordbruk med 600 000 kr. Ytterligare insatser kan behövas för det 
ökande antalet namibiska flyktingar i Zambia. Efter vädjan från kom
missarien för FN:s Namibiaråd har Namibiafonden fått ett första 
svenskt bidrag på 100 000 kr. Vad avser de sydrhodesiska befrielserörel-. 
serna har ZANU under året fått ett bidrag på omkring 1 milj. kr. för 
sin civila verksamhet, medan ZAPU fått ett bidrag på 50 000 kr. för 
sin välfärdsfond. Den sydafribnska befrielserörelsen ANC har erhållit 
kläder och andra civila förnödenheter för medlemmar i Tanzania och 
Zambia. Utvecklingen i Sydrhodesia och Namibia kan komma att mo
tivera betydligt ökade insatser under budgetåret 1975i76. 

För bistånd till afrikanska flyktingar samt för bidrag till försvar av 

politiska fångar och hjälp till deras familjer beräknas under inneva
rande budgetår ca 8 milj. kr. 

ASIEN 

Indien 

De svenska biståndsåtagandcna för budgetåret 1973174 uppgick till 
135 milj. kr. och utbetalningarna till 130 milj. kr. Härutöver deltog Sve
rige under året i en ettårig ini:ernationell överenskommelse om skuld
konsolidering för Indien genom att skriva av räntor på utvecklingskredi~ 
ter till ett belopp av 2,7 milj. kr. 
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För innevarande budgetår har avtal tecknats om 175 milj. kr., varav 
100 milj. kr. som obunden kredit, 35 milj. kr. som varubistånd och 40 
milj. kr. som projektbistånd. I avsikt att öka Indiens importförmåga har 
som tidigare nlimnts därutöver avtalats om en ökning med 25 milj. kr. 
av den obundna Jm:di1en. 20 000 ton svenskt vete inkl. frakt har läm
nats som gåva. Liksom föregående budgetår avskrivs skuldtjänsterna -
ca 3,5 milj. kr. - på utvecklingskreditcrna. 

Indien tillhör de länder som har drabbats hårdast av den interna
tionella prisutvccklingen. Felslagna skördar tvingar därtill Indien att im
portera stora m~ingder spannmål. Indiens biståndsbehov har därför ökat 

kraftigt. Planeringsramen för budgetåret 1975/76, tidigare beräknad till 
21 O milj. kr., höjs därför till 230 milj. kr. Med tanke på att nuvarande 
påfrestningar på Indiens ekonomi kan förutses fortsätta kan det bli ak
tuellt med extrainsatser med utnyttjande av katastrofmedel. 

Inom ramen för det treåriga biståndsavtalet med Indien har utfästelser 
redan gjorts för budgetåren 1975176 och 1976177 om sammanlagt 300 
milj. kr. i importstöd, varav 155 milj. kr. som obunden kredit och 145 

milj. kr. som varubistånd. 
Importstöd utgör under innevarande budgetår liksom tidigare det do

minerande inslaget i det svenska biståndet till Indien. Ett tillskott till 
landets begränsade valutatillgångar lämnas i form av en räntefri kredit 
på 50 år. Dessutom lämnas svenska varugåvor av papper, massa, järn 
och specialstål samt transport-, el- och gruvutrustning. Diskussioner på
går om fortsatta leveranser av papper och konstgödsel. Ett betydande 
belopp kan väntas bli utnyttjat för svenskt vete. 

Mer än hälften av projektstödet utnyttjas för familjeplaneringsinsatser. 
Huvuddelen därav används för preventivmedelsleveranser till det in
diska familjeplaneringsprogrammet. Ett familjeplaneringsprojckt som 
Sverige stöder sedan år 1973 i samarbete med IDA fortsätter. 

1 juli 1974 avtalades om ett bidrag på 12,3 milj. kr. till WHO:s kam
panj för bekämpning av smittkoppor i Indien. Resterande medel för 
projektbistånd används för huvudsakligen fleråriga multibi-projekt på 
yrkesutbildningens, hälsovårdsforskningens och kooperationens områ
den. Sverige lämnar också bidrag till grundvattenprojekt och skogsut
vecklingsprogram, båda i södra Indien. Slutligen mottar Indien bidrag 
för exportfrämjande åtgärder, som tar sikte på en diversifiering och 
ökning av exporten, bl. a. till Sverige. 

Till följd av landets ökande skuldtjänst har det totala nettobiståndet 
till Indien minskat under de senaste åren trots höjda bruttoanslag. 
Skuldkonsolidering har därför blivit ett viktigt och ändamålsenligt bi
ståndsinstrument för att motverka denna utveckling och öka nettobi
ståndet. Sverige kommer att fortsätta sina ansträngningar att inom ramen 

5 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 5 
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för det av Världsbanken ledda lndienkonsortiet verka för en långsiktig 
internationell skuldkonsolideringsöverenskommclsc som avsevärt lättar 

Indiens skuldbörda. 

Ba11glade:>h 

De svenska :itagandena för budgctärct 1973174 uppgick till 75 milj. 

kr. och utbetalningarna till 58 milj. kr. För innevarande budgetår upp

går det regulj~ira utvecklingsbiståndct till 80 milj. kr. Utöver detta 

belopp avl:ilades i juni 197 4 om det tidigare omnämnda särskilda bidra

get på l 4 milj. kr. bestående av veteleveranser till ett värde av nio milj. 
kr. och obundet importstöd om fem milj. kr. Detta extrabistånd motive

rades av den svåra ekonomiska situation som Bangladesh råkat in i 

främst till följd av den internationella prisutvecklingcn. Dessutom beslöt 

regeringen under hösten 1974 med anledning av livsmedelsbristen i lan

det att lämna katastrofhjälp för ca 33 milj. kr. i form av veteleveranser 
och kontantbidrag till svenska bjälporganisationer. Planeringsramen för 

budgetåret 1975176 beräknas tili 100 milj. kr. 

Det löpande avtalet omfattar importstöd och projektinsatser. Av im

portstödet på 63,5 milj. kr. utgör 34 milj. kr. varubistånd. De viktigaste 
varugrupperna är pappersmassa, gödningsämnen och rapsolja. Leveran
serna av rapsolja motsvarar ett värde av 15 milj. kr. och bidrar liksom 

vetet och finansiering av spannmålstransportcr till livsmcdelsförsörj

ningen. I varubiståndet ingår även vissa råvaror till industrin såsom 

tackjärn och kullager samt reservdelar. 

Projektbiståndet har hittills :J.uvudsakligcn bestått av konsultstudier. 
Andra större insatser avser bidrag till WHO för utrotning av smittkop
por i landet samt stöd till v~ixtl)diingsforskning, ett oljcväxtprojckt och 

exportfrämjande åtglirder. Projd;tstöd planeras liven för utveckling av 

kooperationen, yrkcsutbildninge· .. 1 och småindustrin. 

Efterverkningarna av kriget och dftliga skördar under en följd av år 

har i förening med interna dii;tributions- och fördelningsproblcm lett 

till att delar av Bangladeshs befolkning befinner sig i en akut nöd

situation. Därtill har nu kommit den internationella ekonomiska krisen 

som minskat Bangladeshs importförmaga krafligt. Mot denna bakgrund 

finns det. anledning att räkna med att de svenska resurserna även fort

sättningsvis kommer att utnyttjas för importfinansiering. Livsmeticls

lcvcranser kan även för framtiden väntas ta i anspråk en del av med

len inom samarbetsprogrammet. ~led tanke på att försörjningslä

gct kan befaras bli bcsvlirligt även nästa budgetår kan det visa sig på

kallat att, utöver det reguljära nvccklingssamarbetet, även ta katastrof

medel i anspråk för insatser i Bangladesh. 
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Sri LankCl 

Under budgetåret 1973/74 utbetalades 14,2 milj. kr. i svenskt bistånd 

till Sri Lanka. För innevarande budgetår beräknas 18 milj. kr. Därut

över har Sri Lanka mottagit katastrofbistånd i form av svenskt vete 

till ett värde av 7 milj. kr. Ett särskilt bidrag på 10 milj. kr. har utnytt

jats för import av handelsgödsel. 
Mot bakgrund av den akuta betalningsbalanskris som landet befinner 

sig i prioriteras importstöd framför andra biståndsformer. Den största 

delen av det svenska biståndet har därför hittills lämnats i form av varu

bistånd. Utöver fortsatta leveranser av kraftpapper har Sri Lanka ut

tryckt intresse för leveranser av bl. a. mjölkpulver, skolbokspapper och 

pappersmassa. 
Stöd till familjeplaneringsverksamheten i Sri Lanka har lämnats sedan 

itr l 958. Sammanlagt 10,2 milj. kr. har utbetalats hittills. Enligt det se

naste avtalet om fortsatt svenskt stöd förbinder sig Sverige att under pe

rioden 1974175-1976/77 bidra med sammanlagt 13 milj. kr. Den 

svenska insatsen omfattar rådgivare och preventivmedelsleveranser samt 

bidrag iill uppförandet av ett familjehiilsovårdscentrum. Vidare fortsät

ter multibiinsatser avseende bl. a. exportfrämjande åtgärder och ett koo

perativt ledarinstitut. Ett avtal om stöd till en F AO-insats avseende hus

d_iursforskning och seminavel förbereds. 
Den internationella prisutvecklingen har under många år varit ogynn

sam för Sri Lanka genom att priserna på landets främsta exportproduk

ter te, gummi och kokos sjunkit samtidigt som priserna på importva

rorna stigit. Det senaste årets prishöjningar på den internationella mark

naden har ytterligare försämrat landets betalningsbalans. Därigenom be

gränsas regeringens möjligheter att fullfölja sina utvecklingsansträng
ningar som syftar till att åstadkomma ökad produktion, särskilt inom 
jordbruket, ökad sysselsättning och jämnare inkomstfördelning. 

Sveriges erfarenheter av det successivt växande utvecklingss;.imarbetct 
med Sri Lanka är positiva. Jag föreslår att Sri Lanka blir pr.::1gramland. 
Pluncringsramen för budgetåret 1975/76 beräknas till 35 milj. kr. En 
del lförav hör kunna utgå som obundet importstöd. 

Demokratiska Republiken Vietnam (DRV) 

De svenska åtagandena för budgetåret 1973174 uppgick till 120 milj. 

kr. och utbetalningarna till 78 milj. kr. För innevarande budgetår står 

170 milj. kr tiJI förfogande. Planeringsramen för budgetåret 1975/76 

beräknas till 225 milj. kr. 

Det svenska biståndet till DRV under budgetåret 1973174 avsåg 

främst finansiering av import av metaller och textil. Av det Jämnade im
portstödet bestod 50 milj. kr. av svenskt varubistånd. 

Den sedan år 1971 pågående planeringen av Sveriges bistånd tiJI åter-
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uppbyggnaden av DRV har under innevarande budgetftr resulterat i av

tal om ett skogsindustriprojekt och ett barnsjukhus samt om förprojekte

ring av ett allmänsjukhus. Det svenska bidraget till skogsindustriprojek

tet beräknas uppgå till 770 miiij. kr. Av detta belopp är 150 milj. kr. en 

reserv för prisökningar. Projektet kommer att genomföras under en fem

årsperiod och beräknas vara avslutat under budgetåret 1978179. Det 

utgörs av en industri för framställning av pappersmassa och papper och 

ett program för skogsplantering, avverkning och transporter. Den kom

binerade massa- och pappersindustrin beräknas vid full utbyggnad fram

ställa 55 000 ton papper, huvudsakligen av skriv- och tryckkvalitet, och 

avsett i första rummet för undcrvisningsändamål. 

Projektet, som är lokaliserat till området Bai Bang ca 7 mil nordväst 

om Hanoi, innefattar liven s.:imhällsinvestcringar som skolor, vägar, 

sjukstugor och bostäder. Ca 5 000 vietnameser beräknas erhålla arbete 

inom projektet, varav huvuddelen inom skogsbruksdelen. Projektet rym

mer ett stort mått av teknisk kunskapsöverföring. Några hundra svenska 

experter kommer att anställas. Därtill anordnas utbildning i Sverige för 

vietnamesiska experter inom sk,Jgsindustri och skogsbruk. Projektet vän

tas resultera i en betydande upphandling i Sverige. 

Barnsjukhuset kommer att förläggas till Hanoi. Det skall rymma ett 

flertal specialavdelningar och kommer att utgöra ett centrum för utbild

ning och forskning inom lande1:s barnavård. Byggandet beräknas kunna 

påbörjas i början på år 1975 01;h vara slutfört år 1977. Det svenska bi

draget har beräknats till ca 55 milj. kr. 

Uppförandet av ytterligare ett sjukhus, ett allmänsjukhus i gruvdi

striktet norr om Haiphong, beräknas kunna påbörjas år 1975 och vara 
avslutat år 1977. 

Det under budgetåret 1971/72 inledda stödet till DRV:s familjepla

neringsprogram fortsätter. För budgetåret 1974/75 hcrliknas ca 5 milj. 

kr. för ändamålet. 

Övriga Indokina 

Under budgetåret 1973174 lämnades 20 milj. kr. i bistånd till återupp

byggnaden av de områden i Sydvictnam som kontrolleras av den Provi

soriska Revolutionära Regeringen (PRR). Det svenska stödet avsåg 

hälso-, skogs- och vägtransportscktorerna och lämnades i form av varor . 

. För innevarande budgetår uppgår biståndet till PRR till 30 milj. kr. 

Stödet utgörs av varor med användning inom bl. a. jordbruk, vägbygg

nad och hälsovård samt för att avminera bombade områden. 

Inom PRR:s utvecklingsplanering ges en avgörande betydelse åt själv

försörjning inom livsmedelsområdet. Stora samhällsinvesteringar avses 

även göras i bl. a. vägar, broar, skolor, hälsocentraler. Landets egna re

surser för återuppbyggnaden av samhällets infrastruktur är fortfarande 

begränsade. Jag förordar därför för budgetåret 1975176 att det svenska 
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biståndet till PRR ökas till 50 milj. kr. och att det i möjligaste mån ut

formas som ett långsiktigt utvccklingssamarbete. 
Under budgetf1rct 1973/74 Himnadcs fortsatt bidrag om 1,5 milj. kr. 

genom Frikyrkan Hjälper till de Förenade Buddistkyrkorna i Sydviet

nam för hjälp till flyktingar. De sammanlagda svenska bidragen till 

denna verksamhet uppgår därmed till 3 milj. kr. 
I Laos bildades i april 1974 en unionsregering med lika representation 

för den tidigare regeringen i Yientiane och Patriotiska fronten. Sverige 

har inlett biståndssamarbetc med den nybildade regeringen. För in

nevarande budgetår lämnas ett humanitärt bistånd om 10 milj. kr. inrik

tat på de grupper och områden som drabbats hårdast av kriget. Det ut
görs av bl. a. mediciner, livsmedel och jordbruksredskap. När erfarenhe
ter har vunnits av det samarbete som inletts med Laos lir regeringen 

beredd att överväga en utvidgning av det svenska biståndet. Medel 

hlirför finns under anslagsposten för katastrofer m. m. 
I Kambodja fortsätter kriget. Av de samtal som förts med företrädare 

för befrielserörelsen FUNK har framgått att det ännu inte är praktiskt 
möjligt att lämna ett direkt humanitärt bistånd till den majoritet av lan

dets befolkning som bor på landsbygden och som f. n. inte nås av de in

ternationella hjälpprogrammen. Regeringen är dock beredd att bistå 
dessa befolkningsgrupper så snart förutsättningar härför skapats. 

Sverige har under innevarande budgetår lämnat ett bidrag på 2 
milj. kr. till det av FN:s flyktingkommissarie inledda programmet av
seende Vietnam och Laos. En fortsättning av denna bidragsgivning kan 
bli aktuell under budgetåret 1975/76. Vidare avses för budgetåret 
1975/76 ett fortsatt stöd utgå till UNICEF:s särskilda program avseende 
hela Indokina. 

Övriga liinder i Asien 

Budgetåret 1973174 utbetalades 11,5 milj. kr. i svenskt bistånd till Pa

kistan, varav 11 milj. kr. utgjorde katastrofbistånd. För innevarande 
budgetår står 11,5 milj. kr. till förfogande. Därav används 1,5 milj. kr. 
för en teleinsats, medan 10 milj. kr. på pakistansk begäran utnyttjats för 
import av svenskt vete. Dessutom har Sverige inom ramen för en inter
nationell skuldkonsolidering avskrivit de räntor och amorteringar på ut
vecklingslån till Pakistan som skulle ha förfallit till betalning under pe
rioden 1974/75-1977178. Skuldlättnaden motsvarade 1,74 milj. kr. 

För budgetåret 1975/76 räknar jag med ett bistånd till Pakistan på 
20 milj. kr. Bl. a. kan fortsatta leveranser av vete bli aktuella. 

Sverige stöder sedan år 1968 tillsammans med FAO ett kooperativt 
jordbruksprojekt i Afghanistan. Projektet är ett försöks- och demonstra

tionsprojekt för integrerad Iandsbygdsutveckling. Det har i efterhand 
byggts ut med en alfabetiseringsdel. Sveriges kostnad under den första 
avtalsperioden t. o. m. år 1973 uppgick till 11 milj. kr. Av de totala kost-
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naderna för den andra fasen t. o. m. år 1978 skall Sverige bidra med 16 
milj. kr. Åtagandet för budget.het 1975/76 uppgår till 2,8 milj. kr. Där
utöver fortsätter Sverige att :.ämna bidrag till en insats i ITC:s regi 
på exportfrämjandets område. Anslagsbelastningen för dessa två in
satser beräknas till 4 milj. kr. under budgetåret 1975/76. 

LATINAMERIKA 

Cuba 

De svenska åtagandena för budgetåret 1973/74 uppgick till 35 milj. 
kr. och utbetalningarna till 19 milj. kr. För innevarande budgetår har 
avtal tecknats om 45 milj. kr. Planeringsramen för budgetåret 1975176 
beräknas till 60 milj. kr. 

Svenskt bistånd till Cuba har huvudsakligen utgått i form av import
stöd på gåvobasis, varav för innevarande budgetår 20 milj. kr. lämnas 
som varubistånd. Enligt tidigare träffade avtal anvlinds de svenska re
surserna huvudsakligen för finansiering av utrustning och tjänster inom 
program för hälsovård, utbildning, livsmedelsforskning och exportfräm
jande åtgärder. 

Under en treårsperiod har sammanlagt 45 milj. kr. satsats i svenskt 
bistånd på hälsovårdens utbyggnad. På utbildningsområdct har bistånd 
lämnats genom UNESCO till två tekniska institut som togs i bruk under 
hösten 1973. De skall enligt planerna utexaminera 4 000 elever per år 
för att möta Cubas behov av tekniker och yrkesarbetare inom sekto
rerna kyl- och frysteknik samt industriell elektronik. Därtill medverkar 
Sverige med utrustning och konsulter till Cubas snabba utbyggnad av ett 
sckundärskolesystem vari teoretiska och praktiska studier kombineras. 

Industriutveckling utgör ett nytt samarbetsområde i årsavtalet för 
budgetåret 1974/75. Den kubanska regeringen har därutöver begärt 
fortsatt svenskt bistånd under de närmaste åren till utbyggnad av hälso
vården och undervisningen. En stor del av den finansiella ramen kom
mer på kubansk önskan att utnyttjas för varuimport från Sverige. 
Fr. o. m. budgetåret 1975/76 kommer en del av bistånuct att lämnas 
som kredit. 

Humanitärt bistånd, Chile 

Förutom genom att ta emot politiska flyktingar och deras anhöriga 

från Chile har Sverige lämnat humanitärt bistånd till människor som 
drabbats av utvecklingen i landet eft~r militärkuppen i september 1973. 
Bidrag har bl. a. utgått till Internationella Rödakorskommittens och 
Världskyrkorådets verksamhet i Chile. Genom FN:s flyktingkommis
sarie har medel ställts till förfogande för hjälp åt flyktingar från Chile 
som befinner sig i andra latinamerikanska länder. Ett stipendiepro
gram har satts igång för forskan: och studerande som på grund av situa-
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tioncn i Chile saknar möjlighet att fortsätta sitt arbete där. Den huma
nitära hjälpen uppgår sedan september 1973 till sammanlagt 75 milj. 

kr. Regeringen är beredd att fortsätta denna verksamhet och prövar 

fortlöpande möjligheter att humanitärt bistå Chiles folk. 

ärrigt bilateralt bistånd 

De sammanlagda bidragen till internationella och svenska enskilda or

ganisationer uppgick under budgetåret 1973174 till drygt 50 milj. kr. För 
innevarande och nästa budgetår beräknas denna bidragsgivning öka 
kraftigt. 

Bidrag till internationella enskilda organisationer för i huvudsak 

verksamhet inom befolkningsområdet uppgick under budgetåret 1973/74 

till 21 milj. kr. och beräknas för innevarande budgetår uppgå till 30 

milj. kr. För budgetåret 1975/76 föreslår SIDA ett ökat bidrag till In

ternationella famil jeplancringsförbundet (IPPF). Denna organisation för
medlar bistånd till familjeplaneringsverksamhet som bedrivs av med

lcmsorganisationer i u-länder. Enligt SIDA:s förslag har en utfästelse 
gjorts till IPPF om ett svenskt bidrag på 25 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1975/76-1977/78. Inom ramen för en treårig utfästelse på 
4.5 milj. kr. för budgetåren 1973174-1975/76 kommer bidrag att läm
nas till Världskyrkorådcts befolkningsprogram. 

Under budgetfiret 1973174 lämnades bidrag på ca 16 milj. kr. till 
svenska enskilda organisationer för katastrofinsatser, för stöd till offren 
för rasförtryck och kolonialism i Södra Afrika samt för informations

verksamhet i Sverige. Mot bakgrund av de enskilda organisationernas 
viktiga roll på dessa områden räknar jag med ett ökat medclsbehov för 
denna biståndsgivning under innevarande och nästa budgetår. 

Bidragen till de svenska enskilda organisationernas utvecklingsfräm
jande verksamhet har ökat kraftigt under de senaste åren. Under inne
varande budgetår står 30 milj. kr. till förfogande för detta ändamål. En 
växande andel av stödet har lämnats till missionssamfunden. Denna an
del uppgick budgetåret 1973174 till ca 80 %. Under perioden 1962/63-

1973174 har bidragen fördelats regionalt med 60 ~-;, till Afrika, 30 r;.;, till 
Asien och 10 % till Latinamerika. Huvuddelen av bidragen har lämnats 
för verksamhet i Sveriges programländer. Stödet har inriktats på under

visning, sjuk- och h~ilsovård samt landsbygdsutveckling. 
Vid prövning av bidrag till enskilda organisationers verksamhet är det 

angeläget att försäkra sig om att projekten är väl förankrade i mottagar
landets allmänna utvecklingssträvanden. Bidragen bör i första rummet 

avse stöd till det utvecklingssamarbete som bedrivs av u-ländernas 
egna enskilda organisationer. Även i framtiden bör gälla att de statliga 

bidragen skall stödja verksamhet till vilken de enskilda svenska organi

sationerna själva ger betydande bidrag. Liksom hittills skall bidrag även 
kunna lämnas för verksamhet i länder utanför programländernas krets. 
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Denna bidragsgivning bör ockst, kunna avse nya former för utbildnings
stöd. För budgetåret 1975/76 ber(iknar jag i enlighet med SlDA:s för
slag 35 milj. kr. för bidrag till enskilda organisationer. En betydande 

del av dessa medel kan även fortsättningsvis väntas gå till missions
samf undcns verksamhet. .Tag finner det dock angeläget att den inledda 
bidragsgivningen för stöd till fackligt arbete får ökad omfattning. 

för kurs- och stipendieverksamhet beräknar jag för budgetåret 1975/ 
76 ett mcdelsbehov om totalt högst 35 milj. kr. Verksamheten har ökat 

kraftigt under de senaste åren och har nu nått en nivå som framstår 
som försvarlig i ett längre perspektiv. 

Kurser arrangeras i samarbete med företrädesvis FN-organen eller 

andra internationella organisationer och förläggs i stor utsträckning till 

u-länderna. Insatserna grundar sig på u-ländernas egna prioriteringar 
och avser ämnesområden som exempelvis naturvetenskap, jord- och 
skogsbruk, facklig utbildning, kooperation, befolkningsfrågor och kvin

nans ställning. 
För övrigt bilateralt bistånd, vilket även innefattar kostnader för 

biträdande experter inom FN-systemet och förberedelse och kontroll 
av projekt samt kostnader för d,;n biståndspolitiska utredningen, beräk
nar jag för budgetåret 1975176 ett sammanlagt medelsbebov på ca 140 

milj. kr. 
Biståndskontor finns f. n. som integrerade delar av de svenska am

bassaderna i nio av programlän:lerna. En av SIDA utsänd tjänsteman 

är dessutom placerad vid ambassaden i Rom. Under innevarande bud

getår har SIDA möjlighet att ha högst 66 utsända tjänstemän samt 3 
kvalificerade lokalanställda vid kontoren. För att kunna täcka eventuella 
behov av biståndskontor i nya !foder begär SIDA bemyndigande att få 
ha högst 69 utsända tjänstemä:i samt 3 kvalificerade lokalanställda. 
SIDA föreslår också att extra ordinarie tjänster skall inrättas för utsänd 
biståndskontorspersonal och att utgifterna för biståndskontoren skall 
redovisas tillsammans med övriga utgifter för SIDA:s administration. 

Personalramen för biståndskoatoren har hittills inte fullt utnyttjats. 
Antalet utsända tjänstemän uppgick i slutet av år 1974 till 57. Mot den
na bakgrund anser jag att en förstärkning av SIDA:s organisation i förs

ta hand bör ske vid hemmamyndigheten. Antalet utsända tjänstemän 

vid biståndskontoren bör sålundc. kunna begränsas till ett 60-tal. SIDA 

har därutöver liksom hittills rätt att ha tre kvalificerade lokalanställda 

vid biståndskontoren. I linje med SIDA:s förslag har jag under förslags

anslaget C 4. Styrelsen för internationell utveckling beräknat medel för 

tjänster för tio anställda vid biståndskontoren. 

Jag beräknar behovet av medel för biståndskontoren från anslaget 

lII C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete till 12,3 milj. kr. budgetåret 

1975/76. 
För det bilaterala utvecklingssamarbetet beräknar jag ett samlat me-
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<lclsbchov om ca 1 736 milj. kr. för budgetåret 1975/76. Därav beräk
nar jag en reserv på 169 milj. kr. för katastrofinsatser. 

Den slutliga fördelningen av medlen inom ramen för anslaget torde få 
ske genom regeringens beslut. Under hänvisning till det anförda hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjerna för 

bilateralt utvecklingssamarbete, 

2. till Bilateralt utvecklingssamarbete för budgetåret 1975/76 an
visa ett reservationsanslag av 1 736 331 000 kr. 

C 3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informationsverk

samhet 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

17 149 155 
17 250 000 

'27 920 000 

Reservation 9 249196 

Från anslaget finansieras rekrytering och utbildning av personal för 

det direkta personalbiståndet samt för internationella organisationers 

personalhistånd. Dessutom finansieras information i Sverige om u-lands

frågor. 

SIDA 

För rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informationsverk
samhet beräknar SIDA ett sammanlagt medelsbehov om 28 795 000 kr. 
för budgetåret 1975176. Av detta belopp beräknas 15 100 000 kr. för re
krytering och utbildning medan 13 695 000 kr. tas upp för informations
verksamhet. För budgetåret 1974175 anvisades endast 6,5 milj. kr. för 
rekrytering och utbildning av fältpersonal med hänsyn till de betydande 
rcservationsbelopp som fanns vid ingången av budgetåret. Utgifterna be
räknas till omkring 15 milj. kr. varför reservationen på anslaget till stor 
del kommer att vara förbrukad vid utgången av innevarande budgetår. 

Personalbistånd 

R ek r y ter in g av fältperson a I: Personalbiståndet innebär 
att arbetskraft direkt eller via en internationell organisation ställs till ett 

u-lands förfogande. Omfattningen av det svenska personalbiståndet be

stäms i första hand av i vilken utsträckning u-ländema vill få det 
svenska biståndet i denna form. Tillgängliga uppgifter tyder på att pro
gramländerna kommer att begära personalbistånd av ungefär oföränd

rad omfattning under de närmaste åren. Flera av de länder som mottar 
svenskt bistånd strävar emellertid till att på sikt befria sig från behovet 
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av utländska experter. SIDA framhåller att det ligger i linje med målen 
för det svenska utvecklingssamarbetet att stödja denna strävan efter 

oberoende i mottagarländerna. 
SIDA rekryterade budgetån:t 1973174 460 personer för anställning i 

fältverksamhet. Under innevarande budgetår väntas en ökning av anta
let rekryterade till 500. Denna ökning faller nästan helt på kategorin 
kontraktsanställd fältpersonal nedan efterfrågan på personal ur fredskå
ren minskar något. Rekrytering av kontraktsanställd fältpersonal är sär
skilt resurskrävande. Genom att i ökad utsträckning anlita konsulter och 
institutioner för rekryteringsarbetet räknar SIDA med att kunna möta 

efterfrågan. 
Ut bi Id ni n g av fältperson a I: SIDA:s utbildning i Sverige 

av rekryterade för SIDA och FN-tjänst omfattar allmän utbildning om 
u-länder och bistånd samt utbildning i arbetsspråk och lokalt talade 
språk. I programländerna deltar SIDA-rekryterad personal i introduk
tionsverksamhet, språkträning samt seminarier och veckoslutskurscr. 
SIDA anordnar också viss rckryteringsfrämjande utbildning. 

F öredraga11dc11 

Jag delar de principiella synpunkterna i SIDA:s anslagsframställning 
på personalbiståndets roll i det svenska utvecklingssamarbetct och vill 
särskilt understryka att omfattningen av detta bistånd i första hand be
stäms av u-ländernas efterfråg,m. Rekrytering och utbildning av perso
nal som direkt eller genom mellanstatliga organisationer ställs till u-län
dernas förfogande är en viktig :;erviceuppgift för SIDA. Bland de åtgär
der SIDA föreslår för att ytterligare effektivisera sin rekryterings- och 
utbildningsvcrksamhet vill jag särskilt framhålla betydelsen av att meto
der för förbättrad personalbedömning kommer till användning både för 
SfDA:s egen rekrytering och för den som sker genom konsulter och in
stitutioner. 

Jag beräknar liksom SIDA ett medelsbchov om 15 100 000 kr. för re
krytering och utbildning budgetiiret 1975176. 

Information 

SIDA 

Fyraårsplanen för information som presenterades hösten 1971 har nu 

kommit till praktisk tillämpning över hela fältet av informationsåtgär
der. Bidragen till folkrörelsernas egen u-landsinformation har ökat suc

cessivt så alt de innevarande budgetår är större än de beräknade utgif
terna för SIDA:s egen information. Styrelsen framhåller att frågan allt 

oftare ställs hur gränsdragningen skall göras mellan verkets egen infor

mation och den som folkrörelsc:rna bedriver. Denna fråga prövas inom 
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beredningen för u-landsinformation_. SIDA anför att organisationernas 

integritet och självständighet i fråga om hur de växande bidragen an

vänds måste respekteras. A andra sidan strävar styrelsen i enlighet med 

sitt eget informationsuppdrag att nå ut med information om det statliga 

utvecklingssamarbetct även till medlemmar i de olika folkrörelserna. 

SIDA anser inte att det finns någon motsättning mellan dessa båda am

bitioner. Organisationernas ökade u-landsinformation i egen regi förvän

tas tvärtom leda till stigande efterfrågan riktad till SIDA på t. ex. bak

grundsfakta och trycksaker. Mot bl. a. denna bakgrund föreslår verket 

att de direkta bidragen till folkrörelsernas u-landsinformation ökas 

från 6 milj. kr. budgetåret 1974175 till 7,7 milj. kr. budgetåret 1975/ 

76. Utgifterna för SIDA:s samarbete med enskilda organisationer be

räknas öka från 760 000 kr. budgetåret 1974175 till 1 070 000 kr. bud

getåret 1975/76. 

I <len övriga informationsverksamheten har SIDA under år 1974 sär

skilt uppmärksammat de möjligheter till direktkontakt med allmänheten 

som U-forum i verkets nya lokaler erbjuder. SIDA avser att komplettera 

samarbetet med press, radio och TV med ett projektstöd till främst 

landsorts- och fackpress för reportage om utvecklingssamarbetet. I sam

verkan med skolmyndigheter på olika nivåer stödjer styrelsen åtgärder 

för internationalisering av undervisningen. Man framhåller också att en 

serie återkommande opinionsundersökningar inletts och att vissa utvär

deringsprojckt skall påbörjas inom kort. 

Karibu-projektet, <lär en rad institutioner och organisationer samver

kar kring information om Tanzania, kommer att genomföras under in

nevarande budgetår. SIDA vill också i fortsättningen ha möjlighet att 

underlätta för u-länder att presentera sig själva i Sverige. Detta kan 

ske inom ramen för ett vidgat kulturutbyte med u-länderna. Verkets 

uppgift skulle härvid vara att komplettera insatser som görs dels av 

officiella organ för Sverige-information och internationellt kulturut

byte. dels direkt av folkrörelser. SIDA beräknar också medel för sär
skilda informationsaktivitcter i samarbete med bl. a. Svenska FN-för

bundet om aktuella FN-frågor. 

Styrelsen föreslår att totalt 5 995 000 kr. anvisas för STDA:s egen in

formationsverksamhet budgetåret 1975/76. Detta är en ökning med 

'.'.6 % från innevarande budgetår. Frånräknas engångsbeloppet för Ka

ribu-projektet budgetåret 1974/75 uppgår den föreslagna ökningen till 

mer än en tredjedel. 

F öredraga11de11 

Beredningen för u-landsinformation har varit verksam under något 

mer än ett arbetsår. Den har i enlighet med sitt uppdrag diskuterat frå
gor som bl. a. rör arbetsfördelningen mellan SIDA och folkrörelserna på 
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informationsområdet samt principer för fördelningen av de statliga bi

dragen inom och mellan grupper av organisationer. Beredningen har i 

sina diskussioner betonat att folkrörelserna bör få ett växande ansvar 

för att självständigt informera ·Jm och bilda opinion i u-Iandsfrågor. 

De direkta bidragen till folkrörelserna för u-Iandsinformation har i 

och med innevarande budgetår utgått under tre år. Efter en inledande 

uppbyggnadsperiod märks nu m påtaglig ökning av genomförda infor

mationsaktiviteter. Jag finner det angeläget att löntagarorganisationer 

och studieförbund får möjligheter att tillmötesgå ett växande intresse 

bland lokalavdelningar och medlcmsorganisationer för internationell in

formation och föreslår därför att bidragen till de enskilda organisatio

nernas informationsverksamhet ökas med 2 milj. kr. till 8 milj. kr. under 

budgetåret 1975176. Detta belopp ger också utrymme för en ökning av 

de medel som efter ansökan utc:elas för särskilda informationsprojekt. 

Med den föreslagna kraftiga ökningen nästa budgetår av medclsanvis

ningen till enskilda organisationer anser jag att dessa bidrag nu har nått 

en nivå som med mindre ökningar är försvarlig också i ett längre per

spektiv. Jag finner det riktigt att stödet till folkrörelser för u-landsinfor

mation i första hand utgår som bidrag för självständig verksamhet. 

Totalt för informationsverksamhet under budgetåret 1975/76 beräk

nar jag 12 820 000 kr. Detta ger ett utrymme om 4 820 000 kr. för 

SIDA:s egen informationsverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rekrytering och 111bildni11g av fiiltpersonal samt i11fom111-

tio11s\'erksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva

tionsanslag av 27 920 000 kr. 

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1973/74 Utgift 

l 974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

29 978 447 

28 772 000 

32 794 000 

SIDA iir central myndighet för det direkta utvecklingssamarbete som 

Sverige bedriver med u-Iänderna. I den omfattning regeringen föreskri

ver samarbetar styrelsen dessutom med mellanstatliga organisationer. 

SIDA leds av en styrelse. Chef för SIDA är en generaldirektör. Verk

samheten i Stockholm bedrivs i.nom tio byråer: länderbyrån, industri

byrån, lantbruksbyrån, undervisningsbyrån, befolkningsbyrån med sek

tionen för hälso- och näringsfrågor, utredningsbyrån, ekonomibyrån, re

kryterings- och utbildningsbyrån, personaladministrativa byrån samt 

informationsbyrån. SIDA har därutöver biståndssektioner vid nio 

u-landsambassader och vid amba.ssaden i Rom. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975j76 

SIDA Föredra-
gandrn 

Personal 
Handläggande personal 164 +18 + 6 
Övrig personal 143 -!-14 + 8 

3071 +32 +14 

Biständskontor' -I 69 +10 

Anslag 
Lönekostnader 20 651 000 + 4 201 636 + 2414000 
Sjukvård 55 000 of. of. 
Resekostnader I 950 000 + 50 000 + 50 000 
Lokalkostnader 4 254000 + 238000 + 238 000 
Expenser 1 512 000 + 242 000 ' 90000 
Personalutbildning 350 000 + 100 000 30000 
Biståndskontor + 15 000 000 -.,.- l 200000 

Summa 28 772 000 +19831636 + 4 022 000 

' SIDA har härutöver givits rätt att inrätta 6 tjänster. Dessutom tillkommer 
viss personal som avlönas med medel som anvisats för expertis, liksom av arbets
marknadsstyrclsen anvisade vapenfria tjänstepliktiga. 

' Personal vid och utgifter för biständskontorcn har tidigare budgetår helt 
redovisats under rcservationsanslagct III C 2. Bilateralt utvccklingssamarbctc. 

SIDA 

Sambandet mellan SIDA:s kapacitet och biståndets mål ägnas stor 

uppmärksamhet i anslagsframställningen för 1975176. Kapacitetsbehovct 

påverkas starkt av biståndsanslagens storlek och antalet mottagare av bi

stånd. SIDA anför vidare att mottagarländernas utvecklingspolitik och 

effektiviteten hos deras förvaltningar påverkar arbetsbelastningen inom 
biståndsadministrationen. Administrativ effektivitet på mottagarsidan 

och samstämmighet mellan mottagarlandets mål för utvecklingspolitiken 

och målen för det svenska biståndet gör det möjligt för SIDA att hålla 

nere sin arbetsinsats. 

En annan faktor som paverkar personalbehovet är effektiviteten i 
organisationen. Brister i detta avseende under de gångna åren. har sam

band med de kraftiga anslagsökningarna. Organisationen har inte kun

nat anpassas tillräckligt snabbt. När de stora ökningarna av biståndsan

slagen upphör anser sig SIDA kunna skapa ökad kapacitet på skilda om

råden genom interna organisationsförändringar och utbildningsinsatser. 

Detta bör bl. a. kunna ske g~nom fortsatt delegering inom verket, till 
ambassader och inte minst till mottagarländer. 

Påfrestningarna på SIDA:s organisation har till en del klarats genom 

att SIDA i stor utsträckning har anlitat konsulter och extra arbetskraft. 
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En del av dessa extra anställningar har fått permanent karaktär med 
följd att ett antal personer inom SIDA varit anställda på arvodesbefatt

ningar under lång tid. Personalen vid SIDA:s biståndskontor har inga 

egna tjänster utan anställs genom särskilda förordnanden. De som är le

diga från SIDA för anställning vid biståndskontor behåller därför sina 

tjänster vid hemmamyndigheten och ger där upphov till ett stort antal 

vikariatsförordnanden. Av dess::~ skäl upplever ett stort antal tjänstemän 

inom SIDA att de har otrygga anställningsvillkor. 

För att öka sin kapacitet och förbättra personalens anställningstrygg

hct begär SIDA 31 nya tjänster budgetåret 1975176 samt en personlig 

tjfost. 17 av de nya tjänsterna :;.vser redan inrättade och m~d s. k. lönc

plansmedel finansierade extra lj~instcr och arvodesbefattningar. De (iv
riga 14 lir helt nya tjänster. Av dessa är 10 för handläggande personal 

och 4 för biträdcspersonal. SIDA:s förslag innebär att utrcdningsbyrf111 

skulle förstärkas med bl. a. -.:n handläggare av FN-frågor, att tänder

byrån, industribyrån, befolkningsbydn och hälsosektione:n skall få ökad 

handläggarkapacitet och att !cdningsrunktionerna vid lantbruks- och 

undcrvisningsbyråcrna skulle utökas. 

SIDA föreslår också att extra ordinarie tjänster skall inrättas för Mm 

Sverige utsänd biståndskoniorspersonal. Enligt SIDA behövs 69 tjänster 

för detta ändamål. 
Vidare hemställer styrelsen om att 3 tjänster för långvarigt tjänstle

diga tjänstemän skall föras över stat. 
SIDA räknar med att genom denna ökning av antalet tjänster ftt den 

kapacitet som I ';'.(.-nivån kräver. 

I en särskild skrivelse har SIDA hemställt att sektionen för hälso- och 
niiringsfrågor skall få ställning ~.om självständig byrå. Organisationsför

ändringcn medför att en tjänst för en avdclningsdirektör i lönegrad F '.! 1 
behöver ersUttas med en tjänst för en byråchef i 11.incgrad F 24. 

I fråga om omkostnader för v.~rksamheten föreslår SIDA bl. a. en ök

ning av posten för personalutbildning från 350 000 kr. till 450 000 kr. 

Föredraganden 

SIDA redovisar i sin anslag5framställning hur personalen upplever 

en rad brister i sin anställningstr:rgghet. 

Som ersättning för redan inrättade arvodes- och extra tjänster kommer 

SIDA att tillföras sju nya tjät1Skr. Detta medger att sedan lång tid an

ställd biträdespcrsonal samt handläggare inom ekonomibyrån och in

formationsbyrån kan få extra ordinarie tjänst. För att SIDA skall kunna 

öka sin kapacitet har jag härutöver bcr;iknat medel för sju nya tjänster 

vid hemmamyndigheten, varav en personlig. Två tjänster avses utnytt-
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jas för att ge den föreslagna beredningen för u-landsforskning tillfreds

ställande kansliresurser. övriga nya tjänster avser dels bitrlidcspersonal 

dels en handläggare vid länderbyrån och en vid lantbruksbyrån. 
Jag delar SIDA:s uppfattning att biståndskontoren bör ses som en del 

av v~rkets administration. I linje med SIDA:s förslag beräknar jag me

del för extra ordinarie tjänster för tio anställda vid biståndskontoren. 

Jav beräknar kostnaderna för tio extra ordinarie tjänster för bistånds-
"' kontorspersonal till 1 200 000 kr. 
Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen för i11tematio11ell 11/veckling (SIDA) för budget

ftret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 32 794 000 kr. 

C 5. Biståndsutbildningsnämnden (RUN) 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

5 250 000 

5 515 000 

5 854 000 

Biståndsutbildningsnämnden leder och samordnar bistånds- och kata
strofutbildning för värnpliktiga och andra som bedöms lämpliga för så

dan utbildning. Nämnden beslutar om särskild urvalsprövning och om 

antagning till utbildning. Nämnden sköter vidare administrationen av en 

beredskapskår för biståndsinsatser samt biträder vid den planering som 
behövs för att komplettera den s. k. teknikerkontingenten i beredskaps
slyrkan för FN-tjänst. 

Till nämndens förfogande står ett kansli. Chef för kansliet är en av
delningsdirektör. Verksamheten är organiserad på tre enheter, varav en 
sköter samordning och planering av olika verksamheter, en svarar för 
urvalsprövning och personaladministration och en har ansvaret för 
nämndens utbildningsarbetc. 

Från anslaget utbetalas löne-, sjukvårds- och resekostnader för perso
nal samt ersättningar till elever enligt de bestämmelser som g;ilJer för 

er'iättningar åt värnpliktiga m. fl. Till civilförsvarsstyrelsen betalas hyra 
för lokaler och utbildningsmateriel samt ersättning för tjänster och 

transporter. Från anslaget bekostas vidare inköp av utbildningsmateriel 
m.m. 
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Personal 
Handläggunde personal 
Lärarpersonal 
Arvodcs<rnstälid lärarpersonal 
Övrig personal 
Arvodcsansiälld övrig personal 

Totail 

Anslag 
u·,neko,;\nader 
Viirnplixtskostnad;;:r 
Hvror m. m. 
övriga !-:,blnader 

Totalt 

B is1ånd.rn1 bi id ningsniim nde n 

l':J74;75 

3 
8,5 
6 
4,5 

22 

1 642. -t23 
1024250 
l 970 175 

878 152 

5 515 000 

Beräknad än,\ring 1975 f76 

BUN Föredraganden 

+1 
of. 
of. 
of. 
-:- I 

+2 

+ 279 27'1-
. ··- 35 000 
-:- 2-\ 825 
~ 115 901 

-,- 385 000 

of. 
of. 
of. 
of. 
of. 

0 

. ' 263 217 
35 000 

-1- 24 825 
+ 85 958 

...;- 339 000 

Bctdfiandc utvecklingen och inriktningen av den framtida verksam

heten anför bistiindsLttbil<lningsnLl.mnden bl. a. att antalet sökande under 

de tre första utbildningsåren har ökat från drygt 500 personer till när

mare 900. Nämnderi väntar en ytterligare ökning då infurmatiuni:n om 

utbil<lningsrnöjlighcterna sprids. Regeringen har angett att elevantalet 

skall öhas iill 125 elever budgetåret 1975/76 och därefter till 150 elever 

under vart od1 ett av budgetåren 1976/77 och 1977/78. 

Skolkkalcr cich förEiggningskapacitet medger f. n. inte ett elevantal 

sum överstigt'r 100. En ökning av elevantalet kräver alt den av civilför

svarsstyre!sen och byggnadsstyrclsen gjorda ombyggnadsplancn 1ir ge

nomfö;·d. Tidpunkten för om- uch nybyggnad har förskjutits och de nya 

lok<1!ern:i !:ier~iknas kunna tas i anspråk först fr. o. m. utbildnings:'nct 

1976i77. Nämnden föreslt!I av denna anledning att elevantnlet under 

budg:::tt:rd 1975/7t"i bibehill!s orör~indrnt för ;1tl under de l vil följande 

åren succcssivl ökas till 150. 
Organisationen för det adminisrrntiv:::. arbetd är enligt n:imndcns upp

fattning utbyggd för att svara mot en utbildningskapacitet på 150 elever. 

Därvid fömt,,;itts :itt de tvii tjänster som f. n. innehas av nämnden på ar

vodcsbusis kan inrättas som fasta tjänster. Den planerade ökningen av 

devant:dct kommer dock att m.::d!'öra ett ökat behov av förarpersonal. 

Omfattningen av arhetsuppgifter inom ansvarsområdet intern ledning 

och administration har medfört att arvodcstjänstcr för en hamil:iggandc 

tjänsteman och en expeditionsvakt inrättats av niimnden. Kostnauerna 

bestrids med s. k. Jlineplansm.:dcl. Derta utrymme kummcr ;;itt minska 

under budgeriuct 1975/76 p. g. a. löncklassuppflyllningar. Detta innebär 

:1tt n~inmden i:lte r:iknar med att ha utrymme för dessa tjänster. 

För utt :lvcn i fortsättningen kunna lösa dessa uppgifter på ett till

frcdsst~illande siitt förcsE'tr nfomdcn att en tj:inst indttas scm amanuens/ 
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byråsekreterare i befordringsgång F 5-9 och en tjänst som expcdi
tionsvakt i lönegrad F 1. 

Nämnden har under budgetåren 1972173 och 1973174 genom social
styrelsen bedrivit särskild utbildning för hälso- och sjukvårdspcrsonal. 
Nämnden avser dock att fr. o. m. utbildningsåret 1974175 ge dessa ele
ver samma utbildning som övriga elever. Denna förändring medför att 
kostnaderna minskar med 230 000 kr. varav 50 000 kr. utgör ersätt
ningar till elever under nämnda utbildning. 

Nämnden föreslår att en informationsfold.:r om verksamheten utarbe
tas. Kostnaden beräknas för budgetåret 1975176 till ca 30 000 kr. Fol
dern avses utformas så att den är aktudl och kan anv~indas under ett 
flertal år. 

Totalt föreslår nämnden en anslagsökning på 385 000 kr. 

Föredraganden 

Jag godtar biståndsutbildningsnämndens planer på att elevantalet bör 
inriktas på 125 elever under budgetåret 1976/77 och därefter på 150 ele
ver under vart och ett av budgetåren t. o. m. budgetåret 1979/80. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 854 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bisiåmlsu1bildni11grniimndm (BUN) för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett förslagsanslag av 5 854 000 kr. 

6 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 5 
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D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET 

D 1. Svenska institutet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

8 196 311 

11233 000 
12 950 000 

Reservation 

82 

3 823 516 

Svenska institutet är en stiftdse, för vilken staten år 1970 övertagit 
det ekonomiska ansvaret. Enligt de av Kungl. Maj:t fastställda stad

garna skall stiftelsen främja kultur- och erfarenhetsutbytet med utlandet 
samt genom upplysningsarbete :l utlandet sprida kännedom om svenskt 
samhällsliv. Stiftelsen får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning 
utföra uppdrag och tillhandahålla produkter och tjänster. 

Stiftelsen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är stiftelsens direk
tör och tio andra ledamöter, som utses av Kungl. Maj:t. Bland ledamö
terna ingår företrädare för utrikes- och utbildningsdepartementen samt 
för kulturlivet. För kontakt med samhällsinstitutioner och andra organ, 
som har beröring med stiftelsens verksamhet, finns rådgivande referens

grupper som tillsätts av styrelsen. Stiftelsen har ett utlandskontor i Paris. 
Svenska institutet begär för budgetåret 1975176 ett anslag på 

15 254 000 kr., vilket skulle inm!bära en ökning av innevarande års an
slag med 4 021 000 kr. Löne- och prisomräkning beräknas till 1534000 
kr. Återstående del av den begärda ökningen avser främst institutets tre 
huvudprogram. Bl. a. äskas 203 000 kr. för bilaterala stipendier och 
295 000 kr. för gäststipendicver:ksamhet under huvudprogram 2 liksom 
313 000 kr. för huvudprogram 3 (stöd åt presentation av svensk konst
närlig verksamhet). Vidare begärs medel för vissa nya tjänster samt för 

administrativa kostnader. 

Föredraganden 

Riksdagen hade våren 1974 ä.ven nya krav på insatser från Svenska 

institutets sida. Ett av målen för de kulturpolitiska insatserna angavs 

vara att "främja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturom

rådet över språk- och nationsgränsema". Det är härvid väsentligt att 

institutet samverkar med andra institutioner och organisationer och 

underlättar för dessa att i egen regi uppehålla internationella kontakter. 

Växande krav har även ställts på institutet i det öst-västliga samarbe
tet. Förutom att åtaganden föU~r av formella överenskommelser (s. k. 
kulturprogram) som träffats med Albanien, Bulgarien, Jugoslavien, 
Polen, Rumänien, Sovjetunionen och Ungern har diskussioner inletts 

om liknande överenskommelser med andra länder. 
För törstärkning av institutets verksamhet - särskilt beträffande 
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öststatsutbytet - beräknar jag inom dess huvudprogram för stöd till in
formation om det svenska samhället en ökning med 100 000 kronor, 
inom huvudprogrammet för stöd till studier och forskning en ökning 
med 150 000 kronor och inom huvudprogrammet för stöd till presen
tation i utlandet av svensk konstnärlig verksamhet en ökning med 

50 000 kronor. 
För ökade lönekostnader beräknar jag 525 000 kronor, för övriga 

pris- och kostnadsökningar 892 000 kronor, varav 124 000 kronor avser 

ökade lokalkostnader för Svenska kulturhuset i Paris. 
Anslaget bör således räknas upp med (100000+150 000+50 000+ 

525 000 + 892 000) 1 717 000 kronor. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svenska institutet för budgetåret 1975/76 anvisa ett reser
vationsanslag av 12 950 000 kr. 

D 2. Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

11762000 
12177 000 
14 547 000 

Sveriges Radio, Utlandsprogrammet (UTP), är den enhet inom Sve
riges Radio som omhänderhar rubricerade verksamhet. UTP skall dels 
själv sända radioprogram, dels producera för utländska radio- och TV
stationer avsedda bandade program. 

Ersättning för Sveriges Radios 
programverksamhet för utlandet 

Sveriges Radios kostnader 
Televerkets kostnader 

1974/75 

Anslag 

12177 000 
8 477 000 
3 700000 

Beräknad ändring 1975/76 

Sveriges Radio Före-
och Televerket draganden 

+ 3 750000 
(+ 3 130000) 
(+ 620000) 

+2370000 
(+1 770000) 
(+ 600000) 

Av den yrkande bidragsökningen till Sveriges Radio avser 1298 000 kr. 
pris- och löneomräkning medan 370 000 kr. anses utgöra det belopp som 
erfordras för att behålla verksamheten på 1974175 års nivå utan tillskott 

av licensmedel. Aterstående del av begärd ökning avser medel bl. a. för 
en lyssnarundersökning, inrättande av ett filmsekvensarkiv, utökad ny
hetsservice och utökad programexport av radio och film. 

Televerket begär en uppräkning av anslaget med 620 000 kr. för att 
kunna tillgodose dels ökade driftskostnader dels avskrivningar och in
köp av reservdelar för tre nya sändare. 
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Föredraganden 

Inom Sveriges Radios utlandsprogram pågår interna utredningar i 
syfte att belysa utlandsprogrammens målinriktning samt öka kunska

pen om särskilt kortvågsprogrammens effekt och lyssnarunderlag. En 

värdering kan påbörjas innevarande budgetår, men undersökningen 
måste följas upp även under 1975176 i syfte att närmare fastställa den 

roll radiosändningar på utländska språk och andra grenar av utlands
programmet skall tillmätas i upplysningsvcrksamheten i enlighet med 

den översyn som företogs 1972. 

För pris- och löncomräkningar beräknar jag en ökning av ansiagd 
med 1 695 000 kronor, varav 340 000 kronor utgör kompensation Ei.ir 

bortfall av tillskott med licensmedel. Vidare beräknar jag 75 000 kro

nor för att fullfölja och avsluta inledda lyssnarundersökningar. Tele

verkets del av anslaget bör uppräknas med 600 000 kronor. 

Anslaget bör således räknas upp med (1695 000-1-75 000+600 000) 
2 370 000 kronor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges Radios programverksamhet för utlandet budget

året 1975/76 anvisa ett anslag av 14 54 7 000 kronor. 

D 3. övrig information om Sverige i utlandet 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

4 578 813 

4 599 000 

5 237 000 

1. Samordnad informations
verksamhet 

2. Bidrag till Svensk-inter
nationella pressbyrån 

3. Bidrng till ingenjörsveten
skapsakademien 

Reservation 1086410 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Anslag 

3 298 000 

801 000 

500 000 

4 599 000 

Anslags
framställning 

-t-163 000 

+ 145 000 

+308 000 

Före
draganden 

+ 559 000 

+ 79 000 

+ 638 000 

Föreningen Bernadottemusects vänner har begärt ett bidrag på 10 OOG 

kr. för Bemadottemuseet i Pau, vilket är samma belopp som utgår inne

varande budgetår. Utlandssvenskamas förening hemställer om statsbi· 

drag med 50 000 kr. 

Ingenjörsvetenskapsakademien begär bidrag med sammanlagt 645 000-
kr. för forskarutbyte mellan Sverige och nationella vetenskapsakademier 
i östeuropeiska länder och Kina, innebärande en ökning med 145 000. 

kr. 
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Sre11sk-i111i:'rniltio11ella pressbyrån (SIP) distribuerar nyhetsbulletiner 

p:1 ett tiL1lal sprilk till cirka 7 000 utländska tidningar och facktid,krif

ter. Bulktinierna innehåller dels produkt- och företagsinformation, dels 

allmänna nyheter tån Sverige. Sveriges allmiinna exportförening begär 

för budgetiiret 1975(7t:i ett bidrag till Svensk-internationella pressbyrån 

med 964 000 kr. Staten for 1975176 berliknas till 1 24'f 000 kr. Bidrag 

friin enskilda sann diverse inkomster beriiknas till 280 UOO kr. 

1:öral raga11d en 

InformarionsYcrks~-unhelen i vid bemiirkdse är ett viktigt led i en ak

tiv s\·cnsk utrikespolitik. Ulrikesdepartcment..:t utl~var en samL>rdn"mk 

0ch ledande funkrion när det g;i!Jer den samlade, meJ slatsmedel fi

nansierade allmän:rn iniormationsverksamhetcn om Sverige i utlandet. 

Den a!hn:inna ko~tnadsutveeklingen, siirskilt i ullandeL medför be

hov av kmnpcnsarion Lir prisökningar för att den nuvarand..: ambilions· 

nid.n skall s:~kersr2illas. hg ber:iknar kosinadsökningcn under detta an

~!ag till 10tait 538 OOU krnnor, varav för Svensk-inlernationo:ila press

byrim 71.J UOU och för den samordnad..: informatiL1nsYerksamheten 

459 000 kronor. 

För Bernadottcmuseet i Pau beräknar jag ett oförändrat bidrag med 

10 000 kronor. 

Likaså beriiknas bidraget till lngenjörsvetenskapsakat.kmic·n för fors

karutbyt..: mellan Sverige och nationella vctenskapsakadc~mier i Öst

europa och Kina ti!l ofö!·iindrat 500 000 kronor. 

för iörsiärkning <'V den samordnade informationsverksamheten be

räknar jag en ökning med 100 000 kronor. Hlirigenom avser jag bl. a. 

utvidga de kvalificerade personutbytesprogrammcn. 

Anslaget bör alltså räknas upp med (79 000-1-459000+100 (100) 

638 000 kronor. 

Jag hemsr~illcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ö1Tig i11jormation om Sverige i 111/andt!I för budgetåret 

1975/76 anvisa ett rescrvationsanslag av 5 237 000 kronor. 

7 IWrnla_:;en 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 5 
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E. DIVERSE 

E l. Ekonomiskt bistånd till sn,nska medborgare i utlandet m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

l 975/76 FÖislag 

627 942 

400 000 

500 000 

86 

Från anslaget bestrids bl. a. '1issa kostnader för sjöfolk, andra svens
ka medborgare och vissa staMösa, som råkat i nödställd belägenhet 
utomlands. 

Anslaget bör höjas med 100 iJOO kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 

m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 
500 000 kr. 

E 2. Bestridande al· resekostnader för inom Förenta Nationerna 

utsedda svenska stipendiater 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

18 600 
22 000 
10 000 

Anslaget kan minskas med 12 000 kr. 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

9102 

att till Bestridande av resekostnader för inom Förenta Natio

nerna utsedda svenska stipendiater för budgetåret 1975/76 an
visa ett reservationsanslag av 10 000 kr. 

E 3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitislrn frågor 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

1630 000 

1 705 000 

2 065 000 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Anslag Anslags- Före-
framställning draganden 

Utrikespolitiska institutet 1095000 + 690000 + 287 000 
Svenska FN-förbundet 490 000 + 430000 + 50000 
Svenska UNICEF-kommittcn 33 000 + 7000 + 4000 
Svenska sektionen av Internationella 

kvinnofö1 bundet för fred och 
frihet 21 000 + 61 000 + 4000 

Svenska freds- och skiljedoms-
föreningen 21 000 + 39 000 --!-- 4 000 

Utrikespolitiska föreningarnas 
FN-förbund 15 000 + 15 000 

Europarörelsens svenska råd 15 000 + 35000 -\- 7000 
Svenska sektionen av 

Amnesty Intcrnational 15 000 -\- 25 000 + 4000 

1705000 +1302 000 + 360 000 

Utrikespolitiska institutet begär statsbidrag från tredje huvudtiteln 

med sammanlagt 1 785 000 kr. Av detta belopp avser 794 000 kr. löne
kostnader och 535 000 kr. kostnader för lokalhyror. Vidare äskas 23 000 
kr. för institutets bibliotek, och 25 000 kr. för tidskriften "Internatio
nella studier". I samband med flyttning till nya, större lokaler äskar 
institutet bidrag för flyttningskostnader 90 000 kr. och nya inventarier 
185 000 kr. Slutligen begär man två nya tjänster till en kostnad av 
133 000 kr. 

Svenska FN-förbundet, som enligt sin stadga är det centrala orga
net för FN-information i Sverige, beräknar sina kostnader för den lö
pande verksamheten under budgetåret 1975176 till 1 365 000 kr. In

komster utom statsbidrag beräknas till 445 000 kr. medan återstoden, 
920 000 kr., begärs som statsbidrag. Av den föreslagna bidragsökningen 
avser 132 000 kr. ökade Iöne-, hyres-, kanslikostnader o. d. 

För publikationer, informationsmaterial, medlemskontakter m. m. 
har beräknats en ökning av 18 000 kr. Inkomsterna anges i budgetför
slaget komma att stiga med 13 000 kr. medan det balanserade under
skottet beräknas öka från 121 000 till 226 000 kr. 

Svenska UNJCEF-kommittens budgetförslag för 1975176 innefattar 
utgifter på 145 000 kr. varav 45 500 kr. avser administrationskostnader 
och 99 500 kr. kostnader för upplysningsverksamhet. Inkomster utöver 

statsbidrag beräknas till 105 000 kr. (UNICEF-kortförsäljning och rän
tor). Återstående del, 40 000 kr., äskas som bidrag över tredje huvud

titeln. 
Svenska sektionen av lntemationella kvinnoförbundet för fred och 

frihet beräknar sina utgifter under budgetåret 1975176 till 109 000 kr. 
i-Iärav äskas 82 000 kr. i statsbidrag, varav 36 000 kr. avser kostnaderna 
för två planerade informationsprogram. 

Svenska freds- och skiljedomsföreningen begär ett statsbidrag på 
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60 000 kr. för sin inforrnationsverksamhet. Den föreslagna anslagsök

ningen, 39 000 kr., motiveras Mimst av allmän kostnadsstegring och ex

panderande verksamhet. 

Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund anhåller om ett med 

15 000 kr höjt statsbidrag. In 1evarar.de budgetfa"s bidrag över tredje 

huvudtiteln uppgår till 15 000 kr. Visst bidrag erhålls även från skol

överstyrelsen. Begärda medel avses bl. a. användas för kontakt med 

andra organisationer såväl inom som utanför Sverige. 

L11rvparvre/se11s svenska råd anhåller om ett bidrag över tredje hu

vudtiteln med 50 000 kr., vilket skulle innebära en höjning av inneva

rande budgetårs bidrag -med 35 000 kr. Den iiskade ökningen avser 

främst att täcka delar av kostnaderna för en reviderad upplaga av den 

allmlinna Europarådsbroschyrcn (drygt 20 000 kr.). 

S1·e11ska sektionen av Amncsty lHtemational beg~lr för informations

verksamhct om förhållanden i vad gäller de mänskliga rättigheterna 

i andra länder ett anslag för budgetåret 1975/76 på 40 000 kr. Medlen 

avses användas för fortlöpandE utgivning av skrifter, utställningsvcrk

samhet, Amnesty-bulletinen, fa{tablad samt diabildserie och ljudband. 

För 1974 beräknas utgifterna uppgå till 574 000 kr. medan intäkter

na, vilka främst utgörs av medlemsavgifter, gruppavgifter, gåvor samt 

Yiss försäljning, beräknas till 490 000 kr. 

F ihedraganden 

För Utrikespolitiska institutet beräknar jag en ökning av anslaget för 

budgetåret 1975176 med 287 000 kr. Härav utgör pris- och löncornräk

ning 152 000 kr. medan 60 000 kr. utgör ett engångsbidrag för flyttning 

till nya lokaler. För den i samband med ianspråktagande av de nya 

lokalerna betingade hyreshöjningen beräknas 75 000 kr. Svenska FN

förbundct, som bör vara det organ som i samråd med andra berörda 

institutioner har huvudansvaret för allmän information i Sverige om 

FN:s och fackorganens verksamhet, bör erhålla ett med 50 000 kr. höjt 

bidrag. För Svenska UNICEF-kommitten, Svenska sektionen av Inter

nationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Svenska freds- och skilje

domsföreningen samt Svenska sektionen av -Amnesty 1nternational be

räknar jag en ökning av bidrag,~t med 4 000 kr. för vardera. Europa

rörelsens svenska råd bör erhålla ett extra bidrag med 7 000 kr. för 

tryckning av en reviderad uppla~;a av den allmänna Eurnp<irfa!sbroschy

ren. För Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund bcriiknar jag oför

lindrat bidrag. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om mellanfolkligt samarbete och 1ttrikespo
litiska frågor för budgetåret 1975/76 anvisa ett anslag av 

2 065 000 kr. 
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E 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

l973/i4 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

3 499 000 

3 867 000 

.+ 167 000 
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Stockholms internationella fred.1/orskniilg~institut (SIPRJ) är en stif

tcbc, för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1966. Stiftd

scn har till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag riksdagen 

godkänt med anledning av prop. 1966: 76 (SU 1966: 88, rskr 1966: 203) 

bedriva vetenskaplig forskning i konfiikt- och samarbetsfrågor av bety

delse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till 

förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga kon

f!iktcr och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en styrelse. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör 

och andra tjänstemän i enlighet med en personalförteckning som Kungl. 

J\faj:t fastställer samt, som rådgivande organ, ett vetenskapligt råd. 

Personal enligt personalförteckning 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Institutet Föredraganden 

4 
6 

+1 
-i- 1 

10 + 2 

SIPRI begär ett statsbidrag med 4 308 000 kr., vilket innebär en ök

ning med 441 000 kr. i förhållande till budgetåret 1974/75. Av det an
~lag institutet begär utgör 2 765 000 kr. kostnader för avlöningar, 

640 000 kr. administrativa kostnader samt 970 000 kr. särskilda projekt

kostnader. Resterande del, 83 000 kr., utgörs av lönekostnadspålägg och 

vissa kostnadsersättningar. 

Av den äskade ökningen anges pris- och löncomräkning uppgå till 

200 000 kr. För två nya tjänster beräknas 120 000 kr. medan särskilda 

projektkostnader och administrativa kostnader föreslås ökade med 

120 000 kr. 

F iiredragandm 

Med hänsyn till pris- och löneökningar samt visst utökat forsknings

program förordar jag att anslaget räknas upp med 300 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stockliolms i11tematio11ella fredJj orskningsinsti

tllt för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 

4167 000 kr. 
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E 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

2 000 000 
2 746 000 

4 272 000 

1974/75 

Amlag 

1. Seismologiska multipel-
stationen i Hagfors 2 011 000 

2. Viss radiakövervakning 
m.m. 470000 

3. Tekni~k-vetenskapliga 
utredningar 265 000 

2 746 000 

Beräknad ändring 1975 /76 

FOA Föredraganden 

+1851000 +1 346000 

+ 150000 + 100000 

+ 215 000 + 80000 

+2216 000 +t 526000 

Den seismologiska multipelstationen i Hagfors har till uppgift att be

driva detektionsseismologisk forskning och internationellt datautbyte. 

Verksamheten leds av försvaret> forskningsanstalt. 

Viss radiakövervakning m. m. och teknisk-vetenskapliga utredningar 
avser av försvarets forskningsanstalt för utrikesdepartementets räkning 
bedriven verksamhet och omfattar dels radiakövervakning för prov
stoppskontroll, dels utredningar i samband med förhandlingar om rust

ningsbegränsning och kontroll. 

Försvarets forskningsanstalt 

För Hagforsanläggningen medför pris- och löneomräkning en kost
nadsökning med 225 000 kr. För det tidigare i program- och långtids
plan anmälda behovet av ersättning av det digitala datainsamlingssyste
met vid mätstationen i Hagfors (tillkommen 1969) beräknas en kostnad 
av 1 380 000 kr. För inrättande av en ny tjänst vid Hagfors-stationen 
beräknas 29 000 kr.; för omregleringar av tjänster begärs 17 000 kr.; 

för underhåll 200 000 kr. För att förbättra observations- och forsk

ningsmöjligheterna genom att utbygga det internationella datautbytet 

genom överenskommelser med därför särskilt lämpade utländska ob

servatorier om leverans av speciella data samt vid behov, om bistånd i 
form av utrustning, driftskostnader och expertis beräknas 300 000 kr. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1974/75 

6 
5 

11 

Beräknad ändring 1975 /76 

FOA Föredraganden 

+1 

+I 
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För viss radiaköverwlkning m. m. beräknas pris- och löncomräk

ningen uppgå till 50 000 kr., medan föreslagna nya undersökningar an

ges kosta 100 000 kr. 

Pris- och löneomräkning under delposten tekllisk-vetemkapliga utred

ningar uppgår till 30 000 kr. Nya utredningsinsatser bl. a. inom områ

det kemiska stridsmedel föreslås till en kostnad av 185 000 kr. 

Föredraganden 

För pris- och löneomräkningar beräknar jag 326 000 kr. (246 000 + 
50 000 + 30 000) samt som engångskostnad för ersättning av datainsam

lingssystemet vid den seismologiska multipelstationen 1 200 000 kr. Kost

naderna för ersättningsutrustning till Hagforsstationen kan minskas med 
100 000 kr. Vidare bör delposten viss radiakövervakning m. m. räknas 

upp med 50 000 kr. för att möjliggöra en studie för detektering och ka

rakterisering av underjordiska kärnexplosioner. För att möta det ökade 

behovet av utredningar inom området kemiska stridsmedel beräknar jag 

50 000 kr. som tillföres delposten teknisk-vetenskapliga utredningar. 

Totalt bör anslaget således ökas med (326 000+1 200 000-100 000 

+ 50 000 + 50 000) 1 526 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 4 272 000 kr. 
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KAP IT ALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighctsfond 

5. Inköp, uppförande och istfmdsättande av fastigheter för 

utrikesrepresentationen 
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Ambassadanläggningen i Paris har tagits i bruk under hösten 1974. 
En höjning av kostnadsramcn på grund av indexmässig kostnadssteg
ring från 15 milj. kr. till 15,3 milj. kr. bedöms erforderlig. 

Byggnadsarbetena för ambas~.adanläggningen i Brasilia har avslutats 

under sommaren 1974. Fördelaktigare växlingskurser under 1973/74 

har uppvägt indexbundna kostnadsökningar varför kostnadsramen inte 

torde behöva höjas. 
Ambassadanläggningen i Kairo beräknas vara färdig under somma

ren 1975. Med hänsyn till prisstegringar till följd av det rådande läget 

i regionen bedöms en höjning av kostnadsramen från 6 milj. kr. till 
7,2 milj. kr. erforderlig. 

Under rubriken Diverse projtkt har viss medclsförbrukning reserve
rats för förberedande arbeten på den tomt i lianoi som erbjudits av 

den vietnamesiska sidan för uppförande av en ambassadanläggning. 
Jl.Icd hänsyn till de svåra lokalmässiga förhållandena är snart igång
sättning av byggnadsarbetena erforderlig. Projekteringen inriktas på 
byggstart under senare delen av 1976. Som anmäldes i prop. 1968: 1, 

(bil. 5 s. 23) har uppförandet av ny chefsbostad på av staten ägd tomt 

i Tehnan uppskjutits med häns:vn till andra trängande investcringsbe
hov. Projektering av bostaden enligt redan godkänt byggnadsprogram 
inriktas nu på byggstart 1976. 

På den av staten ägda tomten i Bo1u1 avses uppföras en chefsbostad. 
Projekteringen tar sikte på en beräknad byggstart under 1975/76. 

Kostnadsram kommer att anmälr..s vid senare tillfälle. 

I prop. 1969: 1 (bil. 5 s. 57) a1mäldes senareläggning av arbetena på 

den planerade ambassadanläggningen i Lagos. Sedan lokalfrågan för 

ambassadens kansli kunnat lösas genom förhyrning avses projekte

ringen i första hand att inriktas på uppförandet av en chefsbostad på 

den disponerade tomten med beräknad byggstart under 1976. 

Här beräknas också medel för viss ombyggnad av kanslilokalerna och 

nybyggnad av personalbostad i Warszawa, tillbyggnad av ambassad
anläggningen i New Delhi samt för viss ombyggnad av chefsbostäderna 
i Bukarest och Lusaka. Utrymme har också beräknats för förvärv av 

bostäder för personal utsänd av utrikesdepartementet och styrelsen för 

internationell utveckling, mindre upprustningsarbeten m. m. 
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Avtal har tecknats om försäljning av de statsägda tomterna i Berlin 

till ett pris av omkring 8,1 milj. kr. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 

invcstcringspbn och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (1000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram 

1973-04-01 1974-04-01 

Paris, amb. anl. 14 950 
Brasiliu, amb. anl. 9900 
Kairo, amb. anl. 6000 
Färdigställda, ej slutredo-

visade projekt 2 295 
Diverse projekt 11 700 
Summa 44845 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 (förslag) 

9174 
12 000 
7 000 

28174 

15 300 
9 900 
7 200 

2 295 
16 500 
51195 

Mcdelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m 
1973/74 1974/75 1975/76 

10 575 4 725 
7 001 2 899 
3 195 3 200 805 

1 835 460 
163 6 345 9 740 

22 769 17 629 10545 

Beräknad medclsförbrukning 

1974/75 
1975/76 

17 629 
10 545 

28174 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp, uppförande och iståndsättande m· jasrighercr för 

11trikesrepresentafione11 för budgetåret 1975176 anvisa ett in

vcsteringsanslag av 7 000 000 kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 

1. Utrikesförvaltningens lånefond 

fonden uppgår f. n. till 2 025 000 kr. (prop. 1974: 1 bil. 5 s. 79, UU 

1974: l, rskr 1974: 43). Av fonden disponeras 1 725 000 kr. för s. k. all

männa lån på högst 20 000 kr. i samband med tjänstemans förflyttning. 

Om särskilda omständigheter föreligger kan lån beviljas med högre be

lopp. Då synnerliga skäl föreligger får lån beviljas även för medelsbehov 

som uppkommit under löpande stationering utomlands utan samband 

med förflyttning. Lånen skall amorteras inom tre år. 

Bygg
start 
år-mån 

72-01 
72--08 
73-03 

Färdig
ställande 
år-mån 

74-09 
74--09 
75-06 
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Aterstodcn av fonden, dvs. 300 000 kr., disponeras för särskilda lån 

på högst 5 000 kr. till tjänstemän vid utrikesförvaltningen för inköp av 

möbler och andra inventarier (möbellån). Längsta amorteringstid är fem 

år, men i övrigt gäller samma villkor som för de s. k. allmänna lånen. 

Utlan<lslönesystemct förutsätter att tjänstemännens behov av kredit i 

samband med 0mstationering skall kunna tillgodoses genom lånefonden 

(prop. 1963: 75 s. 100, SU 1963: 125, rskr 1963: 298). 

Antalet låneberättigade jämte pris- och kostnadsutvecklingen orsakar 

dock att det uppkommande lån,~behovet, oaktat att det enligt fondbe

stämmelserna borde tillgodoses, iinte i sin helhet kan tillgodoses med nu 

tillgängliga resurser. Utlåning för därför ske i en omfattning som ofta 

inte svarar mot kreditbehovet. Med hänsyn härtill bör fonden tillföras 

ytterligare 100 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrikesförvaltni11ge11s lånefond för budgetåret 1975/76 an

visa ett investeringsanslag av 100 000 kr. 

2. Biståndsfönaltningcns lånefond 

Fondens medel används främst för långivning till SIDA:s bilaterala 

experter. Fondens kapitalbelopp uppgår f. n. till 1 300 000 kr. 

Enligt SIDA:s bedömning behövs inget kapitaltillskott för budgetåret 

1975/76. 

F öredraga11den 

Jag förordar att anslaget förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Biståndsförvaltningens låne/ond för budgetåret 1975/76 

anvisa ett invcstcringsanslag av 1 000 kr. 
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Bilaga 5.1 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade kon
sulat med utsänd fönad tjänsteman den 1 januari 1974 

I. Beskickningar med angivande inom parentes av subsidiära ackredi· 
teringsorter 

Addis Abeba 
(Aden, Tananarivc) 

Alger 
Ankara 
Athcn 
Bagdad 
Bangkok 

(Kuala Lumpur, Rangoon, 
Singapore, Vientianc) 

Beirut 
(Amman, Damaskus) 

Bel grad 
(Tirana) 

Berlin 
Bero 
Bogota 

(Panama, Quito) 
Bonn 
Brasilia 
Bryssel 

(Luxemburg) 
Budapest 
Buenos Aires 
Bukarest 
Canberra 
Caracas 

(Georgctown, Port-of-Spain. 
Santo Domingo) 

Dacca" 
Dar es Salaam (Mogadiscio) 
Damaskus** 
Du bl in 
Gaborone* 
Guatemala 

(Managua, San Josc, San Salva
dor, Tegucigalpa) 

Ha ag 
Hanoi 
Havanna 

(Kingston) 

Helsingfors 
Islamabad 
Jakarta 

(Manila) 
Jeddah 

(Abu Dhabi, Doha, Dubai, 
Kuwait, Manarna, Muscat, 
Sana) 

Kairo 
(Khartoum, Nicosia) 

Kinshasa 
(Brazzaville, Libreville, 
Malabo, Yaounde) 

Kuala Lumpur* 
Kuwait* 
Köpenhamn 
Lag os 

(Accra, Niamey, Ouagadougou, 
Porto Novo) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
London 
Lusaka 

(Gaborone, Zomba) 
Madrid 
Manila** 
Mexico 
Monrovia 

(Abidjan Bamako, Bissau, 
Conakry, Frcctown) 

Montevideo 
(Asuncion) 

Moskva 
(Ulan Bator) 

Nairobi 
(Bujumbura, Kampala, Kigali) 

NcwDelhi 
(Colombo, Dacca, Kathmandu) 

Oslo 

Med • betecknad beskickning förestås av en t. f. charge d'affaires. 
Med 0 betecknad myndighet avses ambassadkansli. 
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Ottawa 
Paris 
Peking 

(Phnom-Penh, Pyongyang) 
Prag 
Prctoria 

(Maseru, Mbabane) 
Pyongyang* 
Quito* 
Rabat 

(Banjul, Dakar, Nouakchott) 
Reykjavik 
Rom 

(Valletta) 
Santiago de Chile* 

Il. Delegationer 

ScouF* 
Singapore** 
Sofia 
Tchcran 

(Kabul) 
Tel Aviv 
Tokio 

(Seoul) 
Tripoli 
Tunis 
Warszawa 
Washington 
Wellington 
Wien 
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Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna 

Gcneve 
Sveriges delegation hos Organi!:ationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation hos de europeiska gemenskaperna i Bryssel 

III. Lönade konsulat 

a) Generalkonsulat 
Antwerpen 
Berlin 
Chicago 
Genua 
Hamburg 
Hongkong 
Houston 
Istanbul 
Leningrad 
Minneapolis 
Montreal 
New York 
Rio de Janeiro 
San Francisco 

b) Konsulat 
Mariehamn 
Marseille 
Rottcrdam 
Santa Cruz de Tenerife 
Sydney 
Szczecin 

IV. Olönade konsulat med ut~.änd lönad tjänsteman i icke-chefsställ
ning (gk = generalkonsulat, k = konsulat) 

Frankfurt a. M., k 
Las Palmas, k 
Los Angeles, k 
Miinchen, k 

Palma de Mallorca, k 
Siio Paulo, gk 
Stuttgart, k 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

4 A. Utrikesdepartementet m. m. 

4 Utrikesförvaltningen 
6 Utlandstjänstcmännens representation 
6 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 
7 KursdifTcrenscr 
7 Ersättning åt olönade konsuler 
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internatio-

nell organisation 
~: Kostnader för vissa nämnder m. m. 
8 Kommittccr m. m. 
S Extra utgifter 
8 Kostnader för ofTiciclla besök 111. 111. 

I 0 D. Bidrag till vissa internationella organisationer 

lO Förenta Nationerna 
JO Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) 
11 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 
l 1 Europarådet 
12 Övriga internationella organisationer m. m. 

13 C. Internationellt utvecklingssamarbete 
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Kr. 

205 785 000 
4 600 000 
6 881 000 

I 000 
2 630 000 

9 000 000 
200 000 
150 000 
315 000 

I 000 000 

230 562 000 

23 000 000 

9 065 000 
3 500 000 
5 000 000 

65 000 

40 630 000 

40 Bidrag till internationella biståndsprogram I 050 000 000 
52 Bilateralt utvecklingssamarbete I 736 331 000 
73 Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informations-

verksamhet 
76 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 
79 Distiindsutbildningsnämnåen 

82 D. Information om S\·erige i utlandet 

82 Svenska institutet 
83 Sveriges Radios programvcrksamhet för utlandet 
84 Övrig information om Sverige i utlandet 

86 E. Diverse 

86 Ekonomi:;kt bistiind till svenska medborgare i utlandet m. m. 
86 Bestridande av resekostnader för inom Förenta Nationerna ut-

sedda svenska stipendiater 
86 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska 

frågor 
89 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
90 Vissa åtgärder för rustningsbcgränsning och kontroll 

27 920 000 
32 794 000 

5 854 000 

2 852 899 000 

12 950 000 
14 547 000 
5 "237 000 

32 734 000 

500 000 

10 000 

2 065 000 
4 167 000 
4 272 000 

11 014000 

Summa för driftbudgeten 3 167 839 000 
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Sid. 

KAP IT ALBUDGETEN 

92 Il Statens allmänna fastighetsfond 

92 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikes
representationen 

93 IV Statens utlå11ingsfo11der 

93 Utrikesförvaltningens lånefond 
94 Biståndsförvaltningens lånefond 

98 

Kr. 

7 000000 

7 000 000 

100 000 
1 000 

101000 

Summa för kapitalbudgeten 7 101 000 

Totalt för utrikesdepartementet 3 174 940 000 

95 Bilaga 5.1 

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM t97S 740505 



Bilaga 6 till budgetpropositionen 1975 

Försvarsdepartementet 

översikt 

Till försvarsdepartementet hör det militära försvaret, civilförsvaret och 
det psykologiska försvaret. Departementet svarar dessutom för de sam
ordningsfrågor som rör totalförsvaret. 

Planerad utveckling under perioden 1975/76-1979/80 

Planeringen för perioden 197 5/76- 1979/80 grundas på de principer 
och den inriktning som angavs i 1972 års försvarsbeslut. Detta omfattade 
perioden 1972/73-1976/77. En parlamentarisk utredning har tillkallats 
för att överväga och lämna förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling 
m. m. Utredningens överväganden avses ligga till grund för förslag till 

riksdagen år 1977. 

Det militära försvaret 

Planeringen för det militära försvaret föreslås för den närmaste 
femårsperioden ske i en planeringsram om 40 7 50 milj. kr. i prisläge 
februari 1974. Bortsett från vissa justeringar av teknisk art innebär detta 
att planeringsramen i fast prisläge är oförändrad i förhållande till 
motsvarande ram för perioden 1972/73-1976/77. Kompensation för 
pris- och löneförändringar förutsätts som f. n. ske enligt nettoprisindex. 
Planeringen innebär att tidigare planer i huvudsak fullföljs. Vissa 
reformer och förändringar föreslås dock. Bl. a. lämnas förslag om 
betydande förbättringar av de värnpliktigas förmåner m. m. Tjänsteregle
mentet för försvarsmakten ses över. Detta beräknas medföra bl. a. att 
tjänstgöringsförhållandena för både fast anställda och värnpliktiga demo
kratiseras ytterligare och anpassas till de förhållanden som råder i 
samhället i övrigt. 

Inom a r m e s t r i d s k r a f t e r n a har brigaderna genom hittills 
genomförda förbättringar nått en tillfredsställande kvalitet och organisa
tion. Planeringen innebär att tio infanteribrigader behålls på sikt. Briga
derna får en ny organisation och deras eldkraft och rörlighet förbättras. 

De infanteribrigader som inte tillförs modernare materiel benämns skytte
regementen och behåller t.v. nuvarande organisation och utrustning. 
Vidare organiseras ett antal fristående skyttebataljoner. 

Nuvarande norrlandsbrigader behålls och deras eldkraft och rörlighet 
förbättras. 

1 Riksdagen 1975. I saml. Nr I. Bilaga 6 
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Två pansarbrigader utgår under programplancperioden. Stridsfordons
och understödsdelarna ur de brigader som utgår behaJls emellertid i 
annan organisationsform. 

Försök med avkortad grur dutbildning av värnpliktiga och modifierad 
repetitionsutbildning fortsätter under programplaneperioden. 

Betydande materielförnyelser planeras under femårsperioden. Bl. a. 
förnyas terrängbilsbeståndet. Vidare kommer en ny infanterikanonvagn 
att levereras. Nytt brigad- och fördelningsluftvärn samt nytt fältartilleri 
börjar anskaffas. 

Hemvärnet genomgår en betydande materiell förnyelse. 
Byggnadsinvesteringarna inriktas i första hand på att tillgodose omor

ganisationen i lägre regional och lokal instans och på åtgärder för att 
effektivisera grundutbildningt:n. 

M a r i n f ö r b a n d e n s utveckling karaktäriseras främst av den 
pågående övergången till lättare fartygsenheter samt moderniseringen av 
det fasta och rörliga kustartilleriet. 

Helikopterförbanden tillförs tidigare beställda tunga helikoptrar som 
ersiittning för äldre enheter. Försvarets tunga helikoptrar förs samman i 
en gemensam organisation. 

Inom ytattackförbanden minskar antalet större fartyg. Anskaffning 
pågår av torpedbåtar av typ Norrköping ISpica) som tillförs organisa
tionen under perioden. Anskaffningen av patrullbåtar påbörjas. Ytterli
gare ett minfartyg beställs. 

Ubåtsförbanden kommer att minska i antal under perioden. Handlings
frihetcn att utveckla och tillverka ubåtar inom landet behålls bl. a. genom 
att ubåtar av typ A 14 anskaffas och genom att studier bedrivs. 

Minröjningsförbanden behålls i huvudsak under perioden. 
Inom de fasta kustartilleriförbanden fortsätter utbyggnaden av lätta 

batterier och den påbörjade anskaffningen av 12 cm tombatterier. Den 
pågående uppsättningen av moderna rörliga spärrförband och kustjägar
förband fullföljs under perioden. Likaså fullföljs uppsättningen av lätta 
robotbatterier. 

Inom f I y g v a p en f ö r banden karaktäriseras utvecklingen av 
ombeväpningen till system 37 Viggen och moderniseringen av stridsled
ningssystemet. 

Utvecklingen av jaktflygplanet JA 37 beräknas i stora drag följa 
tidigare uppgjorda planer. Ett antal jaktdivisioner utrustade med flygplan 

J 35 Draken avvecklas under perioden. 
Antalet omedelbart insatsberedda luftvärnsrobotförband minskar. I 

samband härmed ändras förbandens organisation. 
Ombeväpning till attackflygplanet AJ 37 Viggen samt uppslittningen 

av divisioner med lätta attackflygplan SK 60 äger rum under program
planeperioden. 

Medel sätts av för studier av nästa flygplanstyp efter 37 Viggen. 
Studierna inriktas så att handlingsfrihet i fråga om utveckling m. m. 
behålls till mitten av år 1977. 
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F r e d s o r g a n i s a t i o n e n genomgår stora förändringar. Omor
ganisationen på lägre regional och lokal nivå genomfÖ~s planenligt. 
Antalet flygflottiljer minskar. Föreskrivna personalminskningar fullföljs. 
Inom fredsorganisationsområdet pågår ett antal viktiga utredningar. Av 
dessa kan nämnas försvarets fredsorganisationsutredning, som har fått 
kompletterande direktiv samtidigt som antalet sakkunniga utökats till 
sex, samt utredningen om det militära försvarets centrala och högre 

regionala ledning i fred. 

Civilförsvaret 

För civilförsvarets planering för perioden 197 5/76--1979/80 föreslås 
en planeringsram om 742 milj. kr. i prisläge februari 1974. Detta innebär 
att planeringsramen i fast prisläge frånsett vissa tekniska justeringar är 
oförändrad i förhållande till motsvarande ram för perioden 1972/73-
1976/77. Kompensation för pris- och löneförändringar under perioden 
förutsätts som f. n. utgå enligt nettoprisindex. 

Civilförsvarets verksamhet under den närmaste femårsperioden känne
tecknas av fortsatt strävan att förbättra det förebyggande skyddet för 
befolkningen. Jämsides med att skyddsrum fortlöpande anordnas för de 
nya skyddsbehov som uppkommer e.fter hand som tätorter byggs ut bör 
största möjliga utrymme inom planeringsramen användas för att avhjälpa 
påtagliga brister främst i de större städerna. Flera tiotals milj. kr. 
beräknas kunna användas för sådana åtgärder under perioden. Förslag om 
skyddsrummens finansiering och ändrade regler för skyddsrumsbyggan
det kommer att läggas fram i särskild proposition. 

Målen för civilförsvarets verksamhet under de närmaste aren är i övrigt 
i stort sett oförändrade. Lednings- och undsättningsorganisationen görs 
om efter tidigare anvisade riktlinjer och produktionsberedskap upprätt
hålls för anskaffning av skyddsmasker. 

Förändringar till budgetåret 1975/76 

De rambundna anslagen för det militära försvaret ökar för nästa 
budgetår med I 383,3 milj. kr. till 9 574,3 milj. kr. och för civilförsvaret 
med 23,9 milj. kr. till 177,8 milj. kr. För övriga ändamål föreslås anslag 
om 29,4 milj. kr. De totala anslagen inom departementets verksamhets
område blir härigenom 9 781,5 milj. kr., vilket är 1 406,6 milj. kr. mer än 
för budgetåret 197 4/7 5. 

Fördelningen av de föreslagna anslagen för budgetåret 1975/76 på 
huvudprogram m. m. och huvudproduktionsområden framgår av följande 
sammanställning (milj. kr.). Som jämförelse anges med kursiv stil i samman
ställningen även motsvarande uppgifter för budgetåret 1974/75. 
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Huvudprogram m. m. Huvudproduktionsområde 

Utgiftsramen för det 
militära försvaret 
Försvarsdeparte
mentet m. m. 

Armeförband 

Marinförband 

Flygvapenförband 

Central och högre 
regional ledning 

Gerrn:nsamma myndig-

Ledning och 
förbands
verksamhet 

24 
27 

1 824 
2 018 

593 
691 

1 011 
1 185 

274 
303 

heter och funktioner 544 
605 

Prisreglering 605 .J 

l/tgiftsramen för 
civilförsvaret 
Civilförsvaret 

Prisregfering 

Utanför utgifts· 
ramarna 
Övrig verksamhet 

Totalt 

855 3 

Summa 4 874 
+ 5 684 

Summa 

77 
81 
JO:! 
16:! 
87 
97 

20 
21 

4 981 
5 802 

Materiel- Anskaff- l'orsk-
anskaff- ning av ning 
ning anlägg- och ut-

ningar veckling 

599 
736 
327 
353 
985 

1 089 

22 
22 

146 
162 
86 
98 
93 
98 

32 
31 

38 162 

32 162 
2803 

4253 
2251 373 
2 657 405 

29 
31 
43 
53 

J3 
36 

5 
4 

2 289 
2 697 

294 

39 
43 
53 

33 
44 

3 
3 

409 
452 

50 
60 
30 
31 

399 
450 

129 
147 
85~ 

1403 
693 
828 

1 
l 

1 
l 

2 
2 

696 
831 

4 

Summa 

24 1 

271 

2 619 
2 976 
I 036 
1 173 
2 488 
2 822 

328 
356 

726 
800 
970 

1 420 
8 191 
9 574 

136 
152 
18 
26 

154 
178 

JO 
30 

8 375 
9 782 

---------------------------------

I Exkl. anslagen till prisreglering 
2 Inkl. anskaffning av datamaskiner för försvaret 
3 Preliminär fördelning 
4 Härutöver får vid behov förbrukas högst 20 milj. kr. 

Det militära försvaret 

Inom huvudproduktionsområdet Ledning och förbands
v c r k sa m h e t fortsätter försöken med avkortad grundutbildning och 
modifierad repetitionsutbildning. Den sedan länge pågående förbättringen av 
värnpliktsförmånerna fortsätter även under budgetåret 197 S/76. Sam
manlagt ökar förmånerna med SS milj. kr. Bl. a. höjs utryckningsbidraget 
med 600 kr till 1 000 kr. Vidare höjs dagpenningen med 1 kr. för alla 
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värnpliktiga. Den lägsta dagpenningen blir därmed 9 kr. På familjebidrags
sidan ökar hustrupenningen med 4 kr. till 21 kr. per dag och vidare 
skapas möjlighet att i fortsättningen få familjebidrag till en månad efter 
utryckningen. Slutligen vidgas möjligheterna för ensamstående värnplikti
ga att få bostadsbidrag. 

Beslutad omorganisation av arme-, marin- och flygvapenmyndigheter 
på lägre regional och lokal nivå genomförs. 

Inom huvudproduktionsområdet M a t e r i e Ians k a f f n i n g 
planeras för armen beställning av nytt fältartilleri, spaningsradar för 
luftvärnsrobotsystem 70, motorcyklar och ammunition. Leveranserna av 
lätta terrängbilar och infanterikanonvagn 91 fortsätter. Tunga terräng
bilar börjar levereras. För marinen anskaffas patrullbåtar. Ett tredje 
minfartyg komma att beställas. Leveranserna av torpedbåtar av modifie
rad Spicatyp fortsätter. För flygvapnet planeras beställning av bl. a. 

radarmateriel och sambandsutrustningar för att modernisera stridsled
ningssystemet. Leverans av attack-, spanings- och skolflygplansversioner
na av flygplan 37 fortsätter. 

För iståndsättning av befästningar och kaserner tas inom huvudpro
duktionsområdet Ans k af f ni n g av an I ägg ni n g ar upp sam

manlagt 107 ,7 milj. kr. för nästa budgetår. Härav beräknas i likhet med 
för innevarande budgetår 35 milj. kr. för kasernrenoveringar. För investe
ringar i mark, byggnader och anläggningar tas upp investeringsanslag om 
sammanlagt 296,6 milj. kr. 

Beträffande huvudproduktionsområdet F o r s k n i n g o c h u t
v e c k I i n g inriktas verksamheten inom armen främst på att studera 
framtida sambands-, luftvärns- och pansarvärnssystcm. Försök med ny 
bandvagn påbörjas och försöken med artilleriammunition fortsätter. 
Inom marinen fortsätter studierna av ubåtar. Vidare fortsätter 
tidigare påbörjad utwckling av vapensystem för ytattackförband, ubåts
förband och rörliga kustartilleriförband samt studierna av ledningsfunk
tionen för ytattackförband. Inom flygvapnets område studeras bl. a. 
olika alternativ avseende ett framtida nytt attacksystem. Utvecklingen av 
flygplan JA 37 fullföljs enligt tidigare beslut. 

Civilförsvaret 

Omfattningen av u t b i I d n i n g s- o c h ö v n i n g s ve r k sa m
h e t e n kommer i huvudsak att vara oförändrad. En successiv övergång 
till den beslutade nya utbildningsorganisationen (prop. 1974:25, FöU 
1974:20, rskr 1974:181) beräknas kunna påbörjas. 

M a t e r i e I a n s k a f f n i n g e n inriktas bl. a. på att fortsätta 
anskaffningen av skyddsmasker. 

F o r s k n i n g, f ö r s ö k o c h u t v e c k 1 i n g kommer att be
drivas i samma omfattning som innevarande år. 

S k y d d s r u m s b y g g a n d e t fortsätter enligt oförändrade prin
ciper i avvaktan på att reglerna för denna verksamhet prövas om. Särskild 
uppmärksamhet ägnas möjligheterna att förbättra tillgången på skydds-
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rum i bristområden. A n I ä g g n i n g a r för lednings- och undsättnings
organisationen och f ö r r å d för mobiliseringsmaterid ställs i ordning i 
huvudsak enligt tidigare planer. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till riksstaten för budgetåret 1974/75 framgår av följande 
sammanställning (milj. kr.). 

Drift budge I e11 

A. Försvarsdeparte-
mentet m. m.1 

B. Armcförband 
C. Marinförband 
D. Flygvapenförband 
E. Central och högre 

regional ledning 
r. Gemensamma myndig

heter och funktioner 
G. Civilförsvat 
H. Övrig verksamhet 

Summa driftbudgeten 

Kapitalbudgeten 

Il Statens allmänna 

Anvisat 
1974/75 

1 011,9 
2 516,8 

968,6 
2 420,6 

304,1 

714,9 
127,4 

27,0 

8 091,3 

fastighetsfond 10,9 
IIJ försvarets fastig-

hetsfond 272, 7 
IX Diverse kapital-

fonder 0,0 

Summa kapitalbL•.dgeten 283,6 

Totalt för försvars
departementet 8 374,9 

Förslag 
1975/76 

1 473,l 
2 860,1 
1 097,3 
2 750,8 

335,4 

787,2 
144,5 
26,l 

9 474,5 

9,2 

297,8 

0,0 

307,0 

9 781,5 

Förändring 

+ 461,2 
+ 343,3 
+ 128,7 
+ 330,2 

+ 31,3 

+ 72,3 
+ 17,l 

0,9 

+l 383,2 

1,7 

+ 25,1 

± 0,0 

+ 23,4 

+I 406,6 

1 Inkl. 1 446,3 milj. kr. för beräknade pris- och Jönehöjningar till medel prisläge för 
budgetåret 1975/76. 
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Utdrag 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Holmqvist 

vid regeringssammanträde 
1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser försvars

departementets verksamhetsområde 

Säkerhetspolitiska överväganden 

överbefälhavaren 

Överbefälhavaren bedömer att de grundläggande olikheterna och mot

sättningarna mellan supermakterna består. Båda parter har dock visat en 

vilja att söka samförstånd på vissa områden av gemensamt intresse och att 
ta steg i riktning mot en dämpning av den politiska spänningen dem 
emellan. Samförstftndet har framför allt gällt strävan att undvika krig och 

krigsrisker som direkt berör de båda supermakterna. 

Båda supermakterna har agerat med stor försiktighet i konflikter som 

har berört för motparten vitala intresseområden. De har även i andra 

konflikter undvikit militära iitgärder som på ett avgörande sätt kunnat 

störa de inbördes relationerna. 
Supermakterna bedöms även fortsättningsvis försöka utnyttja gynn

samma tillfällen för att nå sina politiska mål eller för att allmänt 

förbättra sin politiska och ekonomiska ställning. Ekonomiska och politi

ska påtryckningsmcdel - t. ex. vapenleveranser eller vägran att leverera 

vapen - kan komma att användas i större utsträckning än hittills. 

Supermakternas strävan mot politisk avspänning har inte lett till annat 
än mycket små resultat på rustningsbegränsningens område. Upprust
ningen verkar snarare fortsätta. Förhandlingarna om regionala styrkere

duktioner i Centraleuropa bedöms inte få några väsentliga konsekvenser 
för nuvarande styrkenivåer mellan Atlantpakten (NATO) och Warszawa
pakten (WP) inom den närmaste femårsperioden. 

Utvecklingen på det militärpolitiska området bedöms allmänt medföra 
att Nordens strategiska betydelse kommer att öka. 

Civilförsvarsstyrelsen 

Enligt civilförsvarsstyrelsens uppfattning är de väsentligaste händelser

na i det senaste årets internationella utveckling Mellanösternkriget, 

oljekrisen och Cypernkonflikten. Dessa händelser har utsatt de mellan
folkliga relationerna för svåra påfrestningar. 

Trots de akuta kriserna har relationerna mellan de båda supermakterna 

inte försämrats. Många bedömare karaktäriserar umgänget dem emellan 
som avspänning. Andra hävdar mera pessimistiskt att avspänningen är 
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mera skenbar än verklig. Någon rustningsminskning har inte skett. 
Tvärtom ökar militärutgifterna. 

Erfarenheterna från Vietnamkriget och i viss mån även från kriget i 
Mellanöstern ger anledning att dra vissa för civilförsvaret viktiga slutsatser 
om den vapentekniska utvecklingen. Denna innehåller såväl negativa som 
positiva drag. Det negativa består i att förmågan till urskillningslös och 
yttlickande bekämpning ökar. Det positiva i utvecklingen är främst att 
tekniken ger möjlighet till precisionsanfall med begränsade sidoverk
ningar. 

Föredraganden 

Min bedömning av innebörden av den avspänningspolitik som under 
senare år har förts mellan främst supermakterna redovisade jag förhållan
devis ingående vid anmälan av prop. 1974:1 (bil. 6 s. 8). De grundläg
gande dragen i vad som där anfördes torde vara giltiga även idag. De kan 
sammanfattas så att supermakterna av både strategiska och ekonomiska 
skäl för en politik som medfört dels att vissa av efterkrigstidens svåraste 
politiska problem i viss utsträckning har kunnat regleras, dels att en serie 
förhandlingar om bl. a. rustningskontroll har kunnat inledas. De grund
läggande motiven bakom supermakternas politiska strävanden förefaller 
mig vara sådana att dessa stater inte utan vidare kan väntas överge den 
inslagna vägen. Vi kan sålunda enligt min uppfattning vänta att avspän
ningspolitiken kommer att fortsätta i en eller annan form under de 
kommande åren. Härav får vi naturligtvis inte, som jag i flera samman
hang har betonat, dra den siutsatsen att de tidigare växlingarna mellan 
perioder av avspänning och perioder av spänning kommer att avlösas av 
en genomgående fredlig utveckling. Men växlingarna kommer med all 
sannolikhet att bli mindre dramatiska än under det kalla kriget. 

Somliga bedömare har velat dra slutsatsen att avspänningen skulle lida 
mot sitt slut. De som har hävdat denna åsikt har då grundat sin analys på 
förra höstens krig i Mellersta östern och dess följder, sommarens 

Cypernkris och till slut frånvaron av mera konkreta resultat i förhand
lingarna om rustningskontroll. Redan vid anmälan av prop. 1974 :I (bil. 
6) anförde jag att det var svårt att se oktoberkriget som ett exempel på 
att avspänningspolitiken saknade reellt innt!håll. Jag hävdade att super
maktana trots ofrånkomliga intressemotsättningar verksamt bidrog till 
att bringa kriget till ett slut och söka åstadkomma en reglering av de 
mycket svårlösta problemen i området. 

Utvecklingen har därefter 1~ått trögt, men vissa steg mot någon form av 
reglering har dock tagits och lett bl. a. till att svenska förband har ställts 
till FN:s förfogande för fredsbevarande operationer. Den nuvarande 
stagnationen i förhandlingsansträngningarna ger anledning till förnyad 
oro. Supermakterna synes dock vara inställda på att verksamt bidra till 
att förhindra en ny väpnad konflikt i området. 
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Cypernkrisen som ibland också har anförts som exempel på avspän
ningens bräcklighet kan enligt niin mening inte ha haft tillnärmelsevis lika 
stora internationella återverkningar som krisen i Mellersta östern. 1 den 
senare var båda supermakterna invecklade. I Cypernkrisen var däremot 
endast den ena inblandad, och då bara indirekt. 

Det förhållandet att varken förhandlingarna i Geneve om begränsning 
av de strategiska vapnen i den nu pågående andra omgången (SALT), 
förhandlingarna i Wien om ömsesidiga reduktioner av styrkorna i Central
europa (MFR) eller den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen 
i Geneve (ESK) ännu har lett till påtagliga resultat, får enligt min 
uppfattning inte leda till slutsatsen att avspänningspolitiken håller på att 
förlora i betydelse. SALT-förhandlingarna har redan i sin förra omgång 
lett till resultat. Nyligen har mötet mellan de sovjetiska och amerikanska 
ledarna resulterat i en överenskommelse om visst tak för upprustningen 
när det gäller strategiska vapen. Konferenserna behandlar säkerhetsintres
sen som är mycket väsentliga för berörda parter och det skulle, som jag i 
andra sammanhang har framhållit, vara orealistiskt att räkna med snabba 
och dramatiska resultat. Samtidigt tror jag att de deltagande staterna har 
satsat alltför mycket prestige och alltför markerat bundit sig i politiskt 
hänseende för att låta konferenserna rinna ut i sanden. 

Ett dominerande inslag i den internationella utvecklingen under det 
gångna året representeras av den betydande inflalion som bl. a. de höjda 
oljepriserna har medverkat till. Denna ekonomiska utveckling har 
medfört att värt eget land liksom övriga västeuropeiska stater har fatt en 
försvagad betalningsbalans. Delta kdde till vissa problem i samarbetet 
mellan NATO-staterna. Problemen har emellertid nu delvis eliminerats. 
Det är dock möjligt att de ekonomiska svårigheterna i många av de 
västeuropeiska NATO-staterna kan leda till en relativt mindre satsning på 
försvarssektorn. Framför allt har utvecklingen medfört att diskussionen 
om rationalisering och en partiell omstrukturering av NATO-styrkorna 
har intensifierats. 

Bilden av det internationella läget är alltså inte entydig. Å ena sidan 
har vi fortsatt avspänningspolitik och minskade krigsrisker främst i vår 
världsdel. Å andra sidan finns risker för ökad supermaktsdominans och 
därmed förbundna risker för de mindre staterna och fortsatta svårigheter 
att utesluta lokala konflikter utanför Europa. Däremot kan det antas att 
supermakterna söker förhindra alt sådana konflikter sprids till Europa. 

Vårt land är beläget mellan Centraleuropa och områden kring Norska 
havet. Utvecklingen har visat att dessa båda områden har så stor 
strategisk och ekonomisk betydelse för supermakterna att de har allt 
intresse att hindra konflikter där. Varken vi själva eller omvärlden kan 
därför vara betjänta av nägra drastiska ändringar i vår försvarspolitik. Det 
kan inte ligga i vårt eller någons intresse att vi genom ensidiga åtgärder 
förändrar den militära balans och stabilitet som råder i Norden. 

I maj förra året blev Indien den sjätte staten som utförde en 
kärnexplosion. Den indisb regeringen har visserligen förklarat att provet 
avser enbart utveckling av metoder för fredligt utnyttjande av kärnkraft 
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-- en förklaring som del inte finns anledning att ifrågasätta. Mot 
bakgrund av det allmänna önskemålet alt hindra ytterligare spridning av 
kärnvapen är emellertid den indiska kärnexplosionen ytterst beklaglig. 
Provet är ett brott mot icke-spridningsavlalets anda, låt vara att Indien 
inte har undertecknat avtalet. Del indiska exemplet kan lätt smitta av sig. 
Det finns ingen principiell skillnad mellan kärnladdningar avsedda för 
fredliga ändamål och militära laddningar. En stat som själv har utvecklat 
kärnladdningar för ett fredligt syfte har alltså väsentligt lättare att senare 
anskaffa kärnvapen, om den skulle bestämma sig för det. 

Med tanke på de stora mängder av kärnsprängämnet plutonium, som 
redan under det närmaste decenniet kommer att uppstå som biprodukt i 
kärnkraftverk i en rad länder, skulle en minskad respekt för ieke-sprid
ningsavtalet vara mycket allvarlig. Man kan dock redan nu skönja ett 
starkt ökat internationellt intresse för alt skynda på anslutningen till 
avtalet och genomförandet av dess bestämmelser och för att vidta 
ytterligare åtgärder för att hindra användning av det växande plutonium
överskottet för kärnladdningar. Den översynskonferens som ieke-sprid
ningsavtalets parter skall hålla i Geneve i maj i år kan leda till 
överenskommelse i denna riktning. Sannolikt blir det en viktig uppgift 
för nedrustningskonferensen i Genevc (CCD) att söka hindra vidare 
spridning. 

Även om man således inte kan bortse från möjligheten att ytterligare 
stater i framtiden skaffar sig kärnladdningar, bedömer jag dock att denna 
risk är mindre i Europa, där flertalet länder har anslutit sig eller står i 
begrepp att ansluta sig till icke-spridningsavtalet, än på en del andra håll i 
världen. 

Med hänsyn till det starka önskemålet att undvika användning av 
kärnvapen och vikten av att upprätthålla en klar åtskillnad mellan dessa 
och konventionella vapen, har spekulationerna om s. k. minikärnvapen 
väckt särskild oro. Det är därför glädjande att såväl USA :s som Sovjets 
representanter vid nedrustningskonferensen i Geneve som svar på frågor 
av Sveriges representant har framhållit att ingen uppmjukning av reglerna 
för användningen av kärnvap·~n förutses och alt de båda supermakternas 
folkrättsliga åtaganden att förhindra kärnvapenkrig innefattar även 
användning av kärnladdningar med liten styrka. Dessa uttalanden utgör 
inte någon garanti på lång sikt men är ett glädjande steg i rätt riktning. 

Jag följer noga utvecklingen vid havsrättsförhandlingarna. Några 
överenskommelser om de for vår försvarspolitik viktiga frågorna om 

territorialhavets utsträckning, rätt till genomfart för främmande staters 
krigsfarlyg i territorialhavet och genom internationella sund samt om 
s. k. ekonomisk zon nåddes inte för förra sommarens möte i Cara~as 
utan förhandlingarna fortsätter i år. 

Mot denna allmänna bakgrund tar jag i det följande upp några 
principiella frågor beträffande vårt försvars fortsatta utveckling. 

överbefälhavaren har anfört att nu gällande planeringsförutsättningar 
leder till fortsatta kvalitativa och kvantitativa reduceringar i krigsorgani
sationen. Reduceringarna blir enligt överbefälhavaren omfattande mot 
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slutet av programplaneperioden och åren närmast därefter, dvs. i början 
av 1980-talet. Samtidigt korrihier enligt överbefälhavar~ns bedömning 
stora militära resurser att finnas i omvärlden. Till följd härav kommer 
försvarsmaktens krigsavhållande förmåga att gå ner. 

Min företrädare har bl. a. i samband med 1972 års försvarsbeslut 
(prop. 1972:75 s. 110) och vid anmälan av prop. 1973:1 (bil. 6 s. 27) 
anfört att kostnadsutvecklingen i fråga om kvalificerad krigsmateriel 
skärper kraven på prioriteringar vid ställningstaganden till olika vapen
system. Jag delar denna uppfattning och finner det oundvikligt att den 
snabba kostnadsstegringen medför att vi inte kan förnya och modernisera 
vårt materielbestånd i samma höga takt som tidigare. Detta leder till att 
antalet går ned i fråga om vissa kvalificerade förband där en hög materiell 
nivå måste upprätthållas, t. ex. brigader och flygdivisioner. Nytillförd 
materiel har dock genomgående högre. standard och ökar därigenom 
försvarsmaktens slagkraft. Genom den allmänna värnplikten kommer 
också försvarsmaktens totala personal i krigsorganisationen att vara 
oförändrad. Antalet förband för vilka materielförnyelsen sker i en lägre 
takt kommer följaktligen att öka. 

Vårt försvars krigsavhållande förmåga bestäms av en presumtiv angripa
res överväganden om behovet av att utnyttja svenskt territorium för vissa 
syften och de insatser som krävs för att nå nödvändig kontroll över 
landet. Dessa överväganden påverkas av en mängd faktorer av bl. a. 
politisk och militär art. En av dessa faktorer gäller hur stora militära 
resurser som kan avdelas för angreppet mot Sverige med hänsyn till bl. a. 
en huvudmotståndares resurser och dispositioner. En annan och lika 
viktig faktor är vilka fördelar som en presumtiv angripare vill uppnå med 
ett angrepp mot Sverige. En bedömning av våra möjligheter att fullfölja 
vår säkerhetspolitiska målsättning att avhålla från angrepp måste grundas 
på en sammanvägning av dessa faktorer. Mot bakgrund av min tidigare 
redovisade syn på avspänningspolitiken och utvecklingen i vår del av 
världen anser jag att krigsriskerna under överblickbar tid har minskat i 
sådan utsträckning att jag inte kan dela den syn som överbefälhavaren 
enbart på grundval av en bedömning av framtida styrkeförhållanden har 
redovisat på utvecklingen av värt försvars fredsbevarande förmåga. 

Enligt min mening har vi idag ett starkt försvar. Denna bedömning 
delas av överbefälhavaren som emellertid menar att vår relativa försvars
effekt kommer att vara lägre i början av 1980-talet till följd av att vi inte 
kan förnya och modernisera vårt materielbestånd i samma takt som 
tidigare. Frågan är då om de militära styrkorna i vår omvärld kommer att 

både behålla nuvarande kvantitativa omfattning och få en snabbare mate
rielförnyelse än den som är möjlig i Sverige. 

De ekonomiska resurser som har ställts till dessa styrkors förfogande har 
under senare år inte utvecklats snabbare än våra försvarsutgiftcr, åtminsto
ne inte i fråga om NATO-staterna. Samtidigt synes kostnadsstegringarna 
vara minst lika stora i dessa länder. Det finns därför enligt min mening 
anledning att tro att man har ungefär samma problem i vår omvärld i 
fråga om försvarets utveckling som vi har även om andra länder inte 
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redovisar sin försvarsplanering lika öppet som vi gör. Självfallet måste vi 
dock noga följa utvecklingen inom detta område och vara beredda att 
vidta åtgärder om så skulle befinnas vara nödvändigt. Det är därför 
angeläget att vi i största möjliga utsträckning behåller handlingsfriheten. 
Vi bör därför enligt min mening bevara vår förmåga att vidmakthålla en 
hög organisatorisk numerär och att inom landet utveckla och producera 
viss krigsmateriel. Härigenom blir det möjligt att skapa den handlingsfri
het som en anpassning till händelseutvecklingen kräver. 

Mot denna bakgrund finner jag att den nuvarande inriktningen av vårt 
militära försvar är väl anpassad till våra säkerhetspolitiska mål. Några 
ändringar i resurstilldelningen är därför f. n. inte motiverade. 

I detta sammanhang vill jag redogöra något för de förberedelser som 
f. n. pågår inför nästa större beslut om försvarets inriktning. Med stöd av 
Kungl. Maj :ts bemyndigande har jag nyligen tillkallat sju sakkunniga för 
att överväga och lämna förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling 
m. m. De sakkunniga arbetar under benämningen 1974 års försvarsutred
ning. 

Ett viktigt underlag för försvarsutredningens överväganden kommer att 
vara det militära försvart:!ts och civilförsvarets pt:!rspektivplaner samt 
motsvarande studit:!rt:!sultat inom det ekonomiska försvaret och övrigt 
totalförsvar. Tidsplanerna för studiearbetet inom totalförsvarets olika 
ddar är samordnade och inriktade på att ett samlat underlag skall 
föreligga för slutliga ställningstaganden av statsmakterna år 1977. Tids
planerna innebär sammanfattningsvis att perspektivp.laneringen inom det 
militära försvaret och civilförsvaret resp. perspektivstudierna för det 
ekonomiska försvaret liksom de särskilda studierna för övrigt totalförsvar 
skall avslutas och redovisas hösten 197 5. 1 början av år 1976 skall 
anvisningar meddelas för myndigheternas programplanering avseende 
perioden 1977 /78-198 J /82. Programplaner för denna period skall redo
visas hösten I 97 6 i samband med att myndigheternas anslagsframställ
ningar lämnas in till regeringen. 

Det militära försvarets och civilförsvarets perspektivplanering är upp
delad i två faser. överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen redovisade i 
juni 1974 perspektivplaner del I. I dessa skisseras olika principer för 
försvarets framtida utformning under skilda förutsättningar. Genom att 
de ekonomiska och andra förutsättningarna som har angetts för studierna 

har omfattat en stor spännvidd har grunden lagts för att ge ett tillräckligt 
brett underlag för kommande beslut om försvarets inriktning. 

Studierna under perspektivplaneringens andra fas syftar till att kart
lägga hur olika handlingsvägar under dt:! närmaste 5-· I 0 årt:!n påverkar 
möjligheterna att förverkliga alternativa framtida försvarsutformningar. I 
oktober 1974 meddelade jag anvisningar för dessa studier. Jag var därvid 
angelägen om att även arbetet under fas 2 skall resultera i ett brett 
beslutsunderlag. Dt:!l ekonomiska studieintervallet för det militära försva
ret omspänner sålunda fyra studienivåer, nämligt:!n ungefär 39 500, 
40 750, 42 000 resp. 43 750 milj. kr. för fcmårsperiodrn 1977/78-
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1981 /82 i prisläge februari 197 4. Studienivåernas exakta lägen skall väljas 
så att intressanta omslagspunkter blir belysta. 

För civilförsvaret anvisas för samma period tre ekonomiska studieni
våer för den verksamheten som f. n. finansieras över fjärde huvudtiteln 
exkl. statsbidrag till skyddsrum avseende skydd för allmänheten. Studie
nivåerna är uttryckta i prisläge februari 1974 ungefär 575, 675 resp. 775 
milj. kr. för den nämnda femårsperioden. Det exakta läget skall även här 
väljas så att intressanta omslagspunkter blir belysta. 

Angivna ekonomiska studienivåer för civilförsvaret kompletteras med 
ett studieintervall i fråga om antalet årligen byggda skyddsrumsplatser. 

Intervallet i fråga omspänner I 50 000 till 300 000 nytillkommande 
platser per år. 

Enligt de principer som har fastlagts av statsmakterna (prop. 
1972: l 03, FöU 1972 :23, rskr 1972 :309) skall riksdagens utrikes- och 
försvarsutskott fortlöpande informeras om studie- och planeringsarbetets 
inriktning och resultat. Sådan information har lämnats vid flera tillfällen 
under åren 1973 och 1974. För närmare kännedom om perspektivpla
nerna och anvisningarna torde jag därför få hänvisa till de handlingar som 
har överlämnats till utskotten. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har µ.nfört hemstälkr jag att regeringen 
bereder riksdagen tillfälle 

att avge yttrande över vad jag har anfört om säkerhets- och 
försvars politiken. 
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Programplaner för det militära försvaret 

Chefen för arm~n 

14 

Chefen för armen är programmyndighet för huvudprogrammet Arme
förband som omfattar följande delprogram. 

I. I Fördelningsförband m. rr,. 

1.2 Infanteribrigad m. m. 
1.3 Norrlandsbrigad m. m. 
l.4 Pansarbrigad m. m. 
l.5 Centrala och högre regionala lednings- och underhällsförband 
1.6 Lokalförsvarsförband 
1.7 Hemvärnet 
1.99 Gemensamma produktionsresurser 

Chefen för armen har i enlighet med överbefälhavarens direktiv sänt in 
programplan för huvudprogrammet Armeförband i en ekonomisk plane
ringsram enligt följande (prisläge februari 1974; milj. kr.). 
------·-------

Summa 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

Planeringsram 2 984 2 990 2 943 2 946 2 950 14 813 

Chefen för armen anför i sin grundsyn att landets stora yta samt 
inriktningen mot ökad uthållighet och djupförsvar över territoriet kräver 
ett stort antal förband. Av det skälet bör enligt armechefen kvantiteten i 
krigsorganisationen upprätthållas medan kvaliteten får anpassas till 
förbandens huvuduppgifter. Arme..:hefen framhåller i detta sammanhang 
den allmänna värnpliktens betydelse. Grundläggande för uthålligheten är 
tillgång till ett stort antal förband som är så utbildade och utrustade att 
de under lång tid kan lösa :;tridsuppgifter under skilda terräng- och 
klimatförhållanden. Enligt armechefens mening bör den personella och 
organisatoriska handlingsfriheten principiellt prioriteras före den mate
riella handlingsfriheten. 

Chefen för armen anför vidare att förband med strid som huvud
uppgift bör prioriteras mera markant än tidigare i syfte att åstadkomma 

största möjliga stridseffekt inom tilldelade resursramar. Det innebär bl. a. 
att lednings- och stödförband anpassas till minimibehovet. Planerade 
reduceringar av dessa förband avser såväl antalet förband som deras 
materiella kvalitet. 

Armcchefen framhåller att de allsidigt användbara förbanden -
brigadförband och vissa fristående bataljoner - bör prioriteras beträf
fande kvaliteten på både personal och materiel. Dessa förbands eldkraft 
och rörlighet måste enligt armechefen utvecklas i takt med de krav som 
utvecklingen i omvärlden ställer. 

De förband som i första hand är avsedda för fördröjnings- och 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 15 

avvärjningsstrid där god tid för förberedelser står till förfogande -
skytteregementen och fristående bataljoner - bör enligt chefen för 
armen med hänsyn till uppgifterna i krig ges samma personella kvalitet 
som de allsidigt användbara förbanden. Däremot kan omsättning av 
materiel för dessa förband ske endast i begränsad omfattning. Arme

chefen framhåller emellertid också att man på sikt bör anpassa förbanden 
organisatoriskt till de allsidigt användbara förbanden. Därigenom behålls 

handlingsfriheten att ombilda dem till allsidigt användbara förband 

genom att tillföra materiel. 
Lokalförsvarsförbanden slutligen består dels av förband som kan 

grupperas om med egna resurser, dels av stationära förband. Dessa 
förband skall i huvudsak ha personal och materiel som förs över från 

övriga förbandstyper. Armechefen bedömer att lokalförsvarsförbanden 
ger ett betydande tillskott till försvarseffekten trots att de är utrustade 

med äldre materiel. 
Chefen för armen anför att avsikten att behålla största möjliga 

stridseffekt i krigsorganisationen kräver särskilda och kraftfulla åtgärder 
för att minska driftkostnaderna för fredsorganisationen. Det innebär 
enligt armechefen en långt driven och fortlöpande rationalisering av 
administration, förrådsverksamhet samt underhåll och drift i övrigt. Den 
nu inledda fredsorganisationsutvecklingen syftar till att halvera antalet 

självständiga administrationer. En förutsättning för nödvändiga rationali
seringar och övriga större förändringar är dock enligt armechefen att 
medel för investeringar tillförs utanför den militära utgiftsramen eller i 
form av långsiktiga krediter. 

Personalminskningar måste enligt armechefen genomföras för att inte 
personalkostnadernas andel av de tillgängliga resurserna skall bli oaccep
tabelt hög. Med hänsyn till krigsorganisationens personalbehov måste 
minskningarna avse fredsanställda som inte har kvalificerade befattningar 
i krigsorganisationen. Armechefcn anför att han inom ramen för 
nuvarande uppgifter och handlingsregler inte har funnit det möjligt att 
under programplaneperioden nå det mål som överbefälhavaren har angett 
beträffande personalreduceringar inom armen. 

Materielanskaffningen inriktas mot att i första hand tillgodose de 
allsidigt användbara förbandens behov av organisationsbestämmande 
materiel. Armechefen anser att befintlig materiel genom renovering och 
modifiering bör behållas i organisationen så länge detta är lämpligt från 
effektmässiga och ekonomiska utgångspunkter. Det civila samhällets 
resurser bör utnyttjas i krigsorganisationen i största möjliga utsträckning. 

lnom mark- och byggnadssektorn är enligt armechefen bristerna f. n. 
stora. Med hänsyn till resurserna krävs en mycket noggrann och framsynt 
prioritering samt en kritisk granskning av tillämpade ambitioner och 
normer. Byggnadsverksamhet som är en förutsättning för kostnads
minskande rationaliseringar eller som syftar till att effektivisera utbild
ningen prioriteras. 

Beträffande delprogrammens utveckling anför chefen för armen bl. a. 
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följande. 

Delprogrammet F ö r de 1 ni n g s f ö r band m. m. omfattar 
huvudsakligen lednings- och understödsförband samt jägarförband. Priori
teringen av förband med strid som huvuduppgift innebär att antalet 
lt:dnings- och understödsförhand samt resurserna för dessa minskar under 
programplaneperioden. Minskningen inträffar emellertid huvudsakligen 
först efter perioden. 

Utrt:dning om den framtida ledningsorganisationen pågår med inrikt

ning mot att minska personal och materiel. Antalet fördelningsstaber och 
lt:dningsorgan för indirekt eld avses minska. 

Mot bakgrund av behovet av flera förband för att kunna genomföra ett 
uthålligt försvar över stort djup har chefen för armen planerat in en 
utökning av jägarförbanden, eftersom dessa är särskilt lämpade för strid 
inom områden som har tagits av en angripare. 

Antalet luftvärnsbataljoner mt:d modern materiel minskar. Eftersom 
robot 70 tillförs och äldre materiel behålls där detta är stridsekonomiskt 
lämpligt ökar emellertid det totala antalet eldt:nheter. Bataljoner med 
äldre eldledningsutrustning som inte kan tillföras robot 70 organiseras 
efter hand om till luftvärnskompanier utan eldlcdningsutrustning. Luft

värnsbataljoner med robot 67 står efter renovering kvar till 1980-talets 
början. 

Armechefen anför att underlag f. n. intt: finns för att ta ställning till 
den framtida underhållsorganisationen. Armechden avser att påskynda 
utredningsarbetet för att kunna ta principiell ställning i frågan i nästa 
programplan. Som riktlinje för arbctt:t gäller bl. a. att en ökad integrering 
och samordning mellan den militära och civila sektorn bör eftersträvas. 

Beträffandt: delprogrammet In fan ter i brigad m. m. anför arme
chefen att brigadernas eldkraft och rörlighet måste förbättras med 
hänsyn till utvecklingen i omvärlden. Endast därigenom kan enligt 
armechefen förbanden lösa förutsatta kvalificeradt: stridsuppgifter. Mate
rielomsättning och förbättring av den matcridla kvaliteten planeras in för 
tio infanteribrigader. 

Brigadernas eldkraft förbättras genom att huvuddelen av brigad
artilleriet tillförs haubits 77. Luftvärnet förbättras genom att robot 70 
tillförs. Rörligheten ökar genom tillförsel av bandvagnar. Armechefen har 
vidare i förhållande till föregåwde programplan nu funnit det möjligt att 
i planeringsramarna inrymma en begränsad anskaffning av särskilda 
terrängfordon för personaltransport. Därmed skulle kravet på taktisk och 
operativ rörlighet bättre tillgodoses och behovet av cykeltolkning i 
fredsutbildningen minska. Infanteribrigaderna bedöms av armechefen, 
med den kvalitetsnivå som är inplanerad, bli väl anpassade till utveck

lingen i omvärlden. 
De infanteribrigader som av ekonomiska skäl inlt: kan ges motsvarande 

materielomsättning förs över till skytteregementen med början under 

programplaneperiodens senare år. 
Chefen för armen avser vidare att sätta upp ett antal fristående 
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skyttebataljoner. De organiseras ur de pansarförband som utgår under 
och efter programplanepcriodcn och ur de resurser som frigörs genom att 
personalen i infanteribrigadernas skyttebataljoner minskar samt genom 
reduceringar inom bl. a. lednings- och stöd funktioner. 

Inom delprogrammet N o r r la n d s h r i g ad m. m. behålls nuva
rande antal brigader och bataljoner. Liksom för infanteribrigaderna 

planeras en förbättring av eldkraften genom att omsätta artilleri med 
haubits 77 och stormkanonvagnar med infanterikanonvagn 91 samt 
genom att tillföra robot 70. Vidare omsätts bandvagnar och terrängbilar. 

Nuvarande fältjägarbataljoner organiseras om till norrlandsskytte
bataljoner. 

Brigader och fristående norrlandsskyttebataljoner inom delpro
grammet bedöms av armcchefen kunna behålla erforderlig kvalitetsnivå 
genom planerad materielanskaffning. 

För delprogrammet P a n s a r b r i g ad m. m. gäller att två brigader 
utgår i enlighet med tidigare planering. Av dessa behålls stridsfordons
delarna i form av fristående pansarbataljoner och stridsvagnskompanier. 
Vidare behålls vissa lednings- och underhållsresurser. 

Armechefen har planerat in renovering och modifiering av ca hälften 
av de äldre stridsvagnarna. Därmed skulle dessa enligt armechefens 
mening behålla rimlig stridseffekt fram till omkring år 1995. 

För delprogrammet C e n t r a I a o c h h ö g r e r e g i o n a 1 a 
J e d n i n g s- o c h u n d e r h å I J s f ö r b a n d innebär planeringen 
att ledningsförbanden enligt armechefen godtagbart svarar mot aktuella 
krav. Underhållsförbandens organisation och antal kan enligt armechefen 
komma att förändras som resultat av pågående utredningar. 

Delprogrammet Lo k a I f ö r s v a r s f ö r b a n d tillförs under pro
gramplancperiodens senare del och åren närmast därefter tio skytte
regementen från delprogrammet Infanteribrigad m. m. Detta sker fort
löpande när materielens kvalitet gör att förbanden inte längre uppfyller 
de krav som utvecklingen i omvärlden kommer att ställa på förband 
avsedda för rörlig strid. Skyttert•gernentena behåller under prograrnplane
perioden den nuvarande krigsorganisationen. 

Antalet cykelskyttebataljoner planeras öka med början vid program
planeperiodens slut. Därigenom kan enligt armechefen förutsättningar 
skapas för den av statsmakterna prioriterade uthålligheten i krigsorganisa
tionen. 

Inom delprogrammet H e m v ä r n e I avses organisation, förmåga 
och beredskap behållas. I syfte att förhättra förbandens stridscffekt 
planeras tillförsel av bl. a. kulsprutor, pansarskott och automatkarbiner. 
Även en förbättring av bcklädnadsutrustningen planeras. 

2 Riksdagen 1975. I samt. Nr 1. Bilaga 6 
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Fördelningen av kostnaderna på ddprogram framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1974; milj. kr.). 

Delprogram 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Fördelningsförband m. m. 465 438 461 451 
Infanteribrigad m. rn. 564 558 547 564 
Norrlandsbrigad m. m·. 177 189 211 196 
Pansarbrigad m. m. 250 306 271 242 
Centrala och högre regionala 

lednings- och underhålls-
förband 57 47 49 48 

Lokalförsvarsförband 213 209 171 170 
Hemvärnet 42 41 42 42 
Gemensamma produktionsresurser 1 345 1 327 1 277 1 283 

Kostnader 3 113 3 115 3 029 2 996 

Justering på grund av överpla-
ncring m. m. -129 -125 -86 -50 

Betalningsmedel 2 984 2 990 2 943 2 946 

Betalningsmedlens fördelning på anslag framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1974; milj. kr.). 

1979/80 

453 
520 
177 
204 

36 
179 
42 

1 292 

2 903 

+47 

2 950 

Anslag 1974/751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

B 1. Arme förband: 
Ledning och förbandsverk· 
sam het l 824 1 990 l 988 I 968 1 965 

B 2. Armcförband: 
Materielanskaffning 599 760 766 741 746 

B 3. Arme förband: 
Istfmdsättning av befäst-
ningar och kaserner 44 46 57 55 57 

B 4. Armeförband: 
Forskning och utveckling 50 60 55 60 65 

Ill l. Armet"örband: 
Anskaffning av anlägg-
ningar 102 128 124 119 113 

2 619 2 984 2 990 2 943 2 946 

I Prisläge februari 197 3 

Chefen för marinen 

Chefen för marinen är programmyndighet för huvudprogrammet 

Marinförband som omfattar följande delprogram. 

2.1 För flera delprogram gemensamma lednings-, bas- och underhålls

förband m. m. 

2.2 Helikopterförband 

2.3 Ytattackförband m. m. 

1 977 

744 

58 

65 

106 

2 950 

Summa 
1975/80 

2 268 
2 753 

950 
1 237 

237 
942 
209 

6 524 

15 156 

-343 

14 813 

Summa 
1975/80 

9 888 

3 757 

273 

305 

590 

14 813 
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2.4 Ubåtsförband 
2.5 Minröjningsförband 
2.6 Fasta kustartilleriförband 
2. 7 Rörliga kustartilleriförband 
2.99 Gemensamma produktionsresurser 

Chefens för marinen programplan för huvudprogrammet Marinförband 

grundas på en ekonomisk planeringsram som följer överbefälhavarens 
direktiv. Härutöver har chefen för marinen anmält behov av ytterligare. 
medel för viss verksamhet och crsättningsanskaffning. Planeringsramen 
och det av chefen för marinen föreslagna tillägget framgår av följande 
tabell (prisläge februari 197 4; milj. kr.). 

Summa 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

Plancringsram l 161 
Tillägg 24 

l 137 
59 

I 117 
48 

l 180 
58 

l 181 
50 

5 839 
239 

Chefen för marinen redovisar i programplanen sin syn på de krav som 
mot bakgrund av den säkerhetspolitiska målsättningen bör styra försvars
maktens utformning. Marinchefen anför bl. a. att försvarsmakten måste 
byggas upp för att kunna lösa uppgifter i olika konfliktnivåer från 
krissituationer i fredstid, neutralitet och begränsade militära operationer 
till - som högsta ambitionsnivå - invasion (storanfall) med konventionella 

stridskrafter. Försvarsmakten måste enligt marinchefen ha resurser som 

är lämpliga att sätta in på olika konfliktnivåer och som har förmåga att 
verka mot sannolika angrepp. Trovärdigheten i vår säkerhetspolitik kräver 
ett väl sammansatt försvar som är krigsavhållande och utformat med 
hänsyn till de militärgeografiska betingelserna. Marinchefen utvecklar i 
programplanen de krav som generellt måste ställas på ett försvar i dessa 
hänseenden och redovisar mot denna bakgrund de marina stridskrafternas 
uppgifter och utnyttjande. De marina stridskrafternas uppgifter samman
fattas på följande sätt. 
- Övervaka vårt sjöterritorium och omgivande havsområden. 
- Under fred och neutralitet hävda vårt oberoende och fullgöra våra 

internationellrättsliga förpliktelser genom att bevaka vårt sjöterri
torium och avvisa kränkningar. 

- Vid krig samverka med övriga stridskrafter för att i det längsta 
förhindra att angriparen får fast fot på svensk mark. Sjöförsvaret skall 
börja så långt utanför våra kuster som det är stridsekonomiskt 
lämpligt. Angriparen skall mötas, fördröjas och tillfogas förluster som 
hindrar eller försvårar hans företag. 

- Skydda kustsjöfart i egna farvatten, sjötransporter till och från 

Gotland samt importsjöfart så långt ut som resurserna gör det möjligt. 
Beträffande planeringens avvägning och inriktning framhåller chefen 

för marinen att han har följt en planeringsinriktning som bygger på det 
senaste försvarsbeslutet. Med hänsyn till de militärgeografiska bctingel-
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serna och strävan efter ett uthålligt försvar krävs att antalet enheter och 

förband hålls uppe. Det är också av stor vikt att de stridande 
förbandens materiella kvalitet på rimligt sätt anpassas till utvecklingen i 
omvärlden. 

Fram till mitten av l 9SO-talet behöver av åldersskäl ett stort antal 
enheter ersättas. Enligt marinchefen är det därför nödvändigt att nu 
fullfölja och påbörja anskaffning och utveckling så att erforderlig 
ersättning inte fördröjs. 

Chefen för marinen har i de senaste programplanerna framhållit att 
den av överbefälhavaren anvisade planeringsramen för marinen har varit 
för liten och inte motsvarat det säkerhetspolitiska målets krav och 
försvarsbeslutt:ts inriktning. Marinchefen vidhålkr i årets programplan 
denna uppfattning och yrkar att den anvisade planeringsramen höjs med 
239 milj. kr. under femårsperioden för att tillgodose de mest angelägna 
behoven som inte kan rymmas inom ramen. Tilläggsmedlen är avsedda 
för en fjärde ubåt av typ N;icken (A 14), tidigare anskaffning av sjörobot 
till patrullbåtar, utökad anskaffning av minor och telemotmedel samt för 
utveckling av sjö- och kust robotsystem och luftoberoende ubåtsmaski
nerier. 

Chefen för marinen anför att som grund för planeringen inom 
huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet ligger en 
strävan alt behålla största möjliga stridseffekt i krigsorganisationen. Detta 
förutsätter enligt marinehefen fortlöpande rationaliseringar så att freds
organisationens driftkostnader reduceras. Trots dessa rationaliseringar 
blir det nödvändigt att minska verksamheten. 

Minskning av antalet anstHllda har planerats in enligt överbefälhavarens 
direktiv. Marinchefen anse;: att all hänsyn måste tas till personalens 
trygghet och att minskningar kan ske endast till en viss gräns. Han 
framhåller vidare att det är nödvändigt att eventuella personalminsk
ningar på sikt noga analyseras innan nya minskningsmål ställs upp. 

Utbildningen till och av fast anställd personal prioriteras. De ekono
miska förutsättningarna gör det emellertid nödvändigt att begränsa 
antalet rustade fartyg, vilket enligt marinchefen försvårar bcfälsutbild
ningen. Chefen för marinen anför att personalläget för militär och 
civilmilitär personal är besvärande. Han planerar att behålla rekryteringen 
på samma nivå som tidigar·~. vilket kommer att leda till att vakansläget 

långsamt förbättras. 
Chefen för marinen har i samarbete med försvarets materielverk utrett 

möjligheterna att begränsa kostnaderna för materielunderhåll. Bespa
ringar har kunnat ske. Undc:rsökningarna fortsätter. Vissa översyner har 
inställts eller lagts senare, andra har begränsats till sitt innehåll. Grnom 
dessa åtgärder har, framhälla marind11..:fen, uppstått ett underhållsbehov 
som påverkar mobiliseringsberedskapen för berörda enheter. Av ekono
miska skäl planeras inte någon återgång till tidigare nivå. 

Beträffande delprogrammens utveckling under programplancperioden 

anför chefen för marinen bl. a. följande. 
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Förbanden inom delprogrammet G e m e n s a m m a I e d n i n g s-, 
b a s- o c h u n d e r h å 11 s f o r b a n d skall säkerställa övriga för
bands insats. Åtgärder för att öka ledningssäkerheten har planerats in. 
Möjligheterna att verka i tdestörd miljö förbättras i begränsad omfatt
ning. 

Modernisering av luftvärnet för försvar av baserna påbörjas. Under 
perioden påbörjas omorganisation till ny basorganisation i vilken ökad 
rörlighet hos underhållsförbanden eftersträvas. 

Befintlig organisation inom delprogrammet H e I i k o p t e r-
f ö r b a n d vidmakthålls under planeringsperioden. Dimensionerande 

för förbandens verksamhet och inriktning skall främst vara ubåtsjaktupp
gifterna. 

Inom delprogrammet Y t a t tack f ö r b a n d m. m. utrangeras ett 
antal äldre torpedbåtar. Tvä äldre jagare förs över till fregatter. De 
återstående enheterna av torpedbåt av typ Norrköping levereras till 
krigsorganisationen under perioden. De nuvarande jagarflottiljerna orga
niseras om till ytattacktlottiljer. Fregattflottiljen behålls under perioden. 
Motortorpedbåtarna ersätts genom anskaffning av 16 patrullbåtar. 
Beslutsunderlag för att anskaffa lämpliga enheter för de framtida 
ytattackförbanden tas fram under programplaneperioden. Marinchefen 
anser alt utveckling av en sjö- och kustrobot med medellång räckvidd bör 
ske inom landet och genomföras under programplaneperioden. Ett nytt 
minfartyg beställs budgetåret 1975/76. 

Antalet enheter inom delprogrammet U b å t s f ö r b a n d minskar 
eftersom samtliga ubåtar av typ Abborren utrangeras under programplane
perioden. Anskaffning av ubåtar av typ Näcken har påbörjats. Enligt 
chefen för marinen bör en fjärde ubåt beställas snarast. Utveckling av 
nästa ubåtsserie ( A 17) päbörjas budgetåret 197 5/76 med seriebeställning 
budgetåret 1979/80. l samband härmed studeras olika framdrivnings
maskinerier. 

Delprogrammet M i n röj n i n g s f ö r b a n d behålls i huvudsak 
under programplaneperioden. Projektering av minjaktfartyg har påbör
jats. Seriebeställning planeras ske budgetåret 1976/77. 

I delprogrammet F a s t a k u s t a r t i 11 e r i f ö r b a n d ingår 

spärrbataljoner och spärrkompanier samt minutläggningsdivisioner. Anta
let fasta artilkriförhand minskas något under perioden. Pjäser för ett 
antal nya fasta 12 cm tombatterier anskaffas f. n. och börjar tillföras 
krigsorganisationen under programplaneperioden. Chefen för marinen har 
planerat in anskaffning av ytterligare batterier. Prototyp till en ny 
minutläggare har planerats in. Modernisering av närluftvärnet för de fasta 
förbanden avses påbörjas budgetåret 197 5/76. 

Delprogrammet R ö r I i g a k u s t a r t i l I e r i f ö r b a n d hålls i 
huvudsak vid makt. Påbörjad uppsättning av lätta kustrobotbatterier 
fullföljs. Utveckling och anskaffning av ett nytt rörligt kustartillerisystem 
piibörjas under programplaneperioden. Modernisering av närluftvärnet för 
dl: rörliga förbanden planeras in. Chefen för marinen anser att uveckling 
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inom landet av en sjö- och kustrobot bör genomföras under program

plancperioden. 

Inom delprogrammet G e m e n s a m m a 

res u r ser prioriteras utbildningen till och av 

produktions

fast anställd personal 

varvid bl. a. utbildningen av kompaniofficerare förbättras. Vissa rationali

scringsfrämjande iståndsättningsarbeten genomförs. Kasernrenoveringar 

fortsätter planenligt. Inom sjöfartssektorn tillkommer två isbrytare. 

Fördelningen av kostnaderna på delprogram framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1974; milj. kr.). 

Delprogram 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

För flera delprogram gemensamma 
lednings-, bas- och underhålls-
förband m. m. 96 86 87 90 

Helikopterförband 21 18 15 15 
Ytattackförband m. m. 207 175 145 115 
Ubåtsförband 56 61 89 65 
Minröjningsförband 30 40 48 60 
Fasta kustartilleriförband 160 160 153 155 
Rörliga kustartilleriförband 45 47 43 44 
Gemensamma produktionsresurser 677 642 642 629 

Kostnader I 292 I 229 1 222 I 173 

Justering på grund av övcrplanc·· 
ring m. rn. -128 -92 -45 +7 

Betalningsmedel I 164 l 137 I 177 l 180 

Betalningsmedlcns fördelning på anslag framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1974; milj. kr.). 

1979/80 

90 
15 

112 
67 
43 

144 
54 

623 

1 148 

+33 

1 181 

Anslag 19741751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

c l. Marinförband: 
Ledning och förbandsvcrk-
sam het 594 674 669 664 661 659 

c 2. Marin förband: 
Materielanskaffning 327 360 344 390 396 410 

c 3. Marin förband: 
Iståndsättning av befäst-
ningar och kaserner 18 22 22 22 21 21 

C4. Marin förband: 
Forskning och utveckling 30 31 31 30 31 31 

111 2. Marinförband: 
Anskaffning av anlägg-
ningar 68 77 71 71 71 60 

I 036 I 164 I 137 1 177 1 180 l 181 

I Prisläge februari 197 3 

Summa 
1975/80 

449 
84 

754 
338 
221 
772 
233 

3 213 

6 064 

-225 

5 839 

Summa 
1975/80 

3 327 

1 900 

108 

154 

350 

s 839 
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Chefen för flygvapnet 

Chefen för flygvapnet är programmyndighet för huvudprogrammet 
Flygvapenförband som omfattar följande delprogram. 

3. 1 För !lera delprogram gemensamma lednings- och strilförband 

3.2 Jaktförband 
3.3 Luftvärnsrobotförband 
3.4 Attackförband 
3.5 Spaningsförband 
3.6 Flygtransportförband 

3. 7 Basförband 
3. 99 Gemensamma produktionsresurser 

Chefen för flygvapnet har i enlighet med överbefälhavarens direktiv 
sänt in programplan för huvudprogrammet Flygvapenförband. Utöver 

den anvisade plancringsramen redovisar chefen för flygvapnet behov av 

betalningsmedel för de ökade priserna på bränsle och drivmedel. 
Planeringsramen och det redovisade behovet därutöver framgår av 
följande tabell (prisläge februari 1974; milj. kr.). 

Summa 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

Plancringsram 2 841 2 866 2 873 2 879 2 882 14 341 
Behov för ökade 
prisa pil 
bränslt:- och 
drivmedel 85 94 85 93 89 446 

2 926 2 960 2 958 2 972 2 971 14 787 

Chefen för flygvapnet anför att förutsättningarna för årets program
planearbcte i huvudsak har varit gynnsamma. Direktiv och anvisningar 
har kunnat utgå från tidigare väl genomarbetade programplaner. I dessa 
påvisade flygvapenchefen brister och obalans inom och mellan delpro
grammen som en följd av minskade resurser. Dessa brister finns kvar i 
årets planering. Chefen för flygvapnet betonar emellertid att program
planen i allt väsentligt är en balanserad plan och att flygvapnet med 
denna planering lämnar ett betydande bidrag till försvarsmaktens 
operativa effekt. 

Som exempel på brister och obalans anför flygvapenchefen att 

utbyggnaden av stridslcdningen har försenats samt att uthålligheten i 
stridslednings- och bassystemen inte kan ges tillräcklig prioritet. Flyg
vapenchefen framhåller också att planeringen innebär att IR-robot inte 
kan utvecklas inom landet samt att taktiska förbättringar av flygplan 35 
för att öka luftförsvarets effekt på låg höjd inte kan genomföras. 

Planerad anskaffning av åtta divisioner med flygplan JA 37 understiger 
den av luftförsvarsutredningen rekommenderade nivån på tio divisioner. 
Den sistnämnda nivån bör enligt flygvapenchefens mening fortfarande 
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eftersträvas som ett minimum. 
Chefen för flygvapnet har planerat in sammanlagt 618 milj. kr. under 

femårsperioden för att utveckla ett nytt attackflygplan men anmäler att 
den summa som har satts av inte täcker kostnaderna under perioden för 
det alternativ som innebär modifiering av flygplan JA 37 för atlack
uppgifter och modifiering av nuvarande skolflygplan SK 60. Chefen för 
flygvapnet är inte beredd att godta hela kostnaden för att behålla den 
industrikompetens m. m. som ingår i detta alternativ. Han anser sig inte 
kunna ta ställning till detta förrän studierna har slutförts under första 
delen av år 197 5. Flygvapenchefen anser det möjligt att i nästa 
programplan redovisa en fullständig finansiering av det alternativ som 
utvärderingen av studierna leder fram till. Planeringen av ett nytt 
attacksystem innehär emellertid svåra ställningstaganden i flera avseen
den. Det gäller att med utgilngspunkt i tillgängliga resurser för försvars
makten föreslå dels den ambitionsnivå som ger bäst effekt i invasions
försvaret, dels hur svensk flyi~industri på lämpligaste sätt kan bidra till att 
målet förverkligas. I denna avvägning måste ekonomiska men också 
politiska synpunkter läggas på behovet av svensk flygindustri för att bl. a. 
ge trovärdighet åt vår säkerhetspolitik. rtygindustrins ansträngningar att 
få en internationell marknad för sina produkter bör som hittills 
uppmuntras och stödjas. 

Chefen för flygvapnet anmäler att prisutvecklingen för bränsle och 
drivmedel utgör en mycket stor osäkerhetsfaktor i planeringen. Prishöj
ningarna har varit så stora att materielplanerna kraftigt rubbas om de 
totala kostnaderna måste finansieras inom den anvisade planeringsramen. 
Förbrukningen av bränsle och drivmedel kan nämligen inte minskas utan 
att det uppstår operativa konsekvenser i form av kraftigt minskad effekt 
och sämre flygsäkerhet. 

Beträffande delprogrammens utveckling under programplaneperioden 
anför chefen för flygvapnet bl. a. följande. 

Inom delprogrammet F ö r f 1 e r a d e I p r o g r a m g e m e n
s a m m a l e d n i n g s- o c h s t r i l f ö r b a n d inriktas verksamheten 
på att med moderna inforrnationssystem förbättra presentationsmöjlig
hetcrna för regionala stabwrgan och strilförband. Möjligheterna att 
tillgodose civilförsvarets behov av förvarning och alarmering beaktas i 
största möjliga utsträckning. 

En del äldre luftförsvarsce.ntraler modifieras. Sam bandssystemen byggs 

ut och förbättras. Viss äldre radarmateriel byts ut mot ny materiel med 
högre kvalitet. Skyddet för r;;darmaterielen förbättras. 

Inom delprogrammet J a k t f ö r b a n d utgår under programplanc
perioden sju divisioner och en flottiljadministration. Om beväpning till 
flygplan JA 37 påbörjas enligt tidigare planläggning budgetåret 1978/79 
och sker med hänsyn till den leveranstakt som de ekonomiska resurserna 
medger. Under perioden utrangeras i huvudsak äldre modeller av flygplan 
J 35 Draken. Medel för att modifiera denna flygplantyp saknas. 
Nödvändiga modifieringar som främjar flygsäkerheten kommer dock att 
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utföras. 
För delprogrammet L u f ! v ä r n s ro b o t f ö r b a n d gäller i enlig

het med Kungl. Maj:ts beslut att förbanden skall vara avvecklade vid 

ingången av budgetåret 1978/79. Till denna tidpunkt kommer ett antal 
robotar och viss övrig systemmateriel att ställas i förråd. 

Delprogrammet inriktas mot att intill avvecklingstidpunkten behålla 
kvaliteten på förbanden och att kunna utnyttja de ökade möjligheterna 

till snabbare omgruppering som tillförd makriel medför. 

Delprogrammet A t t a c k f ö r b an d inriktas mot att i krig omfatta 

en attackeskader bestående av en stab, fem attackdivisioner och en 

attackenhet med flygplan AJ 37 samt fem attackdivisioner SK 60. 
Inom delprogrammet Spanings för b and minskas antalet divi

sioner med två under perioden. Omhev~pning sker från flygplantyperna S 
32 Lansen och S 35 Draken till S 37 Viggen. Två S 35 Draken-divisioner 

behålls. 
Personalläget i spaningsflygdivisionerna fortsätter att förbättras genom 

att långtidsanställda fältflygare tillkommer. I takt härmed minskas 
antalet värnpliktiga och reservpersonal i krigsdivisionerna vilket innebär 
att förbandens effekt ökar. Denna pcrsonalförhättring kommer främst S 

37-divisionerna tillgodo. 

Delprogrammet F I y g t r a n sport för b a n d inriktas på att 
sätta upp sambandsflygdivisioner, sambandsflyggrupper och transport

flyggrupper enligt den nya organisation som har börjat tillämpas för dessa 
förband fr. o. m. budgetåret 1974/7 5. Antalet förband ökar och innehål
let i förbanden ändras. Utnyttjandet av civila flygplan ökas avsevärt. 
Flygplan SK 60 A tillförs huvuddelen av sambandsflyggrupperna. 

De två flygplan av typ Tp 83 Pembrokc som ännu står kvar i den nya 
krigsorganisationen utrangeras i början av perioden. Flygplan av typ Tp 
79 Douglas DC 3 behålls i drift. På grund av flygplanens höga ålder kan 
dock avgångar betingade av hållfasthets- eller underhållsproblem befaras 
under periodens senare del. Flygplan av typ Tp 84 lkrcules och Tp 85 
Caravelle står kvar i organisationen under perioden. En tredje Tp 84 

tillförs under budgetåret 197 5 /76. Det stora antal civila flygplan som 
tillförs krigsorganisationen, bl. a. som ersättning för flygplanen av typ 
Tp 83 Pembroke, utgörs till ca 90 '}i. av tvåmotoriga affärsflygplan. 

Som en följd av omorganisationen av transportflyggrupperna och 
sambandsflygförhanden ökar behovet av värnpliktiga förare och mekani
ker i krigsorganisationen. Chefen för flygvapnet anför att detta behov till 

stor del måste tillgodoses genom överföring frim andra försvarsgrenar. 
Helikopterförbandens personaltillgång planeras bli bättre genom att 

långtidsanställda fältflygare tillförs och omskolas. 

Inom delprogrammet Basförband anpassas antalet krigsbaser till 
den reducerade krigsorganisationen. En balansering av bassystemet 

eftersträvas. Detta innebär emellertid en fortlöpande förändring tills hela 
system 37-Viggcn har levererats. 

I servicehänseende anpassas baserna till 3 7-systemct. En studie 
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beträffande skyddet vid baserna beräknas föreligga hösten 1975. Resul
tatet av studien kommer att påverka investeringarna i materiel och 
anläggningar under programplaneperiodens senare del. 

Om beslut fattas enligt ingivet förslag kommer förbanden F 11 och 

F 12 inom delprogrammet G e m e n s a m m a p ro d u k t i o n s

r e s u r s e r att dras in under budgetåren 197 8/79 och 1979/80. 

Investeringar i byggnader och anläggningar prioriteras till förband som 

tillförs flygplan 37. Investeringar vid förband som planeras bli nedlagda 

hålls tillbaka i största möjliga utsträckning. 

Viss militär och civil verksamhet vid kontrollcentralen i Sturup 

samordnas under budgetåret 1975/76. 

Antalet anställda minskas i enlighet med utfärdade direktiv och 

anvisningar. Chefen för flygvapnet strävar samtidigt efter att eliminera 

vakanserna under perioden. 

Flygvapnet har i dag personalbrist inom flera sektorer i förhållande till 

förelagda uppgifter. Detta gäller främst militär personal. Den ogynn

samma åldersfördelningen för civilmilitär personal i teknisk tjänst medför 
stora pensionsavgångar efter perioden. Detta måste mötas med begränsad 

överrekrytering under progra mplaneperioden. 

Fördelningen av kostnaderna på delprogram framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1974; milj. kr.). 

Delprogram 1975/76 1976/77 1977 /78 1978/79 
-·--··· 

För flera delprogram gemensamma 
lednings- och strilförband 340 332 377 347 

Jaktförband 748 685 690 896 
Luftvärnsrobotförband 9 8 4 
Attackförband 478 442 356 354 
Spaningsförband 412 294 224 145 
l·lygtransportförband 35 33 30 35 
Hasförband 423 429 418 404 
Gemensamma produktionsresurser 681 674 707 730 

Kostnader 3 126 2 897 2 806 2 912 

Justering på grund av övcrpla-
ncring m. m. - 200 63 152 60 

Bctalningsmcdel 2 926 2 960 2 958 2 972 
-------

Betalningsmcdlens fördelning på anslag framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1974; milj. kr.). 

Summa 
1979/80 1975/80 

358 l 454 
I 019 4 038 

21 
372 2 002 
113 I 188 
55 188 

408 2 082 
728 3 520 

3 053 14 794 

- 82 -7 

2 971 14 787 

Summa 
1974/751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

D 1. Flygvapenförband: 
Ledning och förbandsverk-
samhet 1 012 l 214 l 206 1 211 l 216 1 213 6 060 
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-------- ------------- .... ------- ----- ---

Anslag 197417.5 1 197 5/76 1976/77 .. 1977/78 1978/79 

D2. Flygvapenförband: 
Materielanskaffning 985 1 151 I 162 l 193 1 208 

D 3. Flygvapenförband: 
Iståndsättning av befäst-
ningar och kaserner 25 26 23 31 32 

D4. Flygvapenförband: 
Forskning och utveckling 399 457 491 441 435 

111 3. Flygvapenförband: 
Anskaffning av anlägg-
ningar 67 78 78 82 81 

2 488 2 926 2 960 2 958 2 972 

1 Prisläge februari 197 3 

överbefälhavaren 

Överbefälhavaren har i enlighet med Kungl. Maj :ts direktiv sänt in 
programplan för det militära försvaret. Planeringsramen framgår av 

följande tabell (prisläge februari 1974; milj. kr). Som tillägg redovisas 

medel för ökade kostnader för bränsle, drivmedel, vissa investeringar 

m. m. vilka enligt överbefälhavaren bör tillföras utanför den anvisade 
planeringsramen. 

Summa 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

Plancringsram 8 141 8 141 8 141 8 141 8 141 40 705 
Tillägg 101 98 89 96 93 477 

8 242 8 239 8 230 8 237 8 234 41 182 

överbefälhavaren anför inledningsvis att stadgan i planl!ringen nu har 

befästs ytterligare. Fortfarande finns dock betydande osäkerhet .som 

enligt överbefälhavarens mening framför allt beror på gällande prisregle

ringssystem. Osäkerheterna begränsar programplanernas funktion som 

faktiska handlingsprogram för verksamheten under programplane

perioden. 

Beträffande de ekonomiska utgångspunkterna anser överbefälhavaren 
att urholkningen av ramarna på grund av bristande pris- och lönekompcn

sation har varit och alltjämt är så stor att ambitionsnivån enligt 
1972 års försvarsbeslut inte kan uppnås. Under nu aktuell planerings

period har mer än I 000 milj. kr. planerats in för att täcka skillnaden 

mellan faktisk prisökning på materiel och underhåll och den kompensa

tion som utgår enligt nettoprisindex (priskil ). Någon motsvarande reserv 

för löneökningar har inte satts av. De kraftigt ökade priserna på bränsle 

och drivmedel har medfört kostnadsökningar för försvarsmakten om ca 

230 milj. kr. per år. Genom olika åtgärder har ca 145 milj. kr. kunnat 

inrymmas inom anvisad ram. Enligt överbefälhavaren bör återstoden 

------·-
Summa 

1979/80 I 97 5/80 
-----

I 238 5 952 

24 136 

411 2 235 

85 404 

2 971 14 787 
------- ·-· -
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skjutas till genom en ramhöjning om inte ambitionsivån i 1972 års 
försvarsbeslut skall frångås ytterligare. 

överbefälhavaren anför att följande utgångspunkter har gällt som allmiin 
inriktning av planeringen. 

Avvägningen mellan huvudprogrammen behålls. 

Åtgärder för att skapa effekt och handlingsfrihet på sikt i krigsorgani

sationen prioriteras. 

Materielanskaffningen inriktas så att handlingsfrihet bevaras att på sikt 
i krigsorganisationcn behålla väsentliga system och funktioner. 

Inom samtliga produktionsområden skall strävan vara att hålla nere 

kostnaderna. 

Beträffande försvars m a k tens f ö r m å g a år 1974 anger 

övcrhcfälh;ivaren att dfekren har minskat ~ed;in föregående år \ 

förhållande till den hårdnande stridsmiljön och en angripares ökande 

operativa handlingsfrihet. 1 fråga om överbefälhavarens värdering och syn 

i övrigt pa försvarsmaktens nuvarande förmåga och de operativa 

konsekvenserna av nu genomförd planering hänvisas till programplanen 

för det militära försvaret som har överlämnats till riksdagens försvars

utskott i särskild ordning. 
överbefälhavaren konstaterar beträffande p 1 an er ingen att för

beredande utredningar har genomförts inom vissa särskilt betydelsefulla 
omriiden och alt kunskapsläget således förbättrats sedan föregående år. 

Med de förutsättningar för planeringen som nu gäller finner överbefäl

havaren dter granskning av programplanerna ingen anledning till för

skjutning av resurser mellan huvudprogrammen. 

överbefälhavaren framhåller att myndigheterna i sina programplaner 

på olika sätt har belyst resp. programs allvarligaste brister. Chefen för 
marinen har J:irvid valt att som tillägg till plancringsramen redovisa 

behov av resurser för angelägna :ltgärder som inte har kunnat planeras in. 

överbefälhavaren anser att samtliga brister och behov - oavsett prcsenta
tionsform - måste övervägas i en för försvarsmakten samlad form. I 
programplanen lämnar överbefälhavaren exempel på viktiga funktioner 

inom försvarsmakten I.lär del behövs ökade resurser under programplane
perioden men diir behoven inte kan rymmas inom anvisad plancringsram. 

Beträffande huvudprogrammen 4 och 5 avstyrker överbefälhavaren de 

förslag som överstiger anvisade planeringsrnmar med undantag för vissa 

oundvikliga kostnadsökningar och uppgiftsföränd ringar. 

I fråga om k r i g so r g a n isa t i o n e n, som redovisas i avväg

ningsprogram, godtar överbefälhavaren inledningsvis den föreslagna 

planeringen i stort. Bi:träffande avvägningsprogrammen R ö r I i g a 

marks t r i d s för b an d och Lok a I I b u n d n a m a r k

s t r i d s f ö r band fäster överbefälhavaren stor vikt vid att minst 

hälften av nuvarande antal infanteribrigader kan moderniseras och 

behållas pJ sikt. 1 avvaktan pä resultaten av pf1gående studier rörande 

uthällighet, underhällssystem m. m. tar han inte ställning till underhiills

tjänstens framtida organisation och resursbehov. Överbefälhavaren anser 
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att beslut om fortsatt beställning av tunga kustartilleribatterie_r bör fattas 

först när det av produktionstekniska skäl är nödvändigt och när underlag 

finns för att avgöra frågan om anskaffning av tungt, rörligt kustartilleri. 

fråga om avvägningsprogrammct Ö v er va t t e n s s t r i d s-

f ö r ha n d godtar överbefälhavaren att anskaffning av ett min fartyg 

planeras in under perioden men anmäkr att han inte ser någon möjlighet 

att inom försvarsmaktens ram planera om medel för att täcka en sådan 

tidigareläggning. 

Beträffande avvägningsprogrammet r j ä r r s t r i d s f ö r b a n d 

anser överbefälhavaren att handlingsfrihet för utveckling av ett nytt 

attack· och skolflygplansystem bör behållas inom landet intill år 1977. 
överbdälhavaren godtar den av chefen för flygvapnet föreslagna plane

ringsinriktningen. 

Inom avvägningsprogrammet L u f t f ö r s v a r s f ö r b a n d anser 

överbefälhavaren att minst atta divisioner av flygplan JA 37 bör 

anskaffas. 
Avvägningsprogrammen A 11 m än f ö r svars fors k ni n g och 

G e m e n s a m m a m y n d i g h e t e r o c h f u n k t i o n e r kan 

ink enligt överbefälhavaren få tillåtas öka sin andel av försvarsmaktens 

totala kostnader. Denna inriktning skall tillgodoses främst genom fortsatt 

rationalisering. Härutöver anser överbefälhavaren att ambitionsnivån 

inom flera områden bör prövas om. 
överbefälhavaren anmäler att han under hösten 197 5 avser lägga fram 

sin helhetssyn på f r e d s o r g a n i s a t i o n e n s u t v e c k I i n g på 

sikt. I avvaktan härpå godtar han den inriktning av fredsorganisationen 

som försvarsgrenschefrrna redovisar för huvudprogrammen 1-3. 
I avvaktan på resultatet av den påbörjade översynen av den centrala 

och högre regionala ledningsorganisationcn i fred tar överbefälhavaren 

inte nu ställning till fredsorganisationsutvecklingen inom huvudprogram 

4. 
lnorn huvudprogram S har i flera fall organisationsöversyner beslutats 

eller aviserats. överbefälhavaren anmäler att han efter hand avser att 
komma in med yttranden över dessa organisationsförändringar. 

överbefälhavaren har i sina direktiv för programplaneringen ställt krav 

på personalminskningar under perioden 1975/76--1979/80 
med 2 775 anställda (netto). Den planerade personalminskningen som 

den avspeglas i myndigheternas programplaner understiger det uppställda 

målet med ca 750 anställda. Hänsyn har dii tagits till att vissa 

minskningar kunnat genomföras snabbare än beräknat före budgetåret 

197 5/7 6. Överbefälhavaren anser att konsekvenserna av att beh[1\la 

minskningsmålen ytterligare behöver undersökas. I avvaktan härpå och 

mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningarna vidhåller överbefäl

havaren i stort de mål som han i sina direktiv har satt upp för 

personalminskningarna. Vidare anförs att en avsevärd del av de personal

minskningar som nu redovisas kan hänföras till förändringar i freds- och 

krigsorganisationen och innebär arnbitionssänkningar. Dessa personal-
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minskningar har av olika skäl inte gett de ekonomiska besparingar som 
ursprungligen förväntades. Detta visar enligt överbefälhavaren att meto
den med antalsmässiga personalminskningsmål inte är en lämplig styr
metod för kostnadsbesparingar. Metoden bör därför prövas om och 
överbefälhavaren anmäler att han i särskild ordning kommer in med 
förslag i denna fråga. 

För att besparingsmålcn skall kunna nås är det viktigt, framhåller 
överbefälhavaren, att beslut i organisationsfrågor fattas utan dröjsmål. De 
planerade organisationförändringarna och därav följande personalminsk
ningar förutsätter också investeringar i byggnader med ganska stora 
belopp. Överbefälhavaren anser att dessa medel bör tillföras utanför den 
militära utgiftsrnmen, t. ex. i form av långsiktiga krediter. 

överbefälhavaren framhåller att bdälsläget fortfarande är besvärande 
inom samtliga försvarsgrenar. Vakanssituationen under programplane
perioden anses mycket allvarlig, främst för armen och marinen. Huvud
anledningen härtill anges vara den sedan flera år tillbaka otillräckliga 
rekryteringen av kompani- och plutonsofficerare. Även personalutveck
lingen efter programplaneperioden inger oro, främst beträffande rege
mentsofficerare. Anledningen härtill är enligt överbefälhavaren att antalet 
pensionsavgangar per år åter blir normalt efter den genomförda pensions
åldersreformen. överbefälhavaren anser att det totala befälsbehovet inte 
kommer att minska under planeringsperioden eller på längre sikt. Han 
bedömer vidare att kvalitetskraven kommer att öka på allt kvalificerat 
befäl, främst stambefälet. Såväl de kvalitativa som antalsmässiga behoven 
på lång sikt innebär enligt överbefälhavarens mening att den rekrytering 
av kvalificerad militär personal som försvarsgrenscheferna föreslår bör 
godtas. Överbefälhavaren anför vidare att det är nödvändigt med en god 
rekrytering i nuläget för att kunna möta de problem som annars uppstår 
på längre sikt. 

Försök med avkortad g r u n d u t b i l d n i n g fortsätter under 
perioden. Utvärdering av försöken pågår vilket innebär att förslag till 
förändringar av försöksverksamheten fortlöpande kan komma att aktua

liseras. 
Hur de värnpliktiga skall fördelas och användas har angetts i den 

nyligen reviderade och av överbefälhavaren fastställda Värnpliktsplan för 
krigsmakten. /\v denna framgår att antalet värnpliktiga som årligen kan 
kallas in till grundutbildning minskar under perioden. Försvarsgrens
chcfernas planering av grundutbildningens omfattning baseras på värn
pliktsplanen och överbefälhavaren godtar den redovisade planeringen. 

Beträffande r e p e t i t i o n s u t b i 1 d n i n ge n framhåller över
befälhavaren att han av ekonomiska skäl starkt måste begränsa repeti
tionsutbildningen i förhåll:rnde till målsättningen i 1966 års riksdags
beslut trots de operativa risker detta medför. Endast de högst priori
terade förbanden kan ges en repetitionsutbildning som möjliggör att de 
kan vara allsidigt användbara omedelbart efter mobilisering. överbefäl
havaren anser dock att den inplanerade repetitionsutbildningen har en 
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sådan omfattning att planeringen kan gälla ännu någon tid innan ställning 
måste tas till uthildningens fortsatta omfattning och inriktning. 

överbefälhavaren redovisar i programplanen de b in d n i n g a r som 
med angivna förutsättningar kommer att finnas efter budgetåret 
1979/80, om de verksamheter som har planerats in i myndigheternas 
programplaner beslutas och genomförs. överbefälhavaren framhåller att 
redovisningen är mycket osäker men att den trots detta ger en god bild av 
storleksordningen av bindningarna efter programplaneperioden. 

I överbefälhavarens bedömning av det m i 1 i t ä r a f ö r s va r e t s 
u t ve c k 1 i n g föreslås bl. a. att vissa medel och bemyndiganden 
reserveras utanför den militära ramen för att skapa förutsättningar att 
behålla handlingsfrihet avseende robotutveckling inom landet till mitten 

av år 1977. 

Föredraganden 

Grundläggande riktlinjer för det militära försvarets inriktning har fast
ställts av 1972 års riksdag (prop. I 972 :7 5, Fö U I 972: I 7, rskr 1972 :2 31 ). 
Riktlinjerna har i allt väsentligt bekräftats av 1973 och 1974 års riksdagar 
(prop. 1973:1 bil. 6, FöU 1973:16, rskr 1973:195 resp. prop. 1974:1bil.6, 
FöU 1974:19, rskr 1974:190). Principerna i dessa beslut är enligt min 
mening alltjämt giltiga. Mot bakgrund av den redogörelse jag tidigare har 
lämnat för den säkerhetspolitiska utvecklingen och med hänsyn till det 
statsfinansiella läget anser jag att det inte finns anledning att ändra 
planeringsinriktningcn eller planeringsramen för det militära försvaret. 
Planeringen bör alltså ske enligt en horisontell planeringsram, som med 
vissa budgettekniska justeringar stämmer överens med den i försvarsbeslu
tet 1972 fastställda ramen för perioden 1972/73- 1976/77. Med utgångs
punkt i basbeloppet i den utgiftsram för budgetåret 1975/76, som jag 
kommer att förorda i det följande (s. 62) bör således plancringsramen för 
femårsperioden vara avrundat 40 750 milj. kr. i prisläge februari 1974. I 
planeringen bör förutsättas att kompensation för pris- och löneföränd
ringar skall ske enligt nettoprisindex. 

Programplaner för det militära försvart!t för perioden 1975/76-
1979/80 har utarbetats i en planeringsnivå som i huvudsak överensstäm
mer med den angivna. Överbefälhavaren har emellertid i sin planering 
förutsatt att försvarsmakten tillförs medel utöver ramen för ökade 
bränsle- och drivmedelskostnader och vissa investeringar samt att 
finansiering av vissa andra investeringar får ske genom långsiktiga 
krediter. Jag återkommer till dessa frågor. 

Jag anser i likhet med överbefälhavaren att den stadga i planeringen 
som kunde konstateras redan föregående år nu ytterligare har befästs. 
Vidare är motiveringar etc. för den föreslagna planeringen mera utförliga 
än tidigare, främst beroende på att programplanernas analytiska avsnitt 
har förbättrats avsevärt. Planeringen innehåller trots detta osäkerheter 
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betingade av svårigheter att bedöma den framtida utvecklingen. 
I likhet med föregåendt~ år har en reserv planerats in för att möta 

eventuella prisökningar på materiel och underhåll utöver den kompensa
tion som ncttoprisindcx beräknas ge. Denna s. k. priskil har be räknats av 
resp. programmyndighet i samarbete med försvarets materielverk och har 
godkänts av överbefälhavan:n. För egen dd anser jag att planeringen i 
detta avseende bör kunna godtas. Någon reserv för att möta eventuella 
lönestegringar som går utöver den genomsnittliga prisutvecklingen har 
däremot inte planerats in. Vidare har i planeringen förutsatts, som 
tidigare anförts, att större ekonomiska resurser står till förfogande än vad 
jag anser mig kunna förorda. Dessa förhållanden medför krav på ompla
neringar. Sådana omplancringar kommer vidare att bli nödvändiga för att 
skapa utrymme för ökade ambitioner inom vissa områden, bl. a. för att 
förbättra de värnpliktigas förmåner, vilht jag återkommer till i det 
följande. 

Slutsatsen av de angivna förhållandena blir enligt min mening att alla 
de anskaffningsprogram m. m. som redovisas i programplanerna svårligen 
kan genomföras inom angiven planeringsram. Jag anser därför att stor 
återhållsamhet måste iakttas när det gäller beslut som leder till långsiktiga 
ekonomiska bindningar. Av myndigheterna föreslagna ambitionsökningar 
i förhållande till föregående års planer bör i princip inte godtas. Varje 
möjlighet till besparing och rationalisering måste tas till vara. Kraven 
härvidlag kan behöva skärpas ytterligare. 

Innan jag går in på riktlinjerna för den fortsatta planeringen finner 
jag det angeläget att något beröra utvecklingen i fråga om de förhållanden 
som gäller på försvarets arbetsplatser m. m. 

Vi lever i ett samhälle som genomgår ständiga förändringar och 
förnyelser. Medborgarnas värdcringar styr denna samhällsutveckling. I 
dag präglas den politiska och sociala utvecklingen av strävandena att 
praktiskt förverkliga gemensamma demokratiska ideal. Vi kan se många 
exempel på dessa strävanden. Inom utbildningsväsendet förs fram nya 
ideer som berör organisaticnsformer, pedagogiska metoder. relationerna 
mellan lärare och elever. Inom arbetslivet växer kraven på ett ökat 
medinflytande - den enskilde måste ges möjlighet att delta i besluts
proccsser som påverkar hans nuvarande och framtida arbetsförhål
landen och livsbetingelser. Exemplen kan göras flera. Trots de särpräglade 
förhållanden som i vissa avseenden gäller för verksamheten inom 
försvaret finner jag det självklart att dessa strävanden också måste prägla 

de normer och förhållanden i övrigt inom försvaret som gäller för den 

fast anställda personalens och de värnpliktigas arbetsvillkor. Den nyligen 

beslutade översynen av Tjänstereglemente för försvarsmakten ser jag som 
ett led häri. Moderniseringen av tjänsteföreskrifter etc.. är en nödvändig för
utsättning för att förverkliga demokratiseringen av arbetsförhållandena 
inom försvaret men är i sig inte tillräcklig. Det krävs även en aktiv och 
gemensam insats i det dagliga arbetet av all personal, anställda såväl som 
värnpliktiga. Jag räknar med att studier och överväganden rörande 
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arbetsförhållanden m. m. inom det militära försvaret och därmed också 
personalfrågor i vidaste bemärkelse kommer att tillmätas allt större vikt. 
Jag får anledning att återkomma till dessa frågor i samband med att 
jag senare i år kommer att föreslå regeringen proposition till riksdagen 
om de värnpliktigas förmåner m. m. 

Jag går därefter över till avvägningsprogrammens inriktning. Föränd
ringar av dessa riktlinjer kan komma att aktualiseras bl. a. med hänsyn till 
resultaten av pågående studier och utredningar. 

De r ö r l i g a m a r k s t r i d s f ö r b a n d e n skall kunna kraftsam
las i olika angreppsriktningar för avvärjande strid. Höga kvalitetskrav 

ställs både på personal och materiel. Den av armechefen föreslagna och av 
överbefälhavaren godtagna inriktningen tillgodoser enligt min mening 
dessa krav. Jag biträder därför i huvudsak planeringen för avvägningspro
grammet men delar inte överbefälhavarens och armechefens syn på vissa 
delfrågor. Jag återkommer till detta i det följande. 

Armechefen har i årets programplan fullföljt och ytterligare konkreti
serat sin grundsyn att förband med strid som huvuduppgift bör 
prioriteras. Jag biträder denna prioritering. För att kunna behålla ett så 
stort antal stridande förband som möjligt blir det nödvändigt att överväga 
begränsningar inom olika stödfunktioner. Det civila samhällets resurser 
bör härvid utnyttjas i största möjliga utsträckning. Ett sådant utnyttjande 
måste dock samordnas inom hela samhället och främst inom områden där 
resurserna är knappa. Jag anser därför att underhållstjänstens framtida 
utformning bör studeras ytterligare. I avvaktan härpå är jag i likhet med 
överbefälhavaren inte beredd att nu ta ställning till denna fråga. 

Planeringen innebär att tio infanteribrigader behålls på sikt. Brigaderna 
organiseras om och deras rörlighet och eldkraft förbättras. Sålunda byts 
terrängfordonen, fältartilleriet, luftvärnet och infanterikanonvagnarna ut 
varjämte bandvagnar tillförs. Genom dessa åtgärder bedöms infanteri
brigaderna bli väl anpassade till utvecklingen i omvärlden. Armechefen 
har planerat in anskaffning av särskilda terrärtgfordon för personaltrans
porter samt en ökad anskaffning av infanterikanonvagnar. Denna anskaff
ning ansågs föregående år inte kunna inrymmas i planerna. Mot bakgrund 
av vad jag inledningsvis har anfört om överinteckningar räknar jag inte 
med att den nu föreslagna terrängfordonsanskaffningen kan rymmas 
inom planeringsramen. 

Antalet norrlandsbrigader behålls och deras organisation anpassas till 
infanteribrigadernas nya organisation. Motsvarande förbättringar som för 
infanteribrigaderna har planerats in vilket innebär att även norrlandsbri
gademas eldkraft och rörlighet ökar. 

De pansarbrigader som skall behållas på sikt tillförs nya terrängfordon. 
Av de utgående brigaderna planerar armechefen att behålla stridsfordons
delama samt vissa lednings- och underhållsresurser i annan organisations
form fram till mitten av 1980-talet. Armechefen har föreslagit renovering 
och modifiering av ca halva antalet stridsvagnar typ 101/102 som 
därigenom skulle kunna behållas fram till mitten av 1990-talet. Den 

J Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr J. Bilaga 6 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 34 

pansarbrigad och de självständiga stridsvagnsbataljoner i vilka dessa 
vagnar ingår skulle då stå kvar i krigsorganisationen under motsvarande 
tid. Dessa frågor torde behöva övervägas ytterligare och jag är därför inte 
beredd att nu ta ställning till den föreslagna renoveringen och modifie
ringen. 

Beträffande de rörliga kustartilleriförbanden slutförs uppbyggnaden av 
spärrförbanden under perioden. Studier av ett nytt rörligt kustartilleri
system pågår, varvid såväl artilleri- som robotlösningar övervägs. Utveck
ling och anskaffning av rörligt kustartilleri har planerats in under perio
den. Jag anser att planeringen i dessa avseenden t. v. bör godtas. 

De 1 o k a 1 t b u n d n a m a r k s t r i d s f ö r b a n d e n bör med 
hänsyn till vårt lands storlek omfatta förhållandevis många enheter. Den 
nuvarande planeringen tillgodoser detta önskemål och jag biträder i 
huvudsak inriktningen av avvägningsprogrammet. 

De infanteribrigader som inte tillförs modern materiel benämns 
skytteregementen. De avses t.v. behålla nuvarande infanteribrigaders 
organisation och utrustning. Vidare innebär planeringen att ett antal 
fristående skyttebataljoner organiseras. 

Jag delar armechefens uppfattning att äldre materiel bör behållas inom 
organisationen så länge den ger väsentliga tillskott till den samlade 
stridseffekten. Jag vill emellertid understryka att noggrann uppmärksam
het måste ägnas åt underhållskostnaderna för främst den tyngre 
materielen. Det förhållandet att materiel behålls får inte ge organisato
riska eller andra bindningar som begränsar handlingsfrihcten för framti
den. 

Enligt armechefens planering moderniseras hemvärnets utrustning. Jag 
anser det angeläget att de föreslagna åtgärderna genomförs. 

Anskaffning av fasta kustartilleribatterier av typ ERST A pågår. Chefen 
för marinen har planerat att beställningen skall utökas med ytterligare ett 
antal batterier. Jag räknar inte med någon ytterligare anskaffning av 
kustartilleribatterier av denna typ. Studier av olika vapensystem för att 
ersätta det äldre lätta fasta sjöfrontsartilleriet har inletts. Jag anser att 
dessa studier bör fullföljas. Tillsammans med studieresultat m. m. avseen
de nytt rörligt kustartilleri erhålls härigenom underlag för hur kustartille
riets krigsorganisation bör inriktas på längre sikt. 

För ö ve r v a t t e n s s t rid s f ö r b a n d e n är antalet förband av 
grundläggande betydelse. För att de enskilda enheterna skall ge avsedd 
effekt i invasionsförsvaret måste de tillförsäkras en jämförelsevis hög 
teknisk kvalitet. Jag anser att den nuvarande planeringen tillgodoser dessa 
krav och att avvägningsprogrammets inriktning i huvudsak kan godtas. 

Ytattackförbanden tillför5 torpedbåtar av typ Norrköping (Spica), som 
slutlevereras under programplaneperioden. Jag räknar med att patrullbå
tar beställs under innevarande budgetår. Patrullbåtarna bör utrustas med 
sjörobotar som bör beställas under budgetåret 197 5/7 6 för att leverans 
skall kunna ske samtidigt som fartygen färdigställs. 

Studier pågår av olika alternativ för ytattackförbandens utveckling på 
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sikt, varvid olika bestyckningsalternativ m. m. övervägs. Som huvudbe
styckning på fartygen kan bl. a. robot- och torpedsystem bli aktuella. Jag 
anser att dessa studier liksom tidigare bör inriktas mot lätta fartygstyper 
för kustnära insatser. 

Chefen för marinen har planerat att behålla vissa äldre fartyg längre än 
vad ursprungligen har avsetts främst för att upprätthålla antalet enheter. 
Ställning härtill behöver inte tas nu men jag vill hänvisa till vad jag har 
anfört i frågan om att behålla äldre materiel under avvägningsprogrammet 
lokalt bundna markstridskrafter. 

De nuvarande kustminsveparna kommer att utrangeras i början av 
1980-talet. Som ersättning för dessa har planerats in anskaffning av 
minjaktfartyg. Jag godtar t. v. denna planering. 

Jag räknar med att ett nytt minfartyg kommer att beställas under 
budgetåret 197 5 /7 6. 

Den av mig här förordade anskaffningen kräver viss omplanering. Jag 
anser att denna bör kunna genomföras inom den av överbefälhavaren 
anvisade planeringsramen för huvudprogrammet Marinförband. 

Antalet f j ärrs t rid s f ö r b a n d minskar i överensstämmelse 
med intentionerna i 1972 års försvarsbeslut. Tre ubåtar av typ Näcken 
(A 14) levereras under programplaneperioden. Jag räknar inte med någon 
ytterligare anskaffning av denna ubåtstyp. Studier och utveckling av 
nästa ubåtstyp har planerats in och seriebeställning har förutsatts ske 
sista året i programplaneperioden. Det är angeläget att behålla handlings
friheten att inom landet utveckla och tillverka ubåtar. Jag anser därför 
att fortsatta studier bör bedrivas inom detta område men är inte beredd 
att ta ställning till de föreslagna utvecklings- och anskaffningsprogram
men. 

Flygplan AJ 37 Viggen levereras planenligt och ombeväpning av 
attackf!ygdivisionerna slutförs under perioden. Detta innebär en avsevärd 
kvalitativ förbättring av attackkapaciteten. 

Medel för studier och utveckling av ett nytt flygplansystem efter 
37 Viggen har planerats in. Jag är inte nu beredd att ta ställning till 
utvecklingsprogrammet. Jag anser emellertid att handlingsfrihet i fråga 
om fortsatt utveckling och produktion av militära flygplan inom landet 
bör finnas intill juni 1977. För att detta skall vara möjligt måste vissa 
studier bedrivas. Jag återkommer i det följande (s. 120) till kostnaderna 
för dessa. Kungl. Maj:t har genom beslut den 30 april 1971, den 26 april 
1972, den 25 maj 1973, den 14 december 1973 och den 4 oktober 1974 
gett anvisningar för sådana studier. Jag avser att även i fortsättningen 
noga följa studiernas inriktning. 

L u f t förs va r s f ö r b a n de n genomgår stora förändringar un
der perioden. Förbandens materiella kvalitet kommer att förbättras 
avsevärt. 

För armens del börjar luftvärnsrobot 70 tillföras krigsorganisationen. 
En del av nuvarande luftvärnskanoner moderniseras och behålls på 
sikt. Ett stort antal luftvärnskanoner förs över till lokalförsvarsluftvärnet 
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utan modernisering. 
Anskaffningen av JA 37 Viggen sker enligt tidigare planer. Planeringen 

bör inriktas mot åtta jaktdivisioner samt mot att serieleverans skall börja 

år 1978. 
Luftvärnsrobotförbanden med robot 68 avvecklas under perioden i 

enlighet med tidigare beslut. 
Organisationen av luftförsvarssektorerna ses över. Stridsledningsfunk

tionen förbättras genom att ny radarmateriel tillförs. Planerade förbätt
ringar är enligt min mening angelägna för både flygvapnet och civilförsva
ret. 

Inom c e n t r a I o c h h ö g r e r e g i o n a 1 1 e d n i n g ombeväp
nas spaningsförbanden till S 37 Viggen. Detta innebär en avsevärd 
kvalitetshöjning för dessa förband. Spaningsdivisioner med S 32 Lansen 
och S 35 Draken avvecklas i huvudsak i takt med att S 37 Viggen tillförs 
krigsorganisationen. 

Försvarsmaktens tunga helikoptrar kommer att föras samman i en 
organisation vilket bör leda till att de kan utnyttjas effektivare. 

Antalet flygplan i transportorganisationen minskar under programpla
neperioden. Detta innebär att civila transportflygplan måste kunna tas i 
anspråk i krig i ökad utsträckning. 

Jag delar överbefälhavarens syn på avvägningsprogrammen a 11 m ä n 
f ö r s v a r s f o r s k n i n @; och ge m e n s a m m a m y n d i g h e -
te r o c h f u n k t i o n e r. Jag vill särskilt understryka kraven på 
rationalisering. 

Jag går därefter över till att behandla f r e d s o r g a n i s a t i o n e n. 
Mot bakgrund av de senaste årens pris- och löneutveckling måste 
försvarets kostnadsstruktur ägnas särskild uppmärksamhet. Lönekostna
dernas andel av den årliga utgiftsramen för försvarsmakten har under 
senare år haft en stigande tendens. Det är därför nödvändigt att ta till 
vara alla möjligheter att begränsa utgifterna för administration och för 
freds- och förvaltningsorganisationen. En större del av tillgängliga resurser 
kan därigenom sättas av för materielanskaffning och utbildning. 

Kostnaderna för den tekniskt mest avancerade materielen har också 
stigit mycket kraftigt. För att upprätthålla ett rimligt antal förband 
måste vi därför enligt min mening avstå från att i varje situation utnyttja 
alla de möjligheter som den moderna tekniken erbjuder. 

Inom fredsorganisationsområdet pågår ett antal utredningar som alla 
syftar till att få fram en mer rationell och mindre resurskrävande 

fredsorganisation än dagens. Jag anser att dessa utredningar och de 
omorganisationer de kan leda till bör tillmätas stor betydelse. Jag avser 
att senare i år föreslå rfgeringen proposition om indragning av två 
flottiljadministrationer vid flygvapnet. 

Omorganisation pågår av lägre regionala och lokala myndigheter inom 
armen och marinen. Arbetet härmed har redan resulterat i ett minskat 
behov av personal och ytterligare minskningar förutses. I planeringen har 
de för omorganisationen nödvändiga investeringarna prioriterats. 

Försvarets fredsorganisationsutredning har erhållit kompletterande 
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direktiv för sin verksamhet och samtidigt har jag tillkallat ytterligare fem 

sakkunniga. 
Tidigare aviserad översyn av den centrala och högre regionala 

ledningsorganisationen i fred har nyligen inletts. Enligt direktiven för 
utredningen skall principiella överväganden beträffande ledningsförhål
landena och dessas organisatoriska konsekvenser kunna redovisas senast 
den I december 1976. Utredningen har även att behandla frågan om 
lekmannainflytande i fred inom försvarsmaktens centrala och regionala 

ledning. 
Beträffande samordningen av pågående utredningar vill jag hänvisa till 

vad jar har anfört härom i direktiven för 1974 års försvarsutredning. Jag 
anger där bl. a. att jag anser det angeläget att utredningsarbetet samord
nas i största möjliga utsträckning både i sak och tidsmässigt. Det bör 
enligt min mening ankomma på försvarsutredningen att utöva en ledande 

roll härvidlag. 
A n t a I e t a n st ä 11 d a inom försvarsmakten styrs bl. a. av Kungl. 

Maj :ts uppdrag till överbefälhavaren att i samråd med försvarets 
rationaliseringsinstitut genomföra vissa personalreduceringar. I prop. 
1974:1 (bil. 6 s. 35) lämnade jag en utförlig beskrivning om uppdragets 
innebörd samt den organisation (LEMA) och det ADB-system (system 
LEMA) som skapats för att genomföra uppdraget. Nu gällande mål för 
minskningen har angetts till 3 900 anställda netto under perioden 
september 1972-september 1979. An talet anställda minskade under 
perioden september 1972-september 1974 med ca l 550 enligt redovis
ningen i system LEM A. 

Överbefälhavaren har för programplaneperioden 197 5 /7 6- 1979 /80 
angett en minskning med 2 775 anställda netto. De av programmyndig
heterna inplanerade personalminskningarna för samma period understiger 
angivna minskningsmål med ca 7 SO anställda. De myndigheter som inte 
har ansett sig kunna nå minskningsmålen anför skiftande motiv härför. 

Det är nödvändigt att begränsa personalkostnaderna inom försvaret. 
Försvarets samtliga myndigheter måste solidariskt och aktivt medverka 
till att alla möjligheter till personalminskningar tas· till vara inom ramen 
för naturliga avgångar och en effektiv omplaceringsverksamhet. Jag anser 
därför att de uppställda minskningsmålcn bör gälla och att kraven i vissa 
fall kan behöva skärpas. Detta innebär att vakanser måste accepteras. Jag 
vill i detta sammanhang framhålla att en myndighets personalbehov 
måste bestämmas med utgångspunkt i planerad verksamhet och aktuella 
förhållanden och inte på grundval av en organisation, som har fastställts 
vid en tidigare tidpunkt. I fråga om militär personal motiveras inom vissa 
områden en begränsning av rekrytering för vakansfyllnad av att krigsorga
nisationen på sikt går ner. 

Försöken med avkortad g r u n d u t b i l d n i n g fortsätter under 
programplaneperioden. Utvärdering av försöken pågår men ännu 
föreligger inte tillräckligt underlag för att bedöma konsekvenserna av den 
kortare utbildningstiden. 

Överbefälhavaren har sett över behovet av och tillgången på värnpliktig 
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personal. Antalet värnpliktiga som årligen kan kallas in till grundutbild
ning minskar under perioden. Försvarsgrenschefernas planering av 
grundutbildningens omfattning grundas på överbefälhavarens direktiv och 
jag godtar t. v. denna planering. 

Beträffande r e p e t i t i o n s u t b i I d n i n ge n anser jag i likhet 
med överbefälhavaren att den nu har en sådan omfattning och inriktning 
att planeringen kan gälla t. v. 

Jag vill även ta upp vissa s p e c i e 11 a p I a n e r i n g s f r å g o r. 
överbefälhavaren har anmält att ytterligare utvecklingsarbete inom 

ro b o t o m rå d e t måste påbörjas om handlingsfriheten och kompe
tensen skall behållas att inom landet ta fram kvalificerade robotsystem. 
Både jakt-, attack- och sjö målsrobotar kan därvid komma ifråga. F. n. 
finns inte bcslutsunderlag som gör det möjligt att ta ställning till vilken 
handlingsväg som bör väljas om utvecklingskapaciteten vid svensk 
robotindustri skall behållas. Beslut i dessa frågor måste dock fattas under 
våren 197 5. överbefälhavaren föreslår att omkring 50 milj. kr. för vart 
och ett av budgetåren 197 5/76 och 1976/77 och däremot svarande 
beställningsbemyndiganden reserveras utanför den militära utgiftsramen. 
För egen del är jag inte beredd att föreslå att extra medel ställs till 
försvarsmaktens förfogande för detta ändamål. 

Av överbefälhavarens programplan framgår att vissa i n ve s t e r i n g
a r förutsätts bestridas med särskilda medel utanför försvarsmaktens 
ram. De avser sådana in\'esteringar som enligt överbefälhavaren är att 
hänföra till lokaliseringspolitiska åtgärder och som inte medför rationali
seringsvinster. Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen (prop. 
1973: 135, FöU 1973 :26, rskr 1973 :382) har beslutat att 100 milj. kr. 
skall anvisas utanför det militära försvarets utgiftsram för etablering av 
ett fredsförband i Arvidsjaur som dessutom avses finansieras genom 
medel som kan komma att inflyta vid försäljning av mark och byggnader 
i Uppsala. Jag räknar vidare med att den del av investeringarna för en 
planerad förvaltningshögskola i Östersund som avser omlokalisering 
kommer att finansieras utanför den militära utgiftsramen. Jag anser inte 
att ytterligare medel bör tillskjutas ramen för de investeringar som i detta 
sammanhang anmälts av överbefälhavaren. 

Beträffande sådana investeringar som är en förutsättning för att 
anbefallda personalminskningar skall kunna genomföras anser överbefäl
havaren att erforderliga medel bör tillföras försvarsmakten i form av 
långsiktiga krediter, som återbetalas i takt med erhållna rationaliserings
vinster. Riksdagens försvarsutskott (FöU 1974:19) har uttalat att Kungl. 
Maj :t bör beräkna behovet av en rörlig kredit för investeringar i 
rationaliseringssyfte och lämna förslag härom till riksdagen. Enligt 
inlämnade programplaner föreligger inga behov av sådana krediter under 
budgetåret 1975/76. Jag vill i detta sammanhang erinra om avsikten med 
den rörliga kredit som ställs till vissa myndigheters förfogande. Krediten 
skall användas för att täcka kassamässiga underskott som kan föreligga 
vid budgetårsskifte på grund av av att myndigheten inte helt får betalning 
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för sina tjänster under det budgetår de lämnas samt för att utjämna 
tillfälliga eller säsongmässiga lik viditetsfluktuationer under ett löpande 
budgetår (prop. 1970:1 bil. 2 s. 18, SU 1970:18, rskr 1970:16). 

Under senare år har s y s t e m e t f ö r p r i s r e g I e r i n g av de 
militära försvarets utgifter varit en central planeringsfråga. Med stöd av 
Kungl. Maj :ts bemyndigande har jag tillkallat tre sakkunniga med uppgift 
att utvärdera erfarenheterna av nuvarande system för prisreglering av det 
militära försvarets och civilförsvarets utgifter samt att analysera 
nuvarande och alternativa system. I direktiven anges att utredningens 
resultat bör föreligga vid ingången av år 197 5 och utgöra grund för 
försvarsutredningens övervägande och ställningstagande till metod 
för prisreglering av försvarsutgifterna. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för det militära försvarets fortsatta 
inriktning som jag angett i det föregående. 
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Civilförsvarets programplan 

Civilförsvarsstyrelsen 
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Civilförsvarsstyrelsen har i enlighet med Kungl. Maj :ts anvisningar läm
nat in programplan för civilförsvaret för perioden 197 5/7 6-1979/80. 
Programplanen har utarbetats inom anvisad planeringsram. Planerings
ramen framgår av följande tabell (prisläge februari 1974; milj. kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 Summa 
1975/80 

Planeringsram 148,4 143,4 148,4 148,4 148,4 742,0 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Civilförsvarsstyrelsen redovisar som b a k g r u n d till planen sin syn 
på utvecklingen av vapen och insatsmetoder och de erfarenheter i detta 
avseende som kan dras från senare krig. Vapenutvecklingen innebär enligt 
styrelsens bedömning såväl negativa som positiva drag ur civilförsvarets 
synvinkel, negativa i den meningen att förmåga till urskillningslös och yt
täckande bekämpning ökar och positiva främst genom att tekniken ger 
möjlighet till precisionsanfall med begränsade sidoverkningar. Stridsme
del och stridsmetoder är sådana att det från skade- och verkanssynpunkt 
är svårt att dra en gräns mellan civila och militära mål. 

Av betydelse för civilförsvaret är också den svenska samhällsutvcck
lingen. Civilförsvarsstyrelsen pekar här bl. a. på de regler som numera gäl
ler för den fredstida räddningstjänsten och kommunernas ansvar för den
na. Utvecklingen på detta område påverkar planeringen för civilförsvaret. 

Uppbyggnaden av civilförsvarets organisation enligt 1972 års riksdags
beslut har i personellt och materiellt hänseende kunnat fullföljas till om
kring 90 %. Organisationen uppvisar obalans i uppbyggnadsläget mellan 
personal och materiel å ena sidan och anläggningar å andra sidan. Vidare 
har grundutbildning och ömingsverksamhet inte kunnat genomföras i 
nödvändig omfattning. 

Antalet platser i enskilda skyddsrum uppgår till ca 5 milj., varav ca 3,5 
milj. i bostadsbebyggelse. Det innebär att ca 225 000 platser har tillkom
mit under budgetåret 1973/74. Fortfarande saknar mellan 1,5-2 milj. 
människor i tätorter med mer än 5 000 invånare skyddsrumsplats i an
slutning till bostäderna. Allvarligast är bristerna i de största städernas in
nerområden, där tillgången på skyddsrumsplatser också i anslutning till 
arbetsplatser är ringa. Även i övrigt är fördelningen över ytan av befint

liga skyddsrum inte tillfredsställande. 
I det konventionella angreppsfallet innebär tillgången på skyddsrum 

att utrymningar i huvudsak kan begränsas till slutlig utrymning av när
områdena runt angriparens troliga bekämpningsmål och av hotade inva
sionsområden. Utrymningama får stor omfattning om större tätorter in
nefattas av invasionshot och i den mån man på grund av bekämpningens 
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inriktning tvingas utrymma innerområden i de största städerna. Undsätt
ningsorganisationen bedöms totalt sett vara kvantitativt tillräcklig i det 
konventionella angreppsfallet. 

I övriga angreppsfall inbegrips användning av ABC-stridsmedel. Vid hot 
om insats av kärnladdningar är omfattande utrymningar bl. a. av de 
största städerna ofrånkomliga. Planläggningen och insatsberedskapen för 
detta är god. Det är dock väsentligt att statsmakterna fattar beslut tidigt 
så att provisoriska skydd kan ställas i ordning där brist på skyddsrum 
föreligger. Den lokala undsättningsorganisationen är helt otillräcklig för 
detta angreppsfall. Bistånd behövs i stor omfattning från regionalt civil
försvar och från samhället i övrigt, bl. a. från det militära försvaret. Vid 
insatser av C-stridsmedel (och B-aerosoler) är befolkningsskyddet otill
fredsställande framför allt i områden som saknar skyddsrum. 

Generellt gäller för samtliga de angreppsfall som har studerats att orga
nisationens kvalitet och beredskap inte är tillfredsställande på grund av 
bristande utbildning och övning samt bristande enhetlighet i organisatio
nens sammansättning och vissa materiel- och anläggningsbrister. Vidare är 
uthålligheten hos organisationen otillräcklig på grund av att personal- och 
materielersättningsreserver saknas. 

Verksamheten under perioden bör enligt civilförsvarsstyrelsen ha föl
jande i n r i k t n i n g. 

Så stor del som möjligt av det fria planeringsutrymmet bör användas 
för att förbättra allmänhetens skydd i bristområden, främst i de s. k. in
nerområdena. Principerna och planläggningen för utrymning ses över och 
kalender för beredskapshöjande åtgärder utarbetas. En balanserad pro
duktionsheredskap för skyddsmasker (ca 300 000 skyddsmasker och 
20 000 av övriga typer per år) skall t. v. upprätthållas. 

Lednings- och undsättningsorganisationen organiseras om till en enhet
ligare, rörligare och uthålligare organisation, som fyller kraven i främst 
det konventionella angreppsfallet. Personalförsörjningen till krigsorgani
sationen ses över och materiel och anläggningar kompletteras. 

Det nya utbildnings- och övningssystemet införs successivt för att för
bättra befälsutbildning och övningsverksamhet. Ca 30 % av manskapet 
grundutbildas i fred. En mindre del av undsättningsorganisationen utbil
das och förrådsställs som snabbt mobiliserbara enheter, s. k. S-enheter. 
Härigenom ökar beredskapen och möjligheterna att utnyttja civilförsvars
organisationen för katastrofhjälp i fred. 

Vid planeringen och genomförandeverksamheten är det av stor vikt att 
handlingsfrihet finns att inom den av statsmakterna angivna målsätt
ningen optimalt unyttja tilldelade resurser. Styrelsen har därför i pro
gramplanen ökat överplaneringen jämfört med tidigare år. Sålunda har 
överplaneringen ökat inom områdena materielanskaffning och produk
tion av anläggningar till l 0-20 % av tilldelade ramar. Med hänsyn till ti
digare års erfarenheter har medelstilldelningen inom utbildningsområdet 
begränsats. 

Kostnaderna för att hålla nuvarande organisation vid makt beräknas 
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till ca 370 milj. kr. under perioden. Häri inräknas bl. a. kostnader för för
valtning, underhålls- och förrådsverksamhct, produktionsbcredskap för 
skyddsmasker samt omsättning av materiel. Ytterligare planeringsutrym
me binds av beställningar vid periodens ingång av materiel och anlägg
ningar samt av statsbidrag till skol- och trafikantskyddsrum. För att täcka 
befintliga brister och tillföra nya civilförsvarsresurser och för att investera 
i fredsorganisationen samt genomföra forskningsverksamhet återstår un
der perioden ca 170 milj. kr. av planeringsutrymmct. 

Inom delprogrammet Skydd för allmänheten har styrelsen under bud
getåret 1973/74 låtit en arbetsgrupp studera metoder för att kartlägga 
bristen på skyddsrum i innerområdena och för att inventera skyddstill
gångar och projektera provisoriska skydd. Utredningen redovisas särskilt i 
anslutning till programplanen. 

För att på sikt förbättra. skyddet i utpräglade bristområden behöver 
det fortlöpande skyddsrum:;byggandet kompletteras. Styrelsen tänker sig 
att detta kan gå till på följande sätt. Ekonomiskt fördelaktigt är att i sam
band med nybyggnad inrymma skyddsrum av sådan storlek att behovet 
inom tillåtet gångavstånd täcks. I vissa områden kan bristen inte hävas 
inom rimlig tid med denna metod. Friliggande skyddsrum kan då projek
teras och eventuellt läggas i en projektbank för att användas i konjunk
tur- och arbetsmarknadspolitiskt syfte. I områden där dessa åtgärder inte 
väntas ge tillräckligt resultat kan slutligen planläggning av provisoriska 
skydd genomföras. Bergtunnlar och andra underjordiska utrymmen ger 
goda skyddsmöjligheter som dock kräver tämligen omfattande åtgärder 
för att kunna utnyttjas. Av det fria planeringsutrymmet avsätts 3 I milj. 
kr. under perioden för att förbättra skyddet i innerområden. Medlen 
avses i första hand bli utnyttjade för att kartlägga bristområden, prov
bygga provisoriska skydd, komplettera det fortlöpande skyddsrumsbygg
andet, modernisera befolkningsskyddsrum och vissa äldre skyddsrum 
samt vidta åtgärder i bergtunnlar. 

Den avsedda nya krigsorganisationen för civilförsvarets ledning och 
undsättning m. m. senareläggs. Den nya organisationen börjar enligt pro
gramplanen att införas under budgetåret 1977 /78. Omorganisationen be
räknas vara genomförd under budgetåret 1980/81. 

Senareläggningen medför också att det nya grundutbildnings- och öv
ningssystemet som har antagits av 1974 års riksdag (prop. 1974:75, FöU 

1974:20, rskr 1974:191) börjar tillämpas under budgetåret 1977 /78. När 
det nya utbildnings- och övningssystemet har kommit i tillämpning under 
periodens senare del beräknas antalet utbildningsdagar uppgå till 167 000 
och antalet övningsdagar till 118 000 per år. En ny fredsorganisa

tion för utbildnings- och förrådsverksamhet enligt de grunder som riks
dagen har antagit genom nyssnämnda beslut beräknas vara införd under 

budgetåret 197 6/77. 
Under perioden blir de sista ledningscentralerna av typ A/B färdiga. 

Äldre sådana anläggningar börjar moderniseras. Utbyggnaden av lednings
centraler av typ C avslutas under perioden. Centraler av typ D byggs med 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet· 43 

en takt av två centraler per år. Vid periodens slut återstår åtta sådana an
läggningar att bygga. 30 ledningsct?ntraler av typ F kömrrier till under 
perioden. 

Under perioden kommer sambandsutrustning för ledningsstaber att in
stalleras i takt med att nya anläggningar kommer till. Radioutrustning i 
provisoriska ledningscentraler skall vara klar under år 1978. Samplanering 
med andra radiosystem som är väsentliga för totalförsvaret eftersträvas. 
Samordningen av radiosystemen bör enligt styrelsen särskilt utredas. 

För att utveckla och anpassa civilförsvarets alarmeringssystem genom
förs under perioden flera studier. Viss alarmeringsutrustning komplette
ras för att öka säkerheten i alarmeringsfunktionen. Bl. a. moderniseras ut
rustningen i försvarets luftförsvarscentraler efter hand som dessa ses över. 

I fråga om delprogrammet Utrymning anför styrelsen att arbetet med 
att ta fram operativa principer för beslut om utrymningar slutförs under 
budgetåret 1975/76. Nuvarande omfattning av planläggningen behålls så 
att den operativa handlingsfriheten i olika situationer tillgodoses. 

Forsknings- och försöksverksamheten under perioden inriktas främst 
på att få fram underlag för studier och planering. I första hand skall man 
söka få underlag för att beskriva framtida verksamhetsmiljöer för civilför
svaret. 

Civilförsvarsstyrelsen framhåller att programplanen för perioden 
197 5/7 6-1979/80 i huvudsak är en rullning av närmast föregående pro
gramplan. Några avgörande förändringar beträffande målet för huvudpro
grammet och inriktningen av delprogrammen föreslås inte i den nu inläm
nade planen. 

Betalningsmedlens fördelning inom huvudprogrammet på produktions
områden i nivån 148,4 milj. kr. under perioden 197 5/76-1979/80 fram
går av följande sammanställning (prisläge februari 1974; milj. kr.; överpla
nering och intäkter fråndragna) 

Produktionsområde 

Förvaltning 
Utbildning av civilförsvarspersonal m. m. 
Civilförsvarsutbildning av allmänheten 
Underhåll och förrådsverksamhet 
Materielanskaffning m. m. 
Anskaffning av förråds- och utbildnings

anläggningar 
Anskaffning av skyddsrum m. m. 
Forskning, försök och utveckling 

Summa 

138,2 
140,5 

18,6 
108,8 
136,5 

40,1 1 

153,0 
6,7 

742,4 

I I beloppet ingår inte investeringar för biståndsutbildningsnämnden 

Kostnadernas fördelning i nivån 148,4 milj. kr. efter deras tidsmässiga 
effekt framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; milj. 
kr.; överplanering och intäktt:r fråndragna). 
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Vidmakthållande på kort sikt av befintliga 
resurser 

Omsättning av äldre och tillförsei av nya 
resurser 

Forskning och utveckling 

Föredraganden 

246,9 

488,8 
6,7 

742,4 

44 

Inriktningen av civilförsvarets utveckling har på grundval av 1972 års 
försvarsbeslut (prop. 1972:7 5, FöU 1972 :1 7, rskr 1972 :231) behandlats 
senast av 1974 års riksdag (prop. 1974:1 bil. 6, FöU 1974:19, rskr 
1974:190). 

Sammanfattningsvis innebär de av riksdagen anvisade riktlinjerna för 
verksamheten att så stor del som möjligt av civilförsvarets resurser skall 
användas till skyddsåtgärder i förebyggande syfte och att beroendet av 
att genomföra omfattande utrymningar i möjlig mån bör begränsas. 
Ramar har anvisats för den organisation som i krig skall finnas för ledning 
av civilförsvarsverksamheten och för undsättning m. m. Vidare har 
riktlinjer för ett nytt utbildnings- och övningssystem och grunder för en 
ny utbildnings-, övnings- och förrådsorganisation godkänts. De här 
nämnda riktlinjerna för civilförsvarets utveckling bör gälla för den 
fortsatta planeringen. 

Av civilförsvarsstyrelsens programplan framgår att antalet platser i 
enskilda skyddsrum f. n. uppgår till ca S milj. Civilförsvarsstyrelsen fram
håller att skydd ännu saknas för 1,5-2 milj. människor i de tätorter som 
f. n. berörs av skyddsrumsbyggandet, dvs. i huvudsak orter med mer än 
S 000 invånare. Allvarligast är bristerna i de största städernas innerom
råden och i villa- och radhusområden och delar av annan låghusbebyggel

se. 
Skyddsrumsfrågorna övervägs f. n. i försvarsdepartementet på grund av 

bl. a. det förslag (SOU 1972:50) som 1969 års skyddsrumsutredning har 
lagt fram. Beredningen är inte avslutad ännu. Jag avser emellertid att 
inom kort lägga fram förslag i ämnet. Sammanfattningsvis kommer mina 
förslag att innebära att skyddsrumsbyggandet i fortsättningen får en 
fastare anknytning till den allmänna bebyggelseplaneringen i kommuner
na och att reglerna i civilförsvarslagen ( 1960:74) om skyddsrum anpassas 
härtill. Avsikten är att få så goda förutsättningar som möjligt för att 
ändamålsenligt fördela och utnyttja de resurser som ställs till förfogande. 
Jag räknar med att skyddsrum även i fortsättningen skall komma till i 
samband med den fortlöpande byggnadsproduktionen. 

I enlighet med 1972 års försvarsbeslut avser jag vidare att föreslå att 
det generella undantaget från att bygga skyddsrum i de största städernas 
innerområden upphör. På sikt blir det härigenom möjligt att förbättra 
skyddet för befolkningen i dessa områden. I fråga om områden med 
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låghusbebyggelse kan emellertid situationen inte nämnvärt förbättras 
förrän nya regler för skyddsrumsbyggandet har införts efter en övergångs
tid och de tekniska förutsättningarna finns för att bygga skyddsrum i 
dessa områden. [ ett senare sammanhang bör den nuvarande förteck
ningen över skyddsrumsorter ses över. 

Civilförsvarsstyrelsen redovisar i programplanen ett flertal åtgärder 
som är möjliga att vidta under perioden för att förbättra skyddet i 
utpräglade bristområden, dvs. de största städernas innerområden. En 
första åtgärd är att kartlägga bristernas omfattning i de berörda orterna. 
För att fortlöpande avhjälpa bristerna föreslår styrelsen att skyddsrum 
som tillkommer enligt nuvarande regler i nya byggnader och anläggningar 
görs större så att de rymmer fler personer än vad som svarar mot 
byggnadens eget behov. Härigenom tillgodoses även kringliggande skydds
behov inom lämpligt avstånd från byggnaden. Styrelsen pekar också på 
möjligheten att projektera friliggande skyddsrum, dvs. skyddsrum som 
uppförs utan samband med annat byggnadsobjekt, och att vidta åtgärder 
för att ta till vara skyddstillgångar i bergtunnlar och liknande utrymmen. 
Slutligen föreslås att s. k. provisoriska skydd planläggs. Styrelsen räknar i 
programplanen med att ca 30 milj. kr. inom den anvisade planeringsra
men används under perioden 1975/76-1979/80 för nämnda åtgärder. 

Civilförsvarsstyrelsen har också behandlat frågan om bristsituationen i 
en särskild rapport över provplanläggning av provisoriska allmänna skydd 
Provplanläggningen har omfattat kartläggning av bristsituationer, 
inventering av skyddstillgångar och projektering av s. k. provisoriska 
skydd. Styrelsen framhåller att skyddet av befolkningen i första hand bör 
tillgodoses genom att skyddsrum ställs i ordning i fredstid. Planläggning 
av provisoriska skydd som avses tillkomma först i en beredskapssituation 
bör begränsas till områden där bristerna inte kan avhjälpas med 
permanenta skyddsrum inom överskådlig tid. I rapporten föreslås att de 
lokala bristerna i skyddsrumsläget kartläggs under budgetåren 1974/7 5-
1976/77 och att provisoriska skydd i några fall utförs för att få 
erfarenheter av de praktiska möjligheterna att i en krissituation anordna 
sådant skydd i befintliga byggnader m. m. 

Med utgångspunkt häri har civilförsvarsstyrelsen i samband med 
rapporten redovisat en plan för produktion av skydd i bristområden med 
hänsyn till den gjorda avvägningen i programplanen. Åtgärderna avser 
tidigare nämnda kompletteringsbyggande av skyddsrumsplatser i anslut
ning till nya normalskyddsrum samt åtgärder för att ställa i ordning 
befintliga bergtunnlar och andra underjordiska utrymmen till skyddsrum 
som i huvudsak motsvarar normalskyddsrum. Civilförsvarsstyrelsen förut
sätter att kostnaderna för åtgärderna betalas av statsmedel. I produk
tionsplanen redovisas översiktliga tidsplaner för att genomföra åtgärderna 
och beräknat betalningsutfall. I planen ingår också den nämnda kartlägg
ningen av brister och försöksverksamheten avseende provisoriska skydd i 
befintliga byggnader. 

Som framgår av den lämnade redogörelsen finns f. n. i landet ett 
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ansenligt antal skyddsrumsplatser iordningställda. vissa tätorter är 
emellertid skyddsrumsläget otillfredsställande, bl. a. i innerområden i de 
större städerna. Om inte åtgärder vidtas för att förbättra situationen 
kommer dessa brister att bestå under lång tid även sedan det nuvarande 
undantaget från skyldighet att anordna skyddsrum i nya byggnader 
upphört. I anvisningarna för civilförsvarets programplanering har jag 
därför tagit upp frågan om att som komplettering till skyddsrummen ta 
vara på skyddstillgångar av annat slag. Främst gäller detta bergtunnlar 
och andra underjordiska utrymmen som i sig själva eller efter förbättring
ar kan ge rimligt skydd. Underjordiska delar i befintliga byggnader kan 
också i vissa fall vara sådana skyddstillgångar. I nämnda anvisningar har 
också angetts att en utbyggnad av provisoriska skydd skall vara förberedd 
så att skyddssituationen kan förbättras när beslut härom fattas. 

Att döma av civilförsvarsstyrelsens undersökning och redovisning i 
nämnda rapport är det möjligt att vidta eller förbereda åtgärder för att 
förbättra befolkningens skydd i bristområdena. Jag anser det vara 
angeläget att dessa möjligheter tas till vara inom det planeringsutrymme 
som finns jämsides med att skyddsrum fortlöpande anordnas för de nya 
skyddsbehov som uppkommer efter hand som tätorter byggs ut. De nya 
regler för skyddsrumsbyggandet som jag kommer att föreslå innebär bl. a. 
att en fysisk planering för skyddsrumsförsörjningen genomförs i de 
berörda kommunerna. Denna planering är väl ägnad att ligga till grund 
både för det fortlöpande skyddsrumsbyggandet och för åtgärder som 
behöver vidtas eller förberedas på grund av att skyddet i befintlig 
bebyggelse är otillräckligt. 

Jag vill här något beröra värdet av det skydd som kan nås genom de 
avsedda kompletterande åtgärderna. Det är önskvärt att skyddsrum och 
övriga skyddstillgångar har likvärdig skyddsförmåga inom ett och samma 
område. I princip bör skydd som ställs i ordning för befolkningen 
uppfylla krav som gäller för normalskyddsrum. Av olika skäl kan inte 
detta mål nås i full utsträckning. Redan befintliga skyddsrum är olika 
ifråga om utförande och skyddsförmåga. Skyddsrum som anordnas i 
bergtunnlar och liknande utrymmen och provisoriska skydd som förbe
reds för en beredskapssituation får en varierande skyddseffekt beroende 
på de tekniska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningarna i varje 
särskilt fall. Som riktlinje för de krav på skyddets beskaffenhet som bör 
gälla har i anvisningarna för programplaneringen angetts att skyddet i 
första hand skall avse konventionella vapen. I detta hänseende bör den 
skyddsförmåga eftersträvas som gäller för normalskyddsrum. Skyddet 
skall stå emot verkan av brand och byggnadsras och ha reservutgång. Mot 
bakgrund av statsmakternas bedömning att riskerna är små för att 
ABC-strids1m:del sätts in mot civilbefolkningen i terrorsyfte ställs inte 
särskilda krav på skydd mot dessa stridsmedel utöver vad som följer av 
skyddet mot verkan av konventionella vapen och skäligt skydd mot 
radioaktiv stralning. Luftförsörjningen bör i huvudsak tillgodoses enligt 
de funktionskrav som gäller för normalskyddsrum. 
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Skydd som i fredstid ställs i ordning i bergtunnlar och jämförliga 
underjordiska utrymmen med skyddsförmåga enligt nämnda normer bör 
anses vara egentliga skyddsrum och tas in i planerna som sådana. Skydd 
som kan åstadkommas genom att åtgärder förbereds till utförande först i 
en beredskapssituation när beslut fattas om att förstärka beredskapen bör 
benämnas provisoriska skydd. r detta sammanhang uppkommer frågan 
vilken omfattning förberedelserna bör ha i fredstid för att provisoriska 
skydd skall kunna ställas i ordning inom den tid och med de resurser som 
kan bedömas stå till förfogande i en krissituation. Den tid som kan stå till 
buds bör förutsättas vara två år. Omfattningen av tillgängliga produk
tionsresurser, t. ex. organisationen för byggnads- och reparationsbered
skapen i krig, får bedömas med hänsyn till samhällets övriga behov av 
sådana resurser i en krissituation. De provisoriska skydden blir mot denna 
bakgrund enbart en dellösning av skyddsproblemet. 

Civilförsvarets verksamhet under den närmaste programplaneperioden 
bör kännetecknas av den nämnda strävan att förbättra det förebyggande 
skyddet för befolkningen. Vid avvägningen av de tillgängliga resurserna 
inom planeringsramen bör största möjliga utrymme ges åt sådana 
åtgärder. Jag finner den avvägning som civilförsvarsstyrelsen har gjort i 
detta hänseende vara rimlig med hänsyn till de förutsättningar som f. n. 
finns för att vidta konkreta åtgärder och de förhållanden i övrigt som nu 
kan överblickas. Jag kan således i huvudsak godta vad civilförsvarsstyrel
sen har föreslagit i fråga om produktion m. m. under perioden av skydd i 
bristområden. Omfattningen av åtgärderna bör närmare prövas vid den 
årliga budgetbehandlingen av anslagen till civilförsvaret. 

Civilförsvarsstyrelsen räknar med att en ny utbildnings-, övnings- och 
förrådsorganisation enligt de grunder som riksdagen har godkänt (prop. 
1974:75, FöU 1974:20, rskr 1974:191) införs under programplane
perioden. Jag har inte något att erinra mot vad civilförsvarsstyn:lsen har 
anfört härom i programplanen. Jag vill dock erinra om att omfattningen 
av utbildnings- och övningsverksamheten kommer att övervägas ytterliga
re när underlag har tagits fram som grund för de utbildnings- och 
övningsbestämmelser m. m. som skall gälla för den nya lednings- och 
undsättningsor·~anisationen (Org. 80). 

Programplanen för 197 5/76-1979/80 är i huvudsak en ytterligare 
genomarbetning av föregående plan. Målet för huvudprogrammet och 
inriktningen av delprogrammen är i stort oförändrade. Verksamheten är 
nu planerad helt inom den anvisade planeringsramen. Jag kan t. v. godta 
den inriktning som civilförsvarsstyrelsen har redovisat. Åtgärdernas om
fattning får dock övervägas närmare i samband med den årliga budget
prövningen. 

Planeringen för civilförsvarets utveckling under perioden 1975/76-
1979/ 80 bör ske enligt en planeringsram som utgår horisontellt från 
basbeloppet i den utgiftsram som jag förordar i det följande. Basbeloppet 
uppgår till 148,4 milj. kr. Det innebär en total planeringsrarn under 
perioden 1975/76-1979/80 om avrundat 742 milj. kr. i prisläget februari 
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1974. I planeringen bör förutsättas att kompensation för pris- och 
löneförändringar kommer att ske enligt nettoprisindex. Ramen avser 
endast sådan verksamhet som finansieras från fjärde huvudtiteln enligt 
nuvarande regler för fördelningen av civilförsvarets kostnader mellan stat, 
kommuner och enskilda. Den fortsatta planeringen bör ske från denna 
förutsättning. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för civilförsvarets fortsatta inriktning 
som jag har angett i det föregående. 
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Årsredovisningar för budgetåret 1973/74 

Myndigheterna har enligt utfärdade anvisningar lämnat in årsredovis
ning avseende budgetåret 1973/74. Årsredovisningarna skall utgöra en 
återredovisning av de i regleringsbrevet angivna uppdragen m. m. De 
påverkas därför i hög grad av den utformning och precisering som 
uppdragen har fått i regleringsbrevet. Arbete pågår med att förbättra 
förutsättningar och metoder för att ange mål (uppgifter) samt värdera 
och analysera de genomförda prestationerna. Systemet med årsredovis
ningar har således ännu inte funnit sin slutliga form. Det kan dock 
konstateras att årets redovisningar är avsevärt bättre än föregående års. 
Främst har de analytiska inslagen byggts ut. 

Det är angeläget att statsmakterna får en redogörelse för hur ställda 
uppgifter har genomförts och tilldelade resurser använts under budgetåret 
samt orsakerna till eventuella störningar i den planerade verksamheten. 
Jag vill därför anföra följande. 

Det militära försvaret 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet L e d n i n g o c h 
f ö r b a n d s v er k s a m h e t har i huvudsak genomförts enligt fast
ställda planer. Den första etappen av omorganisationen i lägre regional 
och lokal instans inom armen och marinen har slutförts. Även beslutade 
förbandsindragningar inom flygvapnet har i allt väsentligt genomförts. 
Organisationsändringarna innebar bl. a. för armen ökad samordning inom 
fem försvarsområden, för marinen organisationsförändringar inom stabs
och förvaltningstjänsten vid örlogsbaser och kustartilleriförsvar samt för 
flygvapnet avveckling av tre flottilj- och kåradministrationer. I den mån 
målen inte helt har kunnat nås beror detta främst på att förutsatt 
utbyggnad av skollokaler, förråd m. m. inte har kunnat slutföras. Omor
ganisationen av försvarets materielverk har genomförts. Vidare har 
omorganisation av fortifikationsförvaltningen och försvarets forsknings
anstalt förberetts. 

Antalet anställda inom försvarsmakten har minskat i huvudsak plan
enligt. Överbefälhavaren anför att rekryteringen av regementsofficerare 
har varit tillfredsställande medan kompaniofficers- och plutonofficers
rekryteringen inom flera sektorer inte har motsvarat målen. Samma 
förhållanden gäller i stort för den civilmilitära personalen. Ett speciellt 
och akut problem utgör avgången av flygförare från flygvapnet till den 
civila luftfarten. 

De kvalitativa målen för utbildningen av och till fast anställd personal 
m. fl. har i allt väsentligt uppnåtts med undantag för delar av den 
utbildning som skall genomföras vid förbanden. Orsakerna härtill är 
främst att övningstrupp inte har kunnat ställas till förfogande i erforder
lig utsträckning. Enligt överbefälhavaren är det kvantitativa resultatet vid 

4 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bilaga 6 
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reservofficerskursema I och 2 inom armen otillfredsställande och till
godoser inte krigsorganisationens behov. En viktig orsak härtill är att 
kurser vid universiteten pägår under juni månad eller påbörjas före den I 
september, dvs. under tid som f. n. tas i anspråk för reservofficersutbild
ning. Chefen för armen avser att genomföra en särskild utbildningsstudie 
i vilken även dessa frågor kommer att övervägas. 

Grundutbildningen av värnpliktiga avsågs omfatta drygt l S milj. 
tjänstgöringsdagar. Det verkliga utfallet blev något mer än 14,7 milj. eller 
i stort lika med föregående års resultat. Avgångarna under utbildnings
tiden fortsätter att sjunka och uppgick för budgetåret till 11,3 % av hela 
grundutbildningskontingenten. Motsvarande siffra för budgetåret 1972/ 
73 var 12,7 %. 

Det kvalitativa resultatet kan inte utvärderas helt. Försöken med 
avkortad grundutbildning måste pågå ännu någon tid innan definitiva 
slutsatser kan dras och mer omfattande åtgärder aktualiseras. Trots vissa 
brister i utbildningsresultaten redovisar försvarsgrenscheferna att huvud
delen av förbanden har nått en godtagbar utbildningsnivå i huvudfunktio
nen. 

Repetitionsutbildning har genomförts med 88 000 värnpliktiga. Av 
dessa har ca 82 000 genomfört krigsförbandsövningar medan övriga 
deltagit i särskild övning. eller mobiliseringsövning. Inom armen och 
flygvapnet har en differentierad och avkortad repetitionsutbildning till
lämpats på försök för ett antal förband. Inom marinen inställdes 
krigsförbandsövningama nästan helt. För flera av de förband - främst 
lokalförsvarsförband inom armen - som har genomfört avkortad krigs
förbandsövning har utbildningsmålet inte nåtts. En avkortad och/eller 
differentierad repetitionsutbildning medför dock, framhåller överbefäl
havaren, att ett större antal förband kan övas i sina huvuduppgifter. 
Försöken med sådan repetitionsutbildning bör därför fortsätta tills 
tillräckliga erfarenheter har vunnits. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet M a t e r i e l a n-
s k a f f n i n g har i huvudsak följt uppgjorda planer. 

Materielleveranserna har varit betydande. Av viktigare materiel har till 
armen levererats bl. a. ett nytt centralinstrument för del av det tunga 
fältartilleriet. Beställning har tidigare lagts ut avseende revidering av 
tändrör. Revideringen medför ökad säkerhet vid artilleriskjutningar och 
de första reviderade tändrören har börjat levereras. Av övrig levererad 
materiel kan nämnas handeldvapen, ammunition och beklädnadsutrust
ningar. Till marinen har levererats ytterligare tre av tidigare beställda tolv 
torpedbåtar av typ Norrköping (Spica). Tre minsvepare av fiskebåtstyp 
har färdigställts och beställda tunga helikoptrar har slutlevererats. Monte
ring av det första tunga kustartilleribatteriet av typ ERST A har påbörjats. 
Till flygvapnet pågår leveranser av attackversionen av flygplan 37 Viggen. 
Flygplan 35 Draken har kompletterats med viss spaningsutrustning och 
åtgärder för att förbättra tlygsäkerheten på denna flygplantyp har börjat 
vidtas. Inom stridsledningsområdet har en ny spaningsradar slutlevererats. 
En avancerad flygtränings:;imulator för utbildning av förare på flygplan 
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37 Viggen har tagits i bruk. 
Beställningsverksamheten har inriktats på att fullfölja och' komplettera 

tidigare beställda viktigare vapensystem. Endast ett fåtal större nya 
materielobjekt har beställts. Förnyelsen av armens terrängbilar fortsätter 
och en ny lastterrängbil har beställts till en kostnad av ca 230 milj. kr. På 
fordonssidan har även vissa special- och standardfordon beställts. Av 
övrig materiel som beställts för armen kan nämnas specialammunition 
och radiomateriel. För marinen har beställning skett av bl. a. en rädd
ningsubåt, materiel för ubåt av typ Näcken (A 14) och viss vapenmateriel 
för modernisering av marinens luftvärn. Inom flygvapnet domineras 
beställningsverksamheten av sådan materiel m. m. som hänger samman 
med om beväpningen till system 37 Viggen. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Ans k af f ni n g 
a v a n 1 ä g g n i n g a r m. m. har i allt väsentligt kunnat genom
föras på det sätt som var planerat. 

Totalt har i runt tal 2 700 ha mark anskaffats. Markanskaffningen för 
armen har inte helt kunnat genomföras i planerad omfattning. Detta 
beror främst på de ökade svårigheter som numera av olika skäl möter vid 
planering och genomförande av markanskaffning för försvaret. Svårig
heterna har varit särskilt påtagliga i fråga om den beslutade utvidgningen 
av Remmene skjutfält. 

Beträffande anskaffning av befästningar m. m. har samtliga planerade 
21 större objekt börjat byggas. I fråga om anskaffning av kaserner m. m. 
har 23 större objekt påbörjats av de 26 som var planerade. De objekt som 
av olika skäl inte har kunnat påbörjas är en tygverkstad vid I 13, en 
värmecentral vid P 4/K 3 och en personal- och verkstadsbyggnad vid 
F 10. 

Verksamheten avseende iståndsättning av befästningar och kaserner 
m. m. har bl. a. resulterat i att 22 kaserner blivit färdigrenoverade under 
budgetåret 1973/74 och att renovering av 17 kaserner påbörjats under 
samma tid. Av arbetsmarknadsskäl har byggstarten för renovering av det 
s. k. slutvärnet vid S 2 och för ombyggnad av en skolbyggnad vid A 6 
uppskjutits till innevarande budgetår. Övrig verksamhet inom detta 
delproduktionsområde har i huvudsak genomförts i enlighet med planer
na. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Forskning 
o c h u t v e c k l i n g har i fråga om tillämpad objektbunden forsk
ning samt utveckling och försöksverksamhet i stort genomförts enligt 
uppgjorda planer. I likhet med föregående år har huvuddelen av resurser
na använts för att utveckla JA 37 Viggen med tillhörande utrustning. 
Provflygning för att prova ut styrsystemet till jaktversionen av Viggen har 
inletts under budgetåret. Flygutprovning av andra delsystem har red~n 
tidigare påbörjats. Beträffande flygplansutrustningen kan nämnas att 
typarbete och typutveckling av radar för JA 3 7 Viggen och räddnings
system till flygplan 37 Viggen har beställts. Arbetet med räddnings
systemet syftar till att förbättra förarens möjligheter att vid haveri kunna 
frigöra sig från flygplanet. För armens vidkommande har verksamheten 
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huvudsakligen omfattat vapenmateriel och fordon. Det första försöks
exemplaret av armens nya fältartilleripjäs, haubits 77' har levererats och 
truppförsök har påbörjats. Även försöksmateriel för luftvärnsrobot
system 70 har börjat levereras. På fordonssidan har försöksfordon för en 
ny bandvagnsgeneration beställts. För marinens vidkommande har viss 
projektering och utveckling samt försök beträffande fartygs- och kust
artilleriobjekt genomförts. På vapenområdet har beställts modifiering av 
det norska sjörobotsystemet Pingvin. Härutöver har löpande försök 
inom vapenmaterielområdet genomförts. 

Tillämpad, ej objektbunden forskning samt kunskapsuppbyggande 
forskning har främst bedrivits av försvarets forskningsanstalt och i 
huvudsak kunnat genomföras planenligt. 

Sammanfattningsvis anser jag att det redovisade resultatet av verksam
heten inom det militära försvaret under budgetåret 1973/74 svarar mot 
de krav som bör ställas mot bakgrund av lämnade uppdrag och tilldelade 
resurser. 

Jag går därefter över till det ekon o m is k a ut f a 11 e t för 
budgetaret 1973/74. Om man undantar prisregleringsanslaget uppgick 
utgiftsramen för det militära försvaret till 6 856,9 milj. kr. i prisläge 
februari 1972 (prop. 1973:1bil.6 s. 41. FöU 1973:16, rskr 1973:195). 
På grund av prisstegringar skall ramen räknas upp enligt nettoprisindex 
med 15,2 %. l medelprisläge för budgetåret 1973/74, dvs. efter kompen
sation för prisökningarna, gick alltså ramen upp till (1, 152 · 6 856,9) 
avrundat 7 899 ,2 milj. kr. Detta belopp bör dock minskas med 97 ,6 
milj. kr. enligt följande. 

Avgiir 
överutnyttjande av utgiftsramen för 1972/73 

(prop. 1974:1 bil. 6 s. 50) 
Investeringar för flygtrafiklcdarskolan i Sturup 
Viss~ avskrivningar 

Tillkommer 
Höjd hyra vid försvarets forskningsanstalt 
Återbetalning från SJ 

lOl,5 
1,1 
1,2 103,8 

- 3,8 
- 2,4 - 6,2 

97,6 

Till posterna i sammanställningen vill jag lämna följande kommentarer. 
överskridandet av utgiftsramen för budgetåret 1972/73 skall enligt 

gällande regler dras av på ramen för budgetåret 1973/74. Detta har skett 
genom att prisregleringsmedlen har minskats i motsvarande män. 

Investeringarna för flygtrafikledarskolan i Sturup finansieras från 
anslag utanför den militära utgiftsramen. Eftersom ca 50 % av skolans 
kapacikt utnyttjas för flygvapnet, skall emellertid hälften av investerings
kostna derna belasta försvaret. Avdraget motsvarar försvarets andel av 
kostnaderna under budgetåret 1972/73. 
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Avdraget för vissa avskrivningar avser avskrivning av vissa baracker 
inom försvarets fastighetsfond (jfr prop. 1974 :1 bil. 21 s. 2). I beloppet 
ingår också projekteringskostnader för ett laboratorium för försvarets 
forskningsanstalt. Med hänsyn till forskningsanstaltens omlokalisering 
skall laboratoriet enligt beslut av Kungl. Maj :t inte byggas och projekte
ringskostnaderna, som har förskotterats från fonden för förlag till 
statsverket, bör därför täckas genom avdrag på utgiftsramen. 

Försvarets forskningsanstalt debiteras sedan budgetåret 1972/73 hyra 
enligt de normer som gäller för statens allmänna fastighetsfond. I likhet 
med föregående år bör utgiftsramen kompenseras för den kostnadsökning 

detta innebär. 
Återbetalningen från SJ avser medel som har förskotterats men inte 

utnyttjats för värnpliktigas resor. Medlen har tillförts inkomsttiteln 
övriga diverse inkomster i riksstaten. 

Enligt den redogörelse jag har lämnat i det föregående blir den 
tillgängliga utgiftsramen för det militära försvaret (7 899,2 - 97,6) 
7 801,6 milj. kr. Enligt riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick 
utgifterna inom den militära ramen inkl. ianspråktagna prisreglerings
medel till avrundat 7 8 I 6 milj. kr. Utgifterna var alltså ( 7 816 - 7 80 I ,6) 
14,4 milj. kr. högre än utgiftsramen. Med stöd av riksdagens bemyndigan
de (prop. 1974:1 bil. 6 s. 68, FöU 1974:19, rskr 1974:190) kommer 
detta överskridande att beaktas i samband med att utgifterna för det 
militära försvaret för innevarande budgetår prisregleras. 

I följande sammanställning redovisas en jämförelse för budgetåret 
J 973/74 mellan å ena sidan budgeterade utgifter och å andra sidan av 
Kungl. Maj:t medgiven medelsförbrukning efter prisreglering m. m. n:sp. 
verkligt utfall. De redovisade budgeterade värdena har i förhållande till 
riksstaten justerats med hänsyn till planerad förbrukning av outnyttjade 
anslagsmedel under kapitalbudgeten. Vid jämförelsen bör observeras att 
budgeterade värden är angivna i prisläge februari 1972, medan medgiven 
medelsförbrukning och utfall redovisas i löpande priser. Som jag tidigare 
har nämnt steg prisnivån enligt nettoprisindex med 15 ,2 % från februari 
1972 till medelprisläge 1973/74. 

Huvudprogram/huvudpro- Budget Medgiven medels- Förändring Utfall 
duktionsområde (milj. kr.; förbrukning jämfört med (milj. kr.; 

prisläge fcb- (milj. kr.; budget(%) löpande 
ruari 1972) löpande priser) priser) 

Försvarsdepartementet m. m. 
Ledning och förbandsverk-

sam het 22,0 24,2 + 10,0 22,1 

Armeförband 
Lt!dning och förbandsverk-

sam het 1 731,0 1 908,0 + 10,2 1 917,0 
Materielanskaffning 535,9 698,6 + 30,4 701,6 
Anskaffning av anläggningar 

m.m. 131,2 131,2 131,2 
Forskning och utveckling 51,1 64,3 + 25,8 64,3 

2 449,2 2 802,1 + 14,4 2 814,l 

Förändring 
jämfört med 
budget(%) 

+ 0,5 

+ 10,7 
+ 30,9 

+ 25,8 

+ 14,9 
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Huvudprogram/huvudpro- Budget Medgiven medels- Förändring lit fall Förändring 
duktionsområdc (milj. kr.; förbrukning jämfört med (milj. kr.; jämfört med 

prisläge fcb- (milj. kr.; budget(%) löpande budget(%) 
ruari 1972) löpan1le priser) priser) 

Marinförband 
Ledning och förbandsverk-

sam het 533,7 620,2 + 16,2 638,7 + 19,7 
Materielanskaffning 364,0 421,5 + 15,8 421,5 + 15,8 
Anskaffning av anläggningar 

m.m. 88,5 88,5 88,3 - 0,2 
l'orskning och utveckling 29,0 31,6 + 9,0 31,6 + 9,0 

1 015,2 l 161,8 + 14,4 l 180,1 + 16,2 

f1y![Vapenförband 
Ledning och förhandsverk-

sam het 961,2 1 061,6 + 10,4 1 072,2 + 11,5 
Materielanskaffning 880,6 1 036,0 + 17,6 1 036,l + 17,7 
Anskaffning av anläggningar 

m.m. 115,2 115,2 115,2 
Forskning och utveckling 391,6 491,4 + 25,5 491,4 + 25,5 

2 348,6 2 704,2 + 15,1 2 714,9 + 15,6 

Central och högre regional 
ledning 
Ledning och förbandsverk-

sam het 254,4 276,7 + 8,8 272,6 + 7,2 
Materielanskaffning 26,3 30,0 + 14,1 29,9 + 13,7 
Anskaffning av anläggningar 

m. m. 32,9 32,9 32,8 - 0,3 

313,6 339,6 + 8,3 335,3 +6,9 

Gemensamma myndigheter och 
funktioner 
Ledning och förbandsverk-

sam het 513,4 559,7 + 9,0 555,2 + 8,1 
Materielanskaffning 33,5 37,7 + 12,5 37,2 + 11,0 
Anskaffning av anläggningar 

m.m.l 35,6 35,6 24,4 - 31,5 
Forskning och utveckling 125,8 132,7 + 5,5 132,7 + 5,5 

708,3 765,7 + 8,1 749,5 + 5,8 

Militära utgiftsramen 
Ledning och förbandsverk-

sam het 4015,7 4 450,4 + 10,8 4 477,8 + 11,5 
Materielanskaffning I 840,3 2 223,8 + 20,8 2 226,3 + 21,0 
Anskaffning av anläggningar 

m.m. 1 403,4 403,4 391,9 - 2,9 
forskning och utveckling 597,5 720,0 + 20,5 720,0 + 20,5 
Överskridande under åttonde 

huvudtitdn för region· 
musiken, kompensation för 
FOA:s hyra m. m. 4,0 

6 856,9 7 801,6 + 13,8 7 816,0 + 14,0 

I Inkl. anskaffning av datamaskiner. 
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Som sammanställningen visar varierar de procentuella avvikelserna 
mellan budgeterade värden och medgiven resp. verklig meddsförbrukning 
inom ganska vida gränser. Den främsta anledningen till detta är att 
prisregleringsmedlen inte har fördelats jämnt över alla anslag utan satts in 
där behovet har visat sig vara störst. Som jag anförde redan vid anmälan 
av motsvarande avsnitt i prop. 1974:1 (bil. 6) måste denna princip 
tillämpas även i fortsättningen med hänsyn till den varierande prisutveck
lingen mellan olika produktionsområden. Nyssnämnda princip är orsaken 
till att man i fråga om fördelningen av medelsförbrukningen kan 
konstatera en förskjutning mot materielanskaffning samt forskning och 
utveckling på bekostnad av övriga huvudproduktionsområden. Uttryckt i 
programtermer har en motsvarande förskjutning skett till fördel för 
huvudprogrammen Armeförband, Marinförband och Flygvapenförband. 

I följande tabell redovisas den verkliga medelsförbrukningens procen
tuella fördelning på huvudproduktionsområden för budgetåren 1972/73 
och 1973/74. 

Huvudproduktionsområde 

Ledning och förbandsverksamhet 
Materielanskaffning 
Anskaffning av anläggningar m. m. 
Forskning och utveckling 

Civilförsvaret 

1972/73 (%) 1973/74 (%) 

56,8 57,3 
28,8 28,5 
5,3 5,0 
9,1 9,2 

100,0 100,0 

Av civilförsvarsstyrelsens årsredovisning framgår att produktionsresul
tatet under budgetåret 1973/74 i huvudsak motsvarar den verksamhet 
som har varit planerad. Avvikelser har gjorts i fråga om utbildningsverk
samhet och anskaffning av skyddsrum. Dessa områden har tagit i anspråk 
en något större del av resurserna än vad som varit avsett. Utgifterna för 
anskaffning av materiel och anläggningar har i motsvarande mån varit 
lägre än beräknat. 

Verksamheten under uppdraget för va 1 t ni n g har genomförts i 
avsedd omfattning. Ut b i 1 d n in g s - o c h ö v ni n g s p ro d u k
t i o n e n har under verksamhetsåret släpat efter på grund av rekryte
ringssvårigheter. Vad gäller utbildning av personal har del uppställda 
målet nåtts. övningsproduktionen har däremot uppgått till 75 % av 
angivet mål. I avsikt att förbättra rekryteringen av personal till civilför
svarets lednings- och undsättningsorganisation m. m. har civilförsvars
styrelsen beslutat att skriva in betydligt flera kvinnor i befattningar som 
tidigare har ansetts som typiskt manliga befattningar. Vidare har styrel
sen beslutat att hittillsvarande möjlighet att från inskrivningen befria män 
och kvinnor som har vårdnadsplikt om barn under 16 år i fortsättningen 
skall avse vårdnadsplikt av barn under tre år. överläggningar har vidare 
ägt rum med 1972 års värnpliktsutredning för att få ett ökat antal 
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värnpliktiga till civilförsvaret. Målet är att tillföra civilförsvaret så ung 
personal som möjligt och att härigenom öka tjänstetiden vilket i sin tur 
sänker rekryterings- och utbildningskostnaderna. Antalet utbildade under 
budgetåret uppgår till ca 14 000 personer och antalet övade till ca 40 000 
personer. Antalet elevdagar var sammanlagt 171 000. 

C i v i 1 f ö r s v a r s u t b i 1 d n i n g a v a 1 1 m ä n h e t e n har om
fattat ca 184 000 personer, varav i personligt skydd 69 000, brandförsvar 
52 000 och olycksfallsvård 63 000. Omfattningen av verksamheten har 
ökat med ca 7 000 personer jämfört med närmast föregående budgetår. 

U n d e r h å l l o c h f ö r r å d s v e r k s a m h e t har genomförts 
planenligt. Verksamheten har kunnat rationaliseras genom att nya förråd 
har anskaffats och förhyrts under budgetåret. 

M a t e r i e 1 1 e v e r a n s e r o c h i n s t a 11 a t i o n e r av larm
aggregat m. m. har likaledes i huvudsak fullföljts enligt planerna. 

Anskaffningen av sk y d d s r u m m. m. genom kommunernas för
sorg med bidrag av statsmedel motsvarar uppgjorda produktionsplaner. 
Bl. a. har ett femtiotal branddammar för civilförsvarets vattenförsörjning 
tillkommit. Tolv av dem har byggts som konjunkturstimulerande objekt. 
Grundläggande utredningar har vidare utförts för modernisering av äldre 
skyddsrum för befolkningen. 

F o r s k n i n g , f ö r s ö k o c h u t v e c k I i n g har bedrivits 
inom ramen för tilldelade resurser. Huvuddelen av forskningen för 
civilförsvaret har utförts av försvarets forskningsanstalt. 

Vad civilförsvarsstyrelsen har anfört i årsredovisningen om verksam
heten under budgetåret 1973/74 ger mig inte anledning till erinran. 

I fråga om det e k o n o m i s k a u t f a 11 e t för budgetåret 
1973(74 vill jag anföra följande. 

Basbeloppet för civilförsvarets utgiftsram var i prisläge februari 1972 
(prop. 1973:1 bil. 6 s. 43) avrundat 125,6 milj. kr., vilket efter omräk
ning till medelprisläge för budgetåret enligt nettoprisindex motsvarar 
144,7 milj. kr. Till detta belopp kommer 1,6 milj. kr. för investeringar 
för bistånds- och katastrofutbildningen och l milj. kr. som får tillgodo
räknas på grund av att utgiftsramen för budgetåret 1972/73 underutnytt
jades (prop. 1974:1 bil. 6 s. 55). Det tillgängliga utrymmet inom civilför
svarsramen var alltså 147,3 milj. kr. 

Enligt budgetredovisningen uppgick utgifterna inom civilförsvarsramen 
till avrundat 149,1 milj. kr. Utgifterna var alltså (149,1 - 147,3) 1,8 
milj. kr. högre än den tillgängliga ramen. Med stöd av riksdagens bemyn
digande (prop. 1974:1 bil. 6 s. 68, FöU 1974:19, rskr 1974:190) kommer 
detta överskridande att beaktas i samband med att utgifterna för 
civilförsvaret för innevarande år prisregleras. Enligt riksdagens bemyn
digande (prop. 1973:1 bil. 6 s. 49) fick vid behov 8 milj. kr. utnyttjas 
under budgetåret för att fullfölja gjorda åtaganden beträffande bidrag till 
skyddsrumshyggande m. m. Något sådant behov har inte förelegat under 
budgetåret 1973/74. Av de 30 milj. kr. som har beräknats för detta 
ändamål för perioden 1972/73-1974/75 togs 10 milj. kr. i anspråk under 
budgetåret 1972/73. 
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I följande sammanställning redovisas en jämförelse mellan budgeterade 

och verkliga utgifter för budgetåret 1973/74. Vid jämförelsen bör 

observeras att budgeterade värden är angivna i prisläge februari 1972, 
medan utfallet redovisas i löpande priser. Som jag tidigare har redovisat 

steg prisnivån enligt nettoprisindex med 15,2 % från februari 1972 till 

medelprisläge 1973/74. 

Huvudprogram/produktions- Budget Utfall Förändring 
område (milj. kr.; (milj. kr.; jämfört med 

prisläge feb- löpande budget(%) 
ruari 1972) priser) 

Civilförsvar 
Förvaltning 28,1 30,5 + 8,5 
Ut bildning av civilförsvars-

personalm. m. 16,7 24,1 + 44,3 
Utbildning av allmänheten 2,4 3,3 + 37,5 
Underhåll och förrådsverk-

s:imhet 18,7 20,8 + 11,2 
Materielanskaffning m. m. 29,2 33,2 + 13,7 
Anskaffning av förråds-

och utbildningsanlägg-
ningar 9,9 1 4,1 - 41,4 

Anskaffning av skyddsrum 
m.m. 21, I 31,6 + 49,8 

Forskning, försök och ut-
veckling 1, I 1,3 + 18,2 

127,2 148,9 + 17,1 

I Inkl. 1,6 milj. kr. för inwstcringar för bistånds- och katastrofutbildning. 

Som sammanställningen visar varierar de procentuella avvikelserna 
mellan budgeterade värden och verklig medelsförbrukning kraftigt också 
för civilförsvaret. Liksom för det militära försvaret beror detta bl. a. på 

att vissa omplaneringar har visat sig nödvändiga och att prisreglerings
medlen inte har fördelats jämnt över produktionsområdena utan har 

tagits i anspråk på de områden där behoven har varit störst. Genom dessa 
åtgärder har en förskjutning inträtt till förmån för utbildningsverksamhet 
och anskaffning av skyddsrum. 

Medelsförbrukningens procentuella fördelning på produktionsområden 

under budgetåren 1972/73 och 197 3/74 framgår av följande tabell. 

Produktionsområde 

Förvaltning 
Utbildning av civilförsvarspersonal m. m. 
Utbildning av allmänheten 
Underhåll och förrådsverksamhet 
Materielanskaffning m. m. 
Anskaffning av förråds- och utbildningsan

läggningar 
Arn;kaffning av skyddsrum m. m. 
Forskning, försök och utveckling 

1972/73 (%) 1973/74 (%) 

21,3 20,5 
10,6 16,2 

2,1 2,2 
13,2 14,0 
20,3 22,3 

3,9 2,7 
27,9 21,2 

0,7 0,9 

100,0 100,0 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det 

militära försvaret och civilförsvaret under budgetåret 197 3/74. 
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Ramberäkningar för budgetåret 1975/76 m. m. 

överbefälhavaren 

Särskilda planeringsfrågor 

59 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar för nästa 
budgetår tar överbefälhavaren upp bl. a. vissa särskilda planeringsfrågor. 
En del av dessa behandlas även i programplanen för det militära försvaret. 
I dessa delar, som berör bl. a. organisationsöversyner och rationalisering, 
får jag hänvisa till den redogörelse jag tidigare har lämnat för program

planen. 
överbefälhavaren framhåller att priserna på bränsle och drivmedel har 

ökat mycket kraftigt under budgetåret 1973/74 som följd av den s. k. 
oljekrisen. Ökningen täcks inte av den priskompensation som erhålls 
enligt nettoprisindex och den kan inte utan mycket allvarliga konsekven
ser rymmas inom den anvisade utgiftsramen. Överbefälhavaren anser 
därför att en ökning av utgiftsramen är ofrånkomlig. Mot denna bak
grund har prisökningarna på bränsle och drivmedel delvis redovisats 
utanför den anvisade ramen. 

överbefälhavaren anmäler att kostnaderna för att förbereda omlokali
sering av vissa myndigheter inom försvarsmakten i enlighet med plane
ringsanvisningar har budgeterats inom utgiftsramen för det militära 
försvaret. I vissa fall behövs under nästa budgetår även medel för att 
börja genomföra omlokaliseringen. Dessa medel har enligt anvisningarna 
beräknats utanför ramen. För inventarier m. m. för de myndigheter som 
skall omlokaliseras behövs dessutom 10,7 milj. kr. Också detta belopp 
bör enligt överbefälhavaren tillföras utanför utgiftsramen. 

I enlighet med lämnade anvisningar har överbefälhavaren planerat för 
att under budgetåret 1975/76 kunna öka eller minska medelsförbruk
ningen för byggnadsverksamhet och materielanskaffning med 200 milj. 
kr., om det bedöms nödvändigt av konjunkturskäl. Överbefälhavaren 
framhåller i detta sammanhang att det kan uppstå svårigheter att i 
planerad omfattning öka medelsförbrukningen för stora och redan 
inplanerade byggnadsobjekt. Han bedömer det dock möjligt att i stället 
välja vissa standardiserade objekt som i och för sig är lågt prioriterade 
eller ligger utanför programplaneperioden. Om sådana objekt skall utfö
ras, förutsätter överbefälhavaren att erforderliga medel tillförs utgiftsra
men utan återbetalningsskyldighet. 

För att förbereda ett nytt system för finansiering av tjänster från 
regionmusiken angavs i planeringsanvisningarna till övt:rbefälhavaren att 
bt:hovt:t av sådana tjänster skulle budgeteras i antal konserter, musiker
timmar t:. d. Samtidigt minskades planeringsramt:n med 15 milj. kr. I sitt 
yttrande förutsätter överbefälhavaren att ramt:n tillförs de mt:dt:I som 
behövs för att den budgeterade musikverksamheten skall kunna genom
föras. 
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Överbefälhavaren anmäler slutligen att han i enlighet med planerings
anvisningarna har satt av I milj. kr. som driftbidrag till försvarets 
hundskola. Han anser det dock inte-rimligt att medel för detta ändamål 
skall belasta den militära utgiftsramen. 

Ramberäkning 

Med utgångspunkt i planeringsanvisningarna och gällande planerings
ram beräknar överbefälhavaren utgiftsramen för det militära försvaret för 

budgetåret 1975/76 till 8 141 206 000 kr., enligt följande. 

Planeringsram (prisläge februari 197 3) 

AvKår: 
Regionmusiken 
Justerad plancringsram 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1973-februari 1974 
Utgiftsram (prisläge februari 197 4) 

7 260 000 000 

-15 000 000 
7 245 000 000 

896 206 000 
8 141206000 

Utanför den på detta sätt beräknade ramen begär överbefälhavaren 
sammanlagt 100,9 milj. kr. Härav avses 85,6 milj. kr. för de ökade 
bränsle- och drivmedclskostnaderna, 2,4 milj. kr. för att genomföra 
beslutad omlokalisering av vissa myndigheter, 10,7 milj. kr. för inventa
rier till omlokaliseringsmyndigheterna och 2,2 milj. kr. för viss sjömät
ning åt sjöfartsverket. 

Myndigheternas anslagsframställningar 

Enligt överbefälhavaren överskrider myndigheternas anslagsframställ
ningar anvisad medelsram med sammanlagt ca 129,6 milj. kr. överskridan
det motsvaras delvis av de medel som överbefälhavaren begär utanför ut
giftsramcn. Överskridandet i övrigt beror bl. a. på att kostnaderna för att 
driva och underhålla vissa databehandlingssystem har budgeterats dubbelt. 
Detta har rättats till av överbefälhavaren. 

I detta sammanhang berör överbefälhavaren också vissa frågor i 
myndigheternas anslagsfram~tällningar som har behandlats i det föregåen
de i samband med redogörelsen för programplanen för det militära 
försvaret. Dessa frågor som berör grundutbildningen av värnpliktiga, 
n:petitionsutbildningen och personalminskningarna samt materielanskaff
ning, forskning och utveckling tas därför inte upp i detta avsnitt. 

Beträffande försvarets materielverk anför överbefälhavaren att verkets 
anslagsframställning överskrider anvisad medelsram med ca 29,8 milj. kr. 
Av detta belopp är överbefälhavaren beredd att godta 13,5 milj. kr. 
Återstående 16,3 milj. kr. avser i huvudsak ökade lönekostnader och 
beror enligt överbefälhavarrn dels på att genomförda personalreduce
ringar inte har gett beräknade kostnadsminskningar, dels på att den av 
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riksdagen fastställda nya organisationen vid s. k. AB-förhandlingar har 
lönesatts på en nivå som väsentligt överstiger tidigare lönenivå. överbefäl
havaren anser sig med nuvarande ekonomiska förutsättningar inte kunna 
inrymma materielverkets ökade personalkostnader inom den militära 
utgiftsramen. Mot detta anmälde chefen för försvarets materielverk 
avvikande mening, när frågan behandlades i militärledning. 

I övrigt tar överbefälhavaren upp en rad detaljfrågor under de olika 
anslagen. Beträffande dessa får jag hänvisa till överbefälhavarens yttrande 
som i kopia har överlämnats till riksdagens försvarsutskott. 

Civilförsvarsstyrelsen 

Med utgångspunkt i gällande planeringsram beräknar civilförsvarssty
relsen utgiftsramen för civilförsvaret till 153 640 000 kr. enligt följande. 

Plancringsram (prisläge februari 197 3) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1973-februari 1974 
Investeringar för bistånds- och katastrofutbildning 
Utgiftsram (prisläge februari 1974) 

132 100 000 

+ 16 340 000 
+ 5 200 000 

153 640 000 

Civilförsvarsstyrelsen erinrar om att styrelsen i föregående program
plan föreslog vissa ramjusteringar och tillägg till ramen med hänsyn till 
metoden för hyressättning samt för ersättning till civilförsvarspliktiga vid 
övning och för vissa investeringar. Styrelsen anmäler nu att dessa poster 
genom rationaliseringar, senareläggning av investeringar och viss överpla
nering har kunnat inrymmas inom den anvisade ramen. 

Civilföcsvarsstyrelsen utgår från att utgiftsramen höjs med ett belopp 
som motsvarar planerade investeringar för bistånds- och katastrofutbild
ningen i Sandö. 

I enlighet med planeringsanvisningarna har civilförsvarsstyrelsen gjort 
vissa förberedelser för att kunna öka eller minska medelsförbrukningen, 
om det skulle behövas av konjunkturskäl. Styrelsen anmäler dock att 
någon tidigare- eller senareläggning av så stora belopp som förutsätts i 
anvisningarna - I 0 milj. kr. - inte är praktiskt möjlig under det första 
budgetåret av programplaneperioden. 

Föredraganden 

Ramberäkningar 

I enlighet med den metod som 1974 års riksdag har godkänt för 
ramberäkningarna och med utgångspunkt i basbeloppet för gällande 
planeringsram (prop. 1974:1 bil. 6 s. 60 resp. 30 och 61, FöU 1974:19, 
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rskr 1974:190) beräknar jag utgiftsramen för det m i I it ära för -
svaret till 8 154 285 000 kr. i prisläge februari 1974. Till detta 
belopp kommer beräknad kompensation för pris- och löneökningar med 
1 420 milj. kr. Beräkningarna framgår av följande sammanställning. 

Basbelopp (prop 1974:1 
bil 6 s. 61; prisläge 
februari 1973) 

Tillkommer: 
Prisomräkning 
februari 1973-fcbruari 1974 

Höjd hyra för försvarets 
forskningsanstalt 

Avgår: 
Ändrad budgetering av 
kostnader för signal
skyddsutbild ning 
Vissa personalkostnader 
vid öst Ekonomiska Byrån 

Ändrad metod för köp av 
tjänster från regionmusiken 

Basbelopp (prisläge 
februari 1974) 

Tillkommer: 
Omlokaliseringskostnader 
för vissa myndigheter 

Utgiftsram (prislägt: 
februari 1974) 

Tillkommer: 
Beräknad priskompensation 
februari 1974 - medel
prisläge 1975/76 

Beräknat utfall den 
30juni 1976 

520 000 

120 000 

7 259 500 000 

+ 898 000 000 

+ 3 800 000 

-10 340 000 10 980 000 

8 150 320 000 

+ 3 965 000 

8 154 285 000 

+ I 420 000 000 

9 574 285 000 

I anslutning till ramberäkningen vill jag anföra följande: 
I samband med att principerna för hyressättningen inom statens 

allmänna fastighetsfond ändrades budgetåret 1972/73, ökades hyran för 
försvarets forskningsanstalt med ca 3,8 milj. kr. Utgiftsramarna har 
hittills kompenserats för hyreshöjningen i samband med att försvarsut
gifterna prisregleras under löpande budgetår. Jag förordar att kompensa
tionen fr. o. m. budgetåret 1975/76 i stället sker genom att ramen höjs 
med ett belopp som motsvarar hyreshöjningen. 

Kostnaderna för att utbilda viss personal inom totalförsvaret i signal
skydd förs fr. o. m. budgetåret 197 5/76 över från armens anslag till 
ledning och förbandsverksamhet till anslaget H 5 Signalskydd. Eftersom 
detta anslag ligger utanför den militära utgiftsramen, bör denna minskas 
med ett belopp som svarar mot de budgeterade kostnaderna. 

Försvarsutskottet (FöU 1973:25) har uttalat att verksamheten vid öst 
Ekonomiska Byrån inte i första hand är ett försvarsintresse och att den 
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speciella kompetens som byrån representerar därför inte bör ges statligt 
stöd som innebär organisatorisk anknytning till försvaret. Med anledning 
av detta uttalande bör lönekostnaderna för en byråchefstjänst, som f. n. 
belastar den militära ramen, föras över till kommerskollegium. Ramen 
bör därvid minskas med 1 20 000 kr. 

Från anslaget F 18 Bidrag till regionmusiken inom den militära utgifts
ramen bestrids f. n. ca 40 % av kostnaderna för regionmusiken. Efter 
samråd med chefen för utbildningsdepartementet förordar jag att detta 
system avvecklas och fr. o. m. budgetåret 1975/76 ersätts med att 
försvarsmaktens behov av musiktjänster budgeteras under försvarsgrenar
nas anslag till ledning och förbandsverksamhet och betalas från dessa 
anslag. Det för nästa budgetår budgeterade musikbehovet innebär med nu 
överenskomna taxor att försvarsmakten kommer att köpa tjänster från 
regionmusiken för 8 milj. kr. Detta bör jämföras med de kostnader som 
enligt det nuvarande systemet skulle ha fallit på försvarsmakten för 
budgetåret 1975/76. Dessa uppgår till 18 340 000 kr. Skillnaden mellan 
detta belopp och de budgeterade kostnaderna för nästa budgetår -
I 0 340 000 kr. - bör dras från den militära ramen och föras över till 
regionmusikens anslag under åttonde huvudtiteln. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1972:1 bil. 6 s. Il, FöU 1972:17, rskr 
1972:231) skall kostnaderna för planerings- och utredningsarbete samt 
andra förberedelser i samband med omlokalisering av vissa myndigheter 
inom försvarsmakten belasta den militära utgiftsramen, medan kostna
derna för investeringar, flyttningar och särskilda förmåner till personalen 
i samband med att omlokaliseringen genomförs skall beräknas utanför 
ramen. För nästa budgetår har kostnader av sistnämnda art budgeterats 
för försvarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse, försvarets 
materielverk, försvarets forskningsanstalt och värnpliktsverket till ett 
sammanlagt belopp av I 965 000 kr. Till kostnaderna för att genomföra 
omlokaliseringarna bör vidare föras 2 milj. kr. för inventarier för de 
myndigheter som skall flytta till Karlstad. För omlokaliseringskostnader 
bör alltså ramen tillfälligt höjas med 3 965 000 kr. Jag räknar vidare med 
att kostnaderna för teleteknisk utrustning i den nya förvaltningsbyggna
den i Karlstad skall bestridas från anslag under sjunde huvudtiteln. 

Som jag har redovisat i det föregående har överbefälhavaren budgeterat 
85,6 milj. kr. utanför utgiftsramen för höjda bränsle- och drivmedelspri
ser. För egen del anser jag att de prisstegringar som har ägt rum på 
petroleumprodukter får kompenseras genom den uppräkning av utgifts
ramen i sin helhet som görs på basis av nettoprisindex. 

Medel för sysselslittningsstimulerande åtgärder under elfte huvudtiteln 
har under en följd av år i vissa fall ställts till förfogande för att betala 
byggnadsarbeten, materiel m. m. för försvarsmakten. Efter samråd med 
chefen för arbetsmarknadsdepartementet förutsätter jag att sådana medel 
får disponeras utöver utgiftstamen till ett belopp av högst I 5 milj. kr. 
under nästa budgetår. Detta är 5 milj. kr. mindre än under innevarande 
budgetår, vilket beror på att vissa utgifter kommer att bestridas med 
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underhållsmedel inom försvarets fastighetsfond. 

Utgiftsramen för c i v i I f ö r s v a r e t beräknar jag med utgångs
punkt i basbeloppet för den planeringsram som fastställdes av 1974 års 
riksdag (prop. 1974:1 bil. 6 s. 45 och 62, FöU 1974:19, rskr 1974:190) 
till I 5 I 4 70 000 kr. Till detta kommer beräknad kompensation för pris
och löneökningar med 26,3 milj. kr. 

Basbelopp (prop. 1974:1 
bil. 6 s. 62; prisläge 
februari 1973) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 197 3-
fcbruari 1974 

Basbelopp (prisläge 
februari 197 4) 

Tillkommer: 
Investeringar för bistånds
och katastrofutbildningen 

Utgiftsram (prisläge febru
ari 1974) 

Tillkommer: 
Beräknad priskompensation 
februari 1974 - medelpris
läge 1975/76 

Beräknat utfall den 30 juni 1976 

132 125 000 

+ 16 345 000 

148 470 000 

+ 3 000 000 

151470000 

+ 26 300 000 

177 770 000 

Medel för investeringar i byggnader och anläggningar för bistånds- och 
katastrofutbildningen i Sandö anvisas av praktiska skäl under civilför
svarets investeringsanslag men skall enligt riksdagens beslut (prop. 1973 :1 
bil. 6 s. 44, FöU 1973:16, rskr 1973:195) inte belasta civilförsvarets 
utgiftsram. Investeringarna för detta ändamål under nästa budgetår 
beräknas till 3 milj. kr. Liksom under innevarande budgetår bör civilför
svarsramen kompenseras genom en tillfällig höjning som svarar mot den 
planerade investeringen. 

För innevarande budgetår har riksdagen (prop. 1974:1 bil. 6, FöU 
1974:19, rskr 1974:190) bemyndigat Kungl. Maj:t att justera utgiftsra
marna för d e t m i I i t ä r a f ö r s v a r e t och c i v i I f ö r s v a r e t 
med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex. Jag förordar att 

regeringen inhämtar ett motsvarande bemyndigande för budgetåret 

1975/76. 
Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat Kungl. 

Maj :t att justera utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsva
ret på grund av över- eller underutnyttjande av ramarna för budgetåret 
1973/74 enligt de regler som antogs av 1972 års riksdag. Ett motsvarande 
bemyndigande för regeringen behövs för budgetåret 1975/76. 

Enligt samma beslut har riksdagen slutligen bemyndigat Kungl. Maj :t 
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att av konjunkturskäl medge överskridande av utgiftsramarna för det 
militära försvaret och civilförsvaret. Sådana överskridanden regleras 
genom motsvarande justering av resp. utgiftsram för ett eller flera 
efterföljande budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för regeringen 
behövs också för budgetåret 1975/76 och bör därför inhämtas. 

I anslagsberäkningarna ingår att behållningar under anslag på kapital
budgeten tas i anspråk med ca 17,4 milj. kr., varav 11,7 milj. kr. under 
anslag inom den militära utgiftsramen och 5, 7 milj. kr. under civilförsva
rets rambundna investeringsanslag. För att det totala utfallet skall 
rymmas inom de tidigare angivna utgiftsramarna kommer den samlade 
medelsförbrukningen att regleras i samband med prisregleringen för 
budgetåret 197 5/76. 

Utöver utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret bör 
anslag om 29 467 000 kr. beräknas för följande ändamål. 

llcrcdskapsnämnden för psykologiskt försvar 
Bcrcdskapsstyrka för FN-tjänst 
Viss anskaffning av militära anläggningar m. m. 
Hygtekniska försöksanstalten 
Signalskydd 
Vissa telcanordningar 
Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar 
ldentitetsbrickor 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 
Anskaffning av vissa militära anläggningar 

l 390 000 
10 900 000 

2 000 000 
2 000 000 
3120000 
2 562 000 
3 590 000 

505 000 
2 200 000 
l 200 000 

29 467 000 

För ändamål inom försvarsdepartementets verksamhetsområde bör 
alltså - bortsett från anslagen till reglering av prisstegringar för det 
militära försvaret och civilförsvaret - anvisas anslag om ( 8 1 54 285 000 + 
1 SI 470 000 + 29 467 000) 8 335 222 000 kr. Till detta belopp kommer 
prisrcgleringsanslagen om ( l 420 000 000 + 26 300 000) l 446 300 000 
kr. Den totala anslagssumman blir härigenom 9 781 522 000 kr. 

1 följande sammanställning (intagen på s. 66) redovisas summan av 
anslagen exkl. prisregleringsanslagen för budgetåren 1973/74, 1974/7 5 
och 1975/76 fördelade på huvudprogram m. m. och huvudproduktions
områden (milj. kr.). 

5 Riksdagen I 975. I sam/. Nr 1. Bilaga 6 



----- "'Cl 
Huvudprogram m. m. Huvudpro<luktionsområden Summa ... 

0 
"O 

Ledning och forbandsvcrksam· "1atericlanskaffning Anskaffning av anläggningar forskning 0<0h utveckling -het m.m. 

'° --· ---- ---- ...... 
1973/741 1974/752 1975/763 1973/741 1974/752 1975/763 1973/74 1 1974/752 1975/763 1973/74' 1974/752 1975/763 1973/74' 1974j7S2 1975/763 VI 

;..:. 
Utgiftsramen för det ~ milittira forsvaret S' 
Försvarsdepartementet CJQ 

m.m. 22 24 27 - - 22 24 27 "' Armeforband 1 917 I 824 2 018 702 599 736 131 146 162 64 50 60 2 814 2 619 2 976 °' 
Marinförband 639 593 691 421 327 35 3 88 86 98 32 30 31 1 180 1 036 1 173 

.,, 
flrgvapenforband I 072 1 011 1 185 I 036 985 1 089 115 93 98 492 399 450 2 715 2 488 2 822 O: ... 
Ccntr:::.! cch högre "" < 

regional ledning 272 274 303 30 22 22 33 32 31 335 328 356 "' ... 
Gi!mensamma myndig- ~ 

heter och funk- ('!) 

tioner 555 544 605 37 38 32 254 16 16 133 129 147 750 726 800 "O 

"' Prisrt'glering5 605 855 280 425 85 140 970 1 420 ~ 

4 477 4 874 5 684 2 226 2 251 2 651 392 373 405 721 693 828 7 816 8 191 9 574 
('!) 

3 
('!) 

Utgiftsramen for = -civilförsvaret ('!) -Civilförsvaret 65 77 81 47 29 31 36 296 39 1 I 1 149 136 152 
Prisreg1ering5 10 16 4 5 - 4 5 - - 18 26 

65 87 97 47 33 36 36 33 44 1 I I 149 154 178 

Utanför utgifts-
ramarna 
Övrig verksamhet 18 7 20 21 5 5 4 22 3 3 3 2 2 48 30 30 

Totalt 4 560 4 981 5 802 2 278 2 289 2 697 450 409 452 725 696 831 8 013 8 375 9 782 

I Verkligt utfall (löpande priser) 
l Beräknat utfall (prisläge februari 1973) 
3 Fördelning av föreslagna anslag (prisläge februari 1974) 
4 Inkl. 4,7 milj. kr. för anskaffning av datamaskiner 
s Preliminär fördelning 

°' 6 Härutöver får 20 milj. kr. förbrukas för äldre åtaganden angående skrddsrum °' 7 Härutöver has 54,8 milj. kr. förbrukats av medel som har ställts till förfogande på lilläggsstat I och l!l för bl. a. FN-styrkors verksamhet utomlands 
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Den ungefärliga fördelningen på avvägningsprogram m. m. framgår av 
följande sammanställning (milj. kr.). 

Avvägnings- Vid makthål- Omsättning Forskning Summa 
program m. m. !ande på kort av äldre och och ut-

sikt av be- tillförsel veckling 
fintliga för- av nya för-
svarsresurser svarsresurser 

Militära försvaret 
Rörliga mark-
stridsförband 664 I 604 62 2 330 
Lokalt bundna 
markstridsför-
band 442 440 4 886 
Övervattens-
stridsför-
band 295 361 14 670 
Fjärrstrids-
förband 295 517 115 927 
Luftförsvars-
förband 611 532 337 1 480 
Central och 
högre regional 
ledning 489 626 20 1 135 
Allmän försvars-
forskning 144 144 
Gemensamma 
myndigheter och 
funktioner 506 73 3 582 
Prisrcgleringl 600 680 140 1 420 
Summa 3 902 4 833 839 9574 
Civilförsvaret2 54 123 178 
övrig verksamhet 18 11 30 
Totalt 3 974 4 967 841 9 782 

I Preliminär fördelning 
2 Inkl. prisreglcring 

Förbättrade värnpliktsförmåner 

En arbetsgrupp inom fö13varsdepartementet har med utgångspunkt i 
de av utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m. fl. 
avgivna betänkandena (SOU 1972 :68 och 69) Värnpliktsförmåner och 
(SOU 1973:40) Civilförsvarsförmåner och remissutlåtandena över dessa 
samt synpunkter från politiska ungdomsförbund, värnpliktskonferenser 
m. m. arbetat fram principiella förslag om ersättningar åt värnpliktiga 
m. fl. Förslaget har remissbehandlats och arbete med proposition pågår. 
Jag avser föreslå regeringen att under innevarande riksmöte lägga fram en 
principproposition i frågan. 
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I avvaktan på denna proposition har 55 milj. kr. beräknats för att 
redan från budgetåret 197 5/76 förbättra de värnpliktigas förmåner. 

Med hänsyn till det allmänna kostnadsläget förordar jag att penning
bidraget höjs med en krona för dag för alla värnpliktiga under alla former 
av tjänstgöring. Detta innebär att penningbidragen kommer att utgå med 
följande belopp. 

Tjänstegrad 

Menig 
Korpral (gruppbefäl) 
Korpral (plutons- och 

kompanibefäl) 
Furir 
Överfurir 
Sergeant 
Fänrik, fanjunkare 
Löjtnant 
Kapten och högre 

Penningbidrag 
under grundut
bildning och 
repctitionsut
bildning i ome
delbar anslut
ning till grund
utbildning 

A 

Penningbidrag 
under annan 
tjänstgöring en
ligt värnplikts
lagcn 

H 
----·---··-·· 

9:-
10:75 

12:75 
14:-

16:25 
19:-· 

!'J·-
12:--

12:-
14:-
15:50 
18:25 
21:50 
25:-
29:50 

Jag förordar vidare att uttryckningsbidraget för värnpliktig höjs från 
400 kr. till I 000 kr. för att underlätta återgången från grundutbildning 
till civil verksamhet. För att ytterligare underlätta omställningen från 
militär till civil verksamhei. för värnpliktiga, som t. ex. har familj oGh 
därmed särskilt stora ekonomiska behov, förordar jag vidare att de som 
under grundutbildningen ha~ erhållit familjebidrag får behålla detta under 
en manad efter utryckningen. Jag förordar också att maximibeloppet för 
dag för familjepenning för hustru, frånskild hustru och för sådan 
familjemedlem som i vissa fall förestår den värnpliktiges hushåll höjs från 
17 till 21 kr. Slutligen förordar jag att 1 milj. kr. sätts av för att 
ytterligare förbättra möjligheterna för ensamstående värnpliktiga att fä 
bostadsbidrag inom ramen för familjebidragsförordningens bestämmelser. 

De föreslagna förbättringarna bör genomföras den 1 juli 197 S och 
i tillämpliga delar gälla också vissa civilförsvarspliktiga och andra som 
avlönas enligt samma grunder som de värnpliktiga. Beträffande utryck
ningsbidraget iit värnpliktig förordar jag dock att föreslagen höjning får 
träda i kraft räknat fr. o. m. den l januari 197 5. Förbättringarna kräver 
ändring i familjebidragsförordningen ( 1946 :99) samt i värnpliktsav
löningskungörclsen (I 970:6 76), kungörelsen (1966 :414) med vissa be

stämmelser om vapenfria tjänstepliktiga och kungörelsen ( 1962 :619) om 
avlöning m. m. till civilförsvarspliktiga. Jag avser att i annat sammanhang 
återkomma med förslag till de författningsändringar som behövs. 
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Prisreglering av beställningsbemyndiganden 

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande har min företrädare i juni 
1973 utfärdat föreskrifter för redovisning och uppräkning av beställnings
bemyndiganden. Av föreskrifterna framgår bl. a. att beställningsbemyndi
ganden för materielanskaffning m. m. samt forskning och utveckling i 
anslagsframställning för visst budgetår skall räknas om till det beräknacie 
medelkostnadsläget för budgetåret, dvs. prisläget i februari under budget
året. Bemyndiganden för att täcka skillnaden mellan den prisutveckling 
som på detta sätt har beräknats och den verkliga prisutvecklingen skall 
enligt föreskrifterna tas upp i anslagsframställning för nästkommande 
budgetår. 

Beträffande vissa anslag har prisutvecklingen från februari 1972 till 
februari 1974 blivit avsevärt kraftigare än vad försvarets materielverk 
beräknat i anslagsframställningar för budgetåren 1973/74 och 1974/7 5. 
Underskot tel av prisregleringsbemyndiganden har därigenom blivit så 
stort att beställningsverksamheten under budgetåret 1974/75 inte kan 
genomföras enligt upprättade planer, om inte ett tillskott av bemyndigan
den erhålls. Jag avser att senare denna dag hemställa att regeringen 
föreslår riksdagen att reglera del av ifrågavarande underskott i samband 
med tilläggsstat Il till riksstatcn för budgetåret 1974/75. 

Med anledning av de stora underskotten av prisregleringsbemyndigan
den har försvarets materielverk hemställt att regeringen inhämtar riks
dagens tillstånd att i samband med slutreglering av anslag i prisreglerings
syfte i förekommande fall få lämna erforderliga beställningsbemyndigan
den för prisreglering. För egen del anser jag att uppkommande under
skott av prisrcgleringsbemyndiganden bör regleras i samband med tilläggs
budgeter i de sällsynta fall då underskotten blir så stora att beställnings
verksamhetcn inte kan genomföras under löpande budgetår. 

Beredskapsåtgärder 

För budgl'.lärct 1974/75 har riksdagen (prop. 1974:1 bil. 6, FöU 
1974:19, rskr 1974:190) bemyndigat Kungl. Maj:t atlöverskridautgifts
ramarna för det militära försvaret och civilförsvaret om beredskapsstaten 
för försvarsväsendet sätts i kraft, dvs. vid krigsfara eller krig. 

Bemyndigandet att överskrida utgiftsramarna omfattar också hercd
skapsåtgärdcr i andra situationer än direkt krigsfara eller krig. Här avses 
sådana åtgärder som att värnpliktiga av beredskapsskäl kallas in till 
krigsförbandsövning eller heredskapsövning eller att andra särskilda åt
gärder miistc vidtas av samma skäl. 

Ett motsvarande bemyndigande för regeringen behövs för budgetåret 

197 5/7 6 och det bör då i fråga om förhållandena vid krigsfara eller krig 
knytas till den beredskapsbudget för totalförsvaret som ersätter nuvaran
de beredskapsstat. Jag förordar alltså att regeringen inhämtar riksdagens 
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bemyndigande att överskrida utgiftsramarna för det militära försvaret 
och civilförsvaret, om det behövs av beredskapsskäl. 

Huvudtitelns utformning 

I huvudtitelns utformning bör följande ändringar genomföras fr. o. m. 
nästa budgetår. 

Delprogrammet 5.18 (anslaget F 18) Bidrag till regionmusiken bör som 
jag har anfört i anslutning till ramberäkningen för det militära försvaret 
utgå. I samband därmed bör delprogrammet 5.24 (anslaget F 24) Försva
rets datacentral flyttas till den Jucka som uppstår efter delprogrammet 
och anslaget för regionmusiken. Delprogrammet och anslaget för försva
rets datacentral bör alltså i fortsättningen ha beteckningen 5.18 (F 18). 

Anslaget H 5 Viss signalskyddsmatcriel bör i fortsättningen kallas H 5 
Signalskydd. Skälet härtill är att anslaget ändrar karaktär genom den 
överföring av vissa utbildningskostnader som jag har förordat i rambe
räkningen för det militära försvaret. 

Efter samråd med chefen för utrikesdepartementet förordar jag vidare 
att anslaget H 9 Bistånds- och katastrofutbildning förs över till tredje 
huvud titeln. 

Jag vill här också anmäla att personalredovisningen under de olika 
anslagen i det följande grundas på uppgifter från det datasystem som 
utnyttjas av ledningsgruppen för minskning av antalet anställda inom 
försvarsmakten (LEMA). Redovisningen bör därigenom kunna bli nog
grannare än tidigare. Samtidigt bör dock observeras att årets personal

redovisning inte kan användas för jämförelser med tidigare års beroende 

på vissa skillnader i redovisningsprinciperna. 
Som statsrådet Löfberg har anmält tidigare idag kommer lönekostna<ls

pålägget att höjas till 33 % fr. o. m. den 1 juli 197 5. Kostnad sökningen 
på grund av höjningen av lönekostnadspålägget redovisas i det följande 
som pris- och löneomräkning under berörda anslag. 

Hemställan 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 
1. för budgetåret 1975/76 fastställa utgiftsramen för det militära 

försvaret till 8 154 285 000 kr. i prisläge februari 1974 och för 

civilförsvaret till 151 470 000 kr. i samma prisläge, 
2. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för det militära 

försvaret och civilförsvaret för budgetåret 1975/76 med hänsyn 
till prisutvecklingen enligt nettoprisindex, 

3. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för det militära 
försvaret och civilförsvaret för budgetåret 197 5/76 på grund av 
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över- eller underutnyttjandc av utgiftsramarna för budgetåret 

1974/75, 
4. bemyndiga regeringen att under budgetåret 197 5/7 6 medge över

skridande av utgiftsramarna för det militära försvaret och civilför
svaret om det behövs av konjunktur- eller beredskapsskäl, 

5. godkänna vad jag har förordat beträffande förmåner åt värnplikti
ga. 
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DRIFTBUDGETEN Fjärde huvudtiteln 

A Försvarsdepartementet m. m. 

A I. Försvarsdepartementet 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

11 733 914 
11 925 000 
13 500 000 

Lönekostnader 
Rcseersättningar, förslagsvis 
Lokalkostnader, förslagsvis 
Expenser 

1974/75 

82 
38 

120 

9 310 000 
312 000 

l 410 000 
893 000 

11925000 

72 

Beräknad ändring 
1975/76 

of. 
of. 

of. 

+ 1410 000 
+ 18 000 
+ 50 000 
+ 97 000 

+I 575 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 500 000 kr. 
Jag hemsläHer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarsdepartementet för budgetåret 197 5/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 13 500 000 kr. 

A 2. Vissa nämnder m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

6951817 
7 302 000 
9 145 000 

Frän anslaget bestrids utgifter för vapenfrinämnden, värnpliktsnämn
den, försvarets centrala företagsnämnd, försvarets centrala arbetarskydds
nämnd, totalförsvarets upplysningsnämnd, försvarets fastighetsnämnd, 
försvarets personalnämnci, försvarets personalvårdsnämnd, militära 
arbctstidsdelegationen, försvarets arbetstidsnämnd, totalförsvarets chefs
nämnd, fiskeskyddsnä mnder inom försvarsdepartementets verksamhets
område, försvarets haverikommission, försvarets skolnämnd, försvarets 
skaderegleringsnämnd, riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnärnn
derna och sakkunniga för rådgivning i publicitetsfrågor. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till Centralförbundet Folk och 
Försvar och Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum. 
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Personal 

Vape11frinämnden 
Hamlläggande personal 
Övrig personal 

Vämpliktsnämndcn 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Försvarets centrala företagsnämnd och 
förn•arets centrala arbetarskyddsnämnd 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Försvarets fastiRhetsnämnd 
Handläggande personal 
Övrig personal 
Försvarets personalnämnd 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Vapenfrinämndcn 
Värnpliktsnämndcn 
Försvarets centrala företagsnämnd och 

försvarets centrala arbetarskydds· 
nämnd 

Totalförsvarets upplysningsnämnd 
Försvarets fastighetsnämnd I 
Försvarets personalnämnd L 

Övriga nämnder 

Bidrag till 
Ccntralförhundct Folk och Försvar 
Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum 

varav cngå ngsanvisning 

1974/75 

19 
6 

2 
3,5 

3 
4 

2 
I 

42,S 

2 948 000 
510 000 

750 000 
670 000 
336 000 
25 I 000 

17 000 

775 000 
l 045 000 

150 000 

7 302 000 

73 

Beräknad ändring 
1975/76 

of. 
of. 

of. 
+ 0,5 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 
+0,5 

+ 227 000 
+ 100 000 

+ 90 000 
+ 45 000 
+ 4 000 
+ 24 000 
+ 398 000 

+ 200 000 
+ 755 000 
+ 550 000 

+I 843 000 

I lngär i reglcringsbrcv för budgetåret 1974/75 i posten Övriga nämnder 

Vapenfrinämnden 

I. Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 

335 000 kr., varav 85 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. På grund av ökat antalet sammanträden ökar kostnaderna med 

10 000 kr. 

Värnpliktsnämnden 

3. Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 
68 000 kr., varav 15 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

4. Som förstärkning av kansliet behövs en halvtidstjänst som ama
nuens ( + 31 000 kr.). 
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Försmrets centrala företagsnämnd och försvarets centrala arbetarskydds
nämnd 

5. Pris- och löneomräkningcn medför att kostnaderna ökar med 
90 000 kr., varav 15 000 kr. avser höjtlönckostnadspålägg. 

6. Som förstärkning av kansliet behövs en tjänst för kontorist 
(+ 45 000 kr.). 

7. Ersättningarna till ledamöter beräknas öka ( + 7 000 kr.) medan 
reseersättningarna och kostnaden för expenser beräknas minska 
(- 47 000 kr.). 

Totalförn•arets upplysningsniimnd 

8. Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 
25 000 kr. 

9. För att genomföra en enkät om utbildningsmaterielen i skolorna 
behövs 30 000 kr. och för kc•nferensmateriel 15 000 kr. 

Försmrets fastighetsnämnd 

I 0. Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 
35 000 kr., varav 8 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. Samtidigt kan 
hyreskostnaderna tas upp med lägre belopp (- 31 000 kr.). 

Förs11arets personalnämnd 

11. Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 
26 000 kr., varav 7 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

Övriga nämnder 

I 2. Pris- och löneomräkningen samt anpassning till belastningen med
för en ökning av kostnaderna med 398 000 kr., varav 8 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

Centra/förbundet Folk och Försvar 

13. l'ris- och löncomräkningen medför att kostnaderna ökar med 
135 000 kr., varav 20 000 kr. avser höjt lönekostnadspå!ägg. 

14. På grund av större antal konferenser ökar kostnaderna med 
ISOOOkr. 

Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum 

15. Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 
135 000 kr., varav 19 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

16. På grund av beslutad anslutning av personal till statens allmänna 
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tjänstepensionsreglemente ökar kostnaderna med 70 000 kr. 
17. För personalförstärkning för utbildningsverksamheten och admini

strationen behövs ytterligare en utbildningsintendent samt ökad täckning 
av den del av förvaltningsintendentens lön som f. n. belastar kursgårdens 
driftkostnader ( + 115 000 kr.). 

18. På grund av ökade kostnader för resor och traktamenten, för 
inköp av facklitteratur och för intern utbildning behöver 13 000 kr. 
tillföras. 

19. På grund av utökning av kursantalet ökar kostnaderna med 19 000 
kr. 

20. För att följa upp och analysera resultatet av genomförd utbild
ning, för försöksverksamhet med utbildning av viss personal samt för 
utveckling av bl. a. metoder för nya kurstyper samt för utvecklingsråd 
behövs 57 000 kr. 

21. För ny byggnad av hotellflyglar och kurslokaler, om byggnad av 
kursgården och administrationsbyggnaden, omisolering av administra
tionsbyggnaden, nybyggnad av reningsverk samt installation av dusch i 
hotellrummen behövs som engångsanvisning 1 910 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 145 000 kr. För värnpliktsnämnden har medel beräknats för förstärk
ning av kansliets resurser. För totalförsvarets upplysningsnämnd har 
medel beräknats för enkät och konferensmateriel. För Centralförbundet 
Folk och Försvar har jag beräknat ett engångsbelopp om 100 000 kr. för 
information om 1974 års försvarsutredning. För Stiftelsen Gällöfsta 
kurscentrum har jag beräknat ett engångsbelopp om 700 000 kr. för vissa 
ny- och ombyggnadsarbeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa nämnder m. m. för budgetåret J 975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 145 000 kr. 

A 3. Kommitterm. m. 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 329 307 
3 250 000 
3 250 000 

Med hänsyn till den beräknade utredningsverksamhctcn bör anslaget 

föras upp med 3 250 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m .. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 3 250 000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
197 5/7 6 Förslag 

1 042 191 1 

l 200 000 
900 000 

Reservation 164 002 

1 Varav 142 191 kr. på tilläggsstat IlI till riksstaten för budgetåret 1973/74. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 900 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
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att till Extra utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva
tionsanslag av 900 000 kr. 

A 5. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

970 000 000 
I 420 000 000 

I Utgifterna har redovisats under övriga anslag inom utgiftsramcn för det militära 
försvaret 

Anslaget är avsett att täcka sådana pris- och löneökningar under anslag 
inom utgiftsramcn för det militära försvaret som inträffar från den 
tidpunkt i vars prisläge anslagen har beräknats intill utgången av det 
budgetår för vilket de har anvisats. Anslaget är ett s. k. täckningsanslag 
som inte skall belastas. 

Prisregleringen för budgetåret 197 3/74 

Riksdagen har för budgetåret 1973/74 anvisat 570 milj. kr. till 
reglering av prisstegringar för det militära försvaret. Beloppet avsåg 
kompensation för prisstegringar enligt nettoprisindex (NPI) från prisläget 
februari 1972 till medelprisläget för budgetåret 1973/74. 

Prisregleringen av de ramreglerade utgifterna för det militära försvaret 
sker i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1969 :1 bil. 6 s. 14, SU 

1969 :4, rskr 1969 :4) fr. o. m. budgetåret 1969/70 på grundval av NPI. 
Prisregleringen skall motsvara 1/100 av summan av de på driftbudgeten 
och kapitalbudgeten uppförda anslagen med undantag av prisreglerings
anslaget och anslag som ha beräknats utöver ramen multiplicerad med 
skillnaden mellan NPI i februari 1972 och genomsnittsindex för budget
året 1973/74. l pris- och löneläge februari 1972 var summan av dessa 
anslag 6 856,9 milj. kr. 

Resultatet av beräkningarna av NPI för budgetåret 1973/74 framgår av 
följande sammanställning (fobruari 1972 = 100). 
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Augusti 
1973 

108,99 

November 
1973 

112,12 

Februari 
1974 

118,17 

Maj 
1974 

121,52 

Medeltal 
i 973/74 

115,20 
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För prisreglering av de rambundna anslagen disponerades alltså 
(6 856,9 x 15,20) : 100) 1 042 256 000 kr. Från detta belopp skall 

emellertid dras I 03 039 000 kr. enligt följande sammanställning. 

Överutnyttjande av utgiftsramen för 1972/73 
Gfr. prop. 1973:1 bil. 6 s. 44 och 49) 

Av.~krivning av oreglerade kapitalmcdclsförluster 
a) enligt prop. 1974:1 bil. 21 s. 2 
b) Projekteringskostnader för 
laboratorium för l'OA (äs 1974-02-07) 

1:1ygtrafikledarskolan i Sturup 

Överskridande av förslagsanslagen 
A 2. Vissa nämnder m. m. 
1: 10. Militärhögskolan 
I' 23. l'örsvarets hundskola 
H 1. Beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar 

Medel på tilläggsstat 111 till 
riksstaten 1973/74 avseende rescrva
tionsanslaget A 4. Extra utgifter 

M.:dclsförbrukning utöver 
anslag på kapitalbudgeten 

Avgår 
Återbetalning frän SJ av medel som 

inte utnyttjats för värnpliktigas 
resor 1970/71 ·- 1972/73, netto 

686 000 

520 000 

30 000 
44 000 

l 050 000 

60 000 

101 533 000 

1 206 000 
l 055 000 

l 184 000 

300 000 

194 000 

105 472 000 

- 2 433 000 

103 039 000 

För prisreglering disponerades alltså totalt ( 1 042 256 000 
103 039 000) 939 217 000 kr. 

Kungl. Maj :t har i mars, maj och juni 1974 beslutat om överskridanden 
av vissa anslag på grund av pris- och löneökningar m. m. Genom besluten 
har sammanlagt 939 659 000 kr. ställts till förfogande för ändamål som 
avses med resp. anslag. 

Skillnaden mellan det totalt medgivna överskridandet och det för 
prisreglering disponibla beloppet, 442 000 kr., beror på att det exakta 
beloppet för den i sammanställningen upptagna återbetalningen från SJ 
inte har kunnat fastställas förrän efter budgetårets utgång. Det överut
nyttjande av prisregleringsmedel som härigenom har uppstått kommer att 
regleras i samband med prisregleringen för innevarande budgetår. 
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Ut11ecklingen under budgetåret 1974/75 

Hittills beräknade index tal för NP! (februari 1973 = 100) utgör för 
augusti 1974 118,50 och för november 1974 122, 16. Under budgetåret 
skall indextal beräknas även för februari och maj 1975. 

Det tillgängliga materialet beträffande prisutvecklingen pekar mot att 
de anslagsöverskridanden som kommer att behöva medges på grund av 
förändringen av NPI kommer att överstiga det för innevarande budgetår 
anvisade prisregleringsanslaget. 

Hemställan 

Under avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 1975/76 m. m. har jag 
angett hur jag beräknat kompensationen för pris- och lönestegringar för 
nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag anfört där hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Reglering ai• prisstegringar för det militära försvaret för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av I 420 000 000 
kr. 

A 6. Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

18 200 000 
26 300 000 

I Utgifterna har redovisats under anslaget G I 

Anslaget avses för att täcka sådana pris- och löneökningar under anslag 
inom utgiftsramen för civilförsvaret som inträffar från den tidpunkt i vars 
prisläge anslagen har beräknats intill utgången av det budgetår för vilket 
de har anvisats. Anslaget är ett s. k. täckningsanslag som inte skall 
belastas. 

Prisregleringen för budgetåret 1973/74 

Riksdagen har för budgetåret 1973/74 anvisat 9,6 milj. kr. till reglering 
av prisstegringar för civilförsvaret. Prisregleringen skall enligt riksdagens 
beslut (prop. 1972:75, s. 195, FöU 1972:17, rskr 1972:231) ske enligt 
samma metod som tillämpas för anslagen inom den militära ramen, dvs. 
under löpande budgetår och på grundval av nettoprisindex (NPI). 
Metoden och beräkningen av NPI för budgetåret 1973/74 har närmare 

redovisats under föregående anslag. 
Bortsett från prisregleringsanslaget och investeringarna för bistånds

och katastrofutbildningen under anslaget Il 6. Civilförsvar: Anskaffning 
av anläggningar var summan av de rambundna anslagen till civilförsvaret 
för budgetåret 1973/74 125 640 000 kr. För prisreglering av anslagen 
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inom civilförsvarets utgiftsram disponerades alltså [ ( 125 640 000 x 
15,20): 100] 19 097 000 kr. Från detta belopp skall emellertid dras 
3 948 000 kr. enligt följande sammanställning. 

Mcdclsförbrukning utöver anslag på 
på kapitalbudgeten 

Avgår: 
Underutnyttjande av utgiftsramen för 

1972/73 (jfr prop. 1973:1 bil. 6 
s. 44 och 49) 

4 948 000 

- 1 000 000 

3 948 000 

För prisreglering disponerades alltså totalt ( 19 097 000 - 3 948 000) 
avrundat 15 1 SO 000 kr. 

Kungl. Maj :t har i mars, maj och juni 1974 beslutat om överskridande 
av anslaget G l. Civilförsvar på grund av pris- och löneökningar m. m. 
Genom besluten har sammanlagt l S 1 SO 000 kr. ställts till förfogande för 
ändamål som avses med anslaget. 

Utvecklingen under budgetåret 1974/75 

Beräkningen av NPI under innevarande budgetår har jag behandlat 
under föregående anslag. Det tillgängliga materialet beträffande prisut
vecklingen tyder på att de anslagsöverskridanden som kommer att behöva 
medges på grund av förändringen av NPI kommer att överstiga det för 

innevarande budgetår anvisade prisrcgleringsanslaget. 

Hemställan 

Under avsnittet Ramheräkningar för budgetåret 197 5/76 m. m. har jag 
angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och lönestegringar 
för nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag anfört där hemställer jag 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Reglering av prisstegringar för civilförsvaret för budgetåret 

I 97S/76 anvisa ett förslagsanslag av 26 300 000 kr. 
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B Armeförband 

Verksamheten under huvudprogrammet Armeförband budgeteras på 
ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och 
förbandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar 
m. m. samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från föl
jande anslag. 

B I. Armcförband: Ledning och förbandsverksamhet 
B 2. Armcförband: Materielanskaffning 
B 3. Armeförband: lstånd:;ättning av befästningar och kaserner 
B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 
lll I. Arme förband: Anskaffning av anläggningar 

B 1. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1916990982 
l 824 000 000 
2 018 110 000 

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet, 
operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast 
anställd personal m. fl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av 
värnpliktiga inom armen, dels allmän ledning och förbandsverksamhet 
inom hemvärnet. 

Kostnader och medelsbeho1• (1 000-tal kr.) 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för Föredraganden 
armen 

Arrncförband: 

Allmän ledning och förbandsvcrk- 616 315 725 359 696 899 
sam het 

Operativ och krigsorganisatorisl: verk-
sam het 84 609 80445 79 800 

Utbildning till och av fast anställd 
personal m. fl. 178 280 203 350 200 095 

Grundutbildning av värnpliktiga 765 053 831 269 834 359 
Rcpctitionsu !bildning av värn-

pliktiga 232 288 245 653 245 313 
Allmän ledning och förbandsverk-

samhct, hemvärnet 39 550 43 283 42 803 

Kostnader I 916 095 2 129 359 2 099 269 

Avgår: 
Överplanering - 74 939 - 105 629 - 80 629 

Utbetalningar I 841 156 2 023 730 2 018 640 
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Primäruppdrag m. m. 

Tillkommer: 
Utbetalningar föranledda av före bud

getåret genomförd motsvarande 
verksamhet 

Avgår: 
Avlöningar till viss personal i verk-

l 974/75 

+ 18 037 

stadsdrift - 16 702 
Beräknade utbetalningar efter budget-

81 

l 975/76 

Chckn för l'örcdragandcn 
armen 

+ 17 050 + 17 050 

året -18491 -17580 -17580 

Medels behov 1 824 000 2 023 200 2 018 110 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 
Plutonsofficerare m. fl. 

avi/militär personal 
Teknisk personal 
Läkare (veterinärer) 
Övrig personal 

Pensionerad militär personal i 
arvodes tjänst 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Gvil personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Antal 

1974/75 

2 750 
1 871 
4 507 

I 100 
30 

7 

100 
212 

79 
8 5341 

19 190 

Beräknad ändring 1975/76 

Chefen för Föredraganden 
arm~n 

+ 78 + 78 
- I I 

+ 115 + 115 

+ 28 + 28 
of. of. 
of. of. 

- 26 - 26 
of. of. 

+4 + 4 
- 275 -275 

- 77 - 77 

I Härav 2 851 extra anställda utöver fastställd personalförteckning 

Chefen för armen 

A. P r i s- o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
229 126 000 kr., varav 32,2 milj .. kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

6 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bilaga 6 
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B. F ö r ä n d r i n g a r e n 1 i g t K u n g I. M a j: t s b e s 1 u t 

I. Allmän ledning och förbandsverksamhet 
a) För driften av försvarets personalserveringar behövs ca tio nya 

ekonomibiträden. Pensions:\ldershöjningen för viss militär personal med
för att ca 160 nya tjänster tillkommer under budgetåret ( + 5 087 000 
kr.). 

b) Kostnaderna för f. d. fälttygkårsstaben har förts över till annat 
anslag ( - l 100 000 kr.). 

2. Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. 

överföring av elevkostnader vid totalförsvarets signalskyddsskola till 
andra anslag innebär att kostnaderna under primäruppdraget minskar 

med 540 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

l. Allmän ledning och förbandsverksamhet 
a) För organisationsförändringar vid vissa skolor och för vissa nya 

tjänster beräknar chefen för armen 461 000 kr. 
b) För vakansuppfyllnad begärs 2 milj. kr. 
c) Pågående rationalisering av fredsorganisationen beräknas medföra 

att antalet civilanställda minskar ( - 1 5 466 000 kr.). 
d) För åtgärder rörande övertalig personal beräknar armechefen en 

ökning med 5 392 000 kr. 
e) Vissa personalkostnader föreslås bli överförda till andra primärupp

drag under anslaget (- 8 436 000 kr.). 

f) Medel for utökade värnpliktsförmåner rörande familjebidrag och 
resor förs över till aktuella primäruppdrag (- 8 000 000 kr.). 

g) För hyror för nytillkomna byggnader och anläggningar m. m. begärs 
ytterligare 4,5 milj. kr. 

h) Genomförandet av ny organisation i lägre regional och lokal instans 
(OLLI) ökar kostnaderna med 3 milj. kr. För ökade förrådskostnader i 
samband därmed behövs ytterligare ca l, 7 milj. kr. 

i) övriga förändringar medför att kostnaderna ökar med 8 462 000 
kr., varav 4 milj. kr. utgör bilskattemedcl som förts över från andra 

primäruppdrag. 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
Med hänsyn till att de krigsorganisatoriska förändringarna minskar och 

att den sänkta ambitionsnivån för mobiliseringsbercdskap behålls kan 

kostnaderna minskas med 14 538 000 kr. 

3. Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. 

a) Lönekostnaderna ökar bl. a. på grund av förbättrad fördelning 
mellan primäruppdragen och ökat antal kurser för anställda vid förvalt
ningar inom OLLl-projektet (+ 5 473 000). 

b) Minskat antal elev- och tjänstgöringsdagar för värnpliktiga medför 
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minskade kostnader (- 4 233 000 kr.). Ökad utbildning på ny materiel 
medför att ammunitionskostnaderria ökar(+ 933 000 kr.); 

4. Grund utbildning av värnpliktiga 
Genom ett ökat utnyttjande av befäl inom primäruppdraget ökar 

lönekostnaderna. Antalet inryckande värnpliktiga minskar med 2 500 till 
37 800 bl. a. på grund av att omsättningsbehovet förkrigsorganisationen 
ändras. Sammanlagt minskar kostnaderna med I 5 4 I 7 000 kr. 

5. Repetitionsutbildning av värnpliktiga 
Antalet tjänstgöringsdagar för värnpliktiga beräknas uppgå till 

I 666 000 (+ I 67 000), vilket innebär att repetitionsutbildningen kom
mer att omfatta ca 105 000 (+ 5 000) värnpliktiga. Ungefär 3/5 av dessa 
genomför försöksvis avkortad krigsförbandsövning. På grund av att 
kvalitativa förbättringar av repetitionsutbildningen har bedömts vara 
nödvändiga vid vissa förband minskas avkortningen av krigsförbands
övningar för I l 000 värnpliktiga vid främst Iokalförsvarsförband från två 
veckor till en vecka. Vidare planeras en återgång till särskild övning av 
tidigare omfattning för plutonsbefälsvärnpliktiga vid brigadförband. Av 
den angivna ökningen av antalet tjänstgöringsdagar är I I l 000 hänförliga 
till den minskade avkortningen. Åtgärden beräknas utöver personallöner 
kosta l O milj. kr. Sammanlagt minskar kostnaderna med 992 000 kr. 

6. Allmän ledning och förbandsverksamhet, hemvärnet 
övningsverl<.samheten beräknas bli något större än under föregående 

budgetår. På grund av fortsatt rationalisering beräknas qock kostnaderna 
kunna minska ytterligare (- 362 000 kr.). 

Föredraganden 

Under primäruppdraget för allmän ledning och förbandsverksamhet 
kan jag godta armechefens beräkningar av medelsbehovet för ekonomi
biträden. Jag har även räknat medel för de ytterligare kostnader som 
enligt min bedömning föranleds av den beslutade pensionsåldershöj
ningen för viss militär personal (B I a). Jag har vidare beräknat medel för 

vissa nya tjänster m. m. som bedömts nödvändiga (C I a). I likhet med 
chefen för armen räknar jag med att antalet anställda inom armen 
minskar samt att åtgärder för övertalig personal är nödvändiga. Jag godtar 
de kostnadsberäkningar armechefen har gjort i dessa avseenden (C I 
c-d). Under primäruppdraget har jag vidare beräknat medel för att täcka 

förluster i marketenterirörelser och för armens behov av tjänster från 
regionmusiken. 

Jag har däremot inte beräknat medel för att täcka prisstegringar för 
underhåll av armemateriel. 

Under primäruppdragen för grundutbildning av värnpliktiga kan jag 
godta chefens för armen kostnadsberäkning som bygger på ett något 
minskat antal tjänstgöringsdagar, totalt ca l 0 milj. dagar. Jag har 
dessutom beräknat medel för den förbättring av värnpliktsförmånerna 
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som jag har redogjort för i det föregående. 

Jag har inte något att erinra mot armechefens förslag beträffande 
primäruppdragen för operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, för 
utbildning till och av fast anställd personal m. fl., för repetitionsutbild
ning av värnpliktiga samt för hemvärnet. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ
ningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet för bud
getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 018 110 000 kr. 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

701 567 607 

598 800 000 
736 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar sådant materielunderhåll som 
inte är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och 
övningar vid förbanden, anskaffning av alla förnödenheter för krigsorga
nisationens utrustnings- o;;h ersättningsbchov samt anskaffning av viss 
materiel för fredsbruk. 

Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndigan
den, medan takten i beställningsvcrksamheten bestäms av medelstilldel
ningen. Bemyndigandcskulden under anslaget var den 30 juni 1974 
924 384 324 kr. För budgetåret 1974/75 har riksdagen lämnat ett 
beställningsbemyndigande om 780 milj. kr. och anvisat ett anslag av 
598,8 milj. kr. Den på detta sätt beräknade hemyndigandeskulden den 30 

juni 197 5 blir (924 384 324 + 780 000 000 598 800 000) 
I 105 584 324 kr. 

Beställningsbemyndiganden och betalnings medel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för armen Föredraganden 
-------
Bern. Bet. Bem. Bet. Bern. Bet. 

Arrneförband: Centralt vid-
taget materielunderhåll 
rn. m., utom av viss 
sjukv<lrdsmaterid, för 
delprogrammen 

1.4200 

40 900 

\ 
Fördelningsförband m. m. 28 800 23 000 
Infanteribrigad m. m. 5 900 3 100 4 600 
Norrlandsbrigad m. m. 2 400 I 400 l 900 
Pansarbrigad m. m. 7 900 12 700 11 900 
Centrala och högre regio- 85 300 85 600 
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Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 
---·-

Chcfon for arinen Föredraganden 

Bcm. Bet. Bcm. Bet. Bcm. Bet. 
-----

nala lednings- och 

J J 

underhållsförband I 700 1 900 I 900 
Lokalförsvarsförband 3 500 12 700 11 100 
Gcmensarnma produktions-

resurser 15 7QQI 50 5002 13 300 

Armeförband: Centralt vid-
tagen materielanskaffning 
m. m., utom av viss 
sjukvårdsmatericl, för 
delprogrammen 
Fördelningsförband m. m. 325 000 255 100 176 300 
Infanteribrigad m. m. 139 000 371 000 195 500 
Norrlandsbrigad m. m. SB 000 135 200 72 700 
Pansarbrigad m. m. 36 000 84 200 68 900 
Centrala och högre regio-

nala lednings- och 649 200 1 371 400 747 600 
underhållsförband 14 000 34 300 27 600 

Lokalförsvarsförband 70 000 135 800 105 100 
Hemvärnet 1 000 2 600 l 800 
Gemensamma produktions-

resurser !BO 9003 618 2004 99 700 

Armeförband: Centralt vid-
tagen materielanskaffning 
m. m. av viss sjukvårds-
materiel för delprogrammen 
Fördclningsförband m. m. 6 570 8 900 5 900 
Infanteribrigad m. m. 970 4 480 4 120 
Norrlandsbrigad m. m. 400 l 590 l 460 
Pansarbrigad m. m. 340 1 680 1 540 
Centrala och högre rcgio-

nala kdning:s- och 20 520 37 500 29 000 
undcrhållsförband 3 370 5 010 4 600 

Lokalförsvarsförband 5 770 9 290 8 530 
Gemensamma produktions-

resurser 2 800 6 5505 2 850 

Kostnader 910 020 753 920 I 779 200 862 200 J 494 200 862 200 

Reducering pä grund av 
överplanering: -130020 -155 120 - 209 200 -102200 - 294 200 - 126 200 

Medclsbehov 598 800 760 000 736 000 

Bcmyndigandchehnv 780 000 I 570 000 I 200 000 

1 I beloppet ingår 8, I milj. kr. i prisrcgleringsbcmyndigandcn 
2 I beloppet ingår 41,2 milj. kr. i prisrcglcringsbemyndiganden, varav 20 milj. kr. utgör korrektion för 

saldo 
3 I bdoppet ingår l 13,9 milj. kr. i prisn:gleringsbcmyndiganden 
4 I beloppet ingår 535,3 milj. kr. i prisregleringsbcmyndigandcn, varav 265 milj. kr. utgör korrektion för 

saldo 
s I beloppet ingår 3,7 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
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Chefen för armen 

Anslaget bör föras upp med 760 milj. kr. och ett beställningsbcmyn
digande om I 570 milj. kr. inhämtas. 

Beställningsbemyndigandena för f ö r d e I n i n g s f ö r b a n d m. m. 
är avsedda främst för att anskaffa spaningsradar som ingår i luftvärns
robotsystem 70, vindviseringsradar till artilleriet, ammunition främst till 
artilleriet, infanterikanonvagn 91, vissa standardfordon och motorcyklar. 
Vidare avses bemyndiganden för att fortsätta renoveringen av luftvär
nets 40 mm-pjäser och moderniseringen av sjukvårdsutrustningen för 
förbandsplatsgrupper. 

För i n f a n t e r i h r i g a d e r m. m. och n o r r I a n d s b r i g a -
d e r m. m. begärs bemyndiganden främst för att anskaffa ny brigad
artilleripjäs med centralinstrument, spaningsradar för luftvärnsrobotsy
stem 70, ammunition till infantcrikanonvagn 91, lysrakett:r och motor
cyklar. Vidare avses bemyndiganden för en fortsatt modernisering av 
utrustningen för förbandsplatsplutoner. 

Beställningsbemyndigandena för p a n s a r b r i g a d e r m. m. avses 
främst för fortsatta renoveringsåtgärder för stridsvagn I 0 I/ I 02 och I 03 
och för anskaffning av lysraketer och motorcyklar samt för en fortsatt 
modernisering av sjukvårdsutrustningen för förbandsplatsgrupper och 
-plutoner. 

För c e n t r a I a o c h h ö g r e r c g i o n a I a I e d n i n g s - o c h 
u n d c r h å I I s f ö r b a n d begärs beställningsbemyndiganden främst 
för att anskaffa personbilar och motorcyklar samt för att fortsätta 
moderniseringen av krigssjukhusen. 

Beställningsbemyndigandena för I o k a I f ö r s v a r s f ö r b a n d e n 
är avsedda främst för person- och lastbilar, motorcyklar samt kortvågs
stationer. Vidare avses bemyndiganden för att fortsätta moderniseringen 
av förbandsplatsgrupper. 

För g e m e n s a m m a p r o d u k t i o n s r e s u r s e r begärs be
ställningsbemyndiganden främst för fasta signalanläggningar samt mate
riel för fredssjukvård. 

För sa m t I i g a d e I p ro g r a m avses beställningsbemyndiganden 
för intendenturmateriel_ användas främst för att anskaffa beklädnads
materiel för bl. a. kvinnlig personal samt viss förplägnadsmateriel. 

Av begärda bemyndiganden avses 580,2 milj. kr. för pris r e g I e -
ring . Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budget

året 1975/7 6 från prisläge februari 197 4 till prisläge februari 197 6 enligt 

bedömd prisutveckling med 196,l milj. kr. 
b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 

197 5 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 99, 1 

milj. kr. 
c) underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 

1973/74 och beräknat underskott av sådana bemyndiganden från budget

året 1974/75 till ett belopp av 285 milj. kr. 
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Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet fram
går av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betal
ningsmedel. Vid beräkningen har jag utgått från att det beräknade 
underskottet av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974/75 
enligt gällande föreskrifter skall tas upp i anslagsfrarnställning för budget
året 1976/77. Jag kommer senare denna dag att hemställa att regeringen 
föreslår riksdagen att underskottet av prisregleringsbemyndiganden från 
budgetåret 1973/74 regleras i samband med tilläggsstat Il till riksstaten 
för budgetåret 1974/7 5. 

Av beställningsbemyndigandet avses ca 235 milj. kr. för att anskaffa 
nytt fältartilleri (haubits 77) och ca 180 milj. kr. för spaningsradar till 
luftvärnsrobotsystem 70. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 1 569 584 324 kr. Detta 
belopp bör emellertid justeras med hänsyn till underskottet av prisregle
ringsbemyndiganden från tidigare budgetår samt till den beräknade 
fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1974/7 5 och 
197 5/7 6. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
1976 blir ca 1 600 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
m. m. för armeförband får läggas ut inom en kostnadsram av 
1 200 000 000 kr., 

2. till Armeförhand: Materielanskaffning för budgetåret 1975/76 
anvisa ett förslagsanslag av 736 000 000 kr. 

B 3. Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

1973/7 4 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

42 230 000 
44 000 000 
46 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar 
och byggnader för armen. Anslaget skall tillgodoföras inkomstsidan i 
staten för försvarets fastighetsfond för att balansera utgifter inom staten 
för fonden. 
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Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 197 5/76 

Chefen för Föredraganden 
armen 

Befästningars delfond 

Armeförband: Iståndsättning av 
befästningar m. m. för delprogrammet 
Gemensamma produktionsresurser 200 300 300 

Kasernbyggnaders delfond 

Armeförband: Iståndsättning av 
kaserner m. m. för delprogrammet 
Gemensamma produktionsresurser 43 800 45 700 45 700 

Kostnader= mcdclsbchov 44 000 46 000 46 000 

Chefen för armen 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt 

Befästningars delfond 

Gemensamma produktionsresurser 
1. Mindre iständsättningsarbctcn på befästningar m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 

Gemensamma produktionsresurser 
1. Kasernrenoveringar 
2. Iståndsättning av matinrättningar 
3. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, 

utbildningsanordningar m. m. 
4. Iståndsättning av förråd och stabs· och för

valtningslokaler till följd av organisations
ändringar 

5. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. rn. 

Befästningars dt:lfond 

Medclsförbrukning 
(1 000-ta\ kr.) 

300 

300 

20 000 
3 500 

7 700 

4 500 
10 000 

45 700 

Totalt 46 000 

1. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. beräknas 
ett medelsbehov av 300 000 kr. för nästa budgetår. 

Kasernbyggnaders delfond 

1. F. n. pågår renovering av kaserner vid P l, P 6, P 7, Ing 2 och S 2. 
Av totalt 21 kaserner som 3r aktuella att renovera vid dessa förband har 
hittills sju kaserner färdigställts. Ytterligare fem kaserner beräknas bli 
färdiga under innevarande budgetår. För fortsatta renoveringsarbeten vid 
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angivna förband beräknas ett meddsbehov av 20 milj. kr. för nästa 
budgetår. 

2. Behovet av att iståndsätta matinrättningar vid armens förband har 
tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 84). För nästa 
budgetår beräknas ett medelshehov av 3,5 milj. kr. för detta ändamål. 

3. För mindre iståndsättningsarbetcn på byggnader, utbildningsanord
ningar m. m. beräknas ett medelsbchov av 7, 7 milj. kr. för nästa 
budgetår. Organisationsförändringar m. m., vars omfattning inte nu kan 
förutses, kräver omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av 
befintliga lokaler, ändring av värme- och vcntilationssystem samt elekt
riska installationer m. m. 

4. För iståndsättning av förråd och stabs- och förvaltningslokaler till 
följd av organisationsändringar i lägre regional och lokal instans beräknas 
ett medelsbehov av 4,5 milj. kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att 
fullfölja de iståndsättningsarbeten som ingår i etapperna 2 och 3 av 
omorganisationen. 

5. För vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett me
delsbehov av 10 milj. kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att 
modernisera och förnya installationer och anläggningar för värme- och 
elförsörjning, iståndsätta äldre vägar och planer samt byta ut eller 
komplettera vattenlednings- och avloppsnät. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 46 000 000 

kr. 

B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 

1973/7 4 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

64 299 544 
50 000 000 
60 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar tillämpad, objektbunden forsk
ning, utveckling och försök beträffande materiel för armen. 

Verksamheten inriktas med beställningsbemyndiganden, medan takten 
i beställningsverksamhetcn bestäms av medclstilldelningen. Bemyndigan

deskulden under anslaget var den 30 juni 1974 45 700 456 kr. För 
budgetåret 1974/75 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande 
om 55 milj. kr. och anvisat ett anslag av 50 milj. kr. Den på detta sätt 
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1975 blir (45 700 456 + 
55 000 000 - 50 000 000) 50 700 456 kr. 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (I 000-tal kr.). 

Primäruppdrag rn. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för armen Föredraganden 
-----

Bcrn. Bet. Bem. Bet. Bcm. Bet. 

Arrncförband: Tillämpad 
objektbunden forskning, 
utveckling och försök 
för delprogrammen 
Fördelningsförband m. m. 16 000 14 500 19 200 
Infanteribrigad m. m. 13 000 12 000 16 400 
Norrlandsbrigad m. m. 3 000 3 400 6 000 
Pansarbrigad m. m. 8 000 19 700 14 900 
Centrala och högre rcgio-

nala h:d nings- och 62 300 91 000 77 000 
underhållsförband 2 300 3 500 2 100 

Lokalförsvarsförband 3 000 2 200 2 700 
Hemvärnet 100 100 100 
Gemensamma produktions-

resurser 22 200 1 54 0002 15 600 

Kostnader 67 600 62 300 109 400 77 000 91 000 77 000 

Reducering på grund av 
överplanering - 12 600 - 12 300 - 20 000 - 17 000 - 21 000 - 17 000 

Meddsbehov 50000 60000 60000 

Bcmyndigandebchov 55 000 89400 70000 

I 1 beloppet ingår 7 ,2 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
2 I beloppet ingår 34,4 mil.i. kr. i prisregleringsb,emyndiganden, varav 18,4 milj. kr. för kom:ktion av 

saldo 

Chefen för armen 

Anslaget bör föras upp med 60 milj. kr. och ett bcställningsbemyndi

gande om 89,4 milj. kr. inhämtas. 

Under budgetåret 197 5/76 inriktas forsknings- och utvecklingsverk

samheten i huvudsak på utveckling av komponenter för att modifiera 

befintliga stridsfordon och på att studera framtida sambands-, luftvärns

och pansarvärnssystem. Försök utförs med bl. a. ny bandvagn och 

artilleriammunition. Framställning enligt det s. k. tvåstegsförfarandet 

kommer att ges in om att utveckla komponenter för modifiering av 

stridsfordon. 

Av begärda bemyndiganden är 34,4 milj. kr. avsedda för prisreglering. 

Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1975/76 
från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt bedömd 

prisutveckling med 11,5 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndiganclcskulden den 30 juni 

1975 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutvt!ckling med 4,5 

milj. kr. 
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c) underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1973/ 
74 och beräknat underskott av sådana bemyndiganden från budgetåret 
1974/75 till ett belopp av 18,4 milj. kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet fram
går av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalnings
medel. Vid beräkningen har jag utgått från att det beräknade underskot

tet av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974/7 5 enligt gäl
lande föreskrifter skall tas upp i anslagsframställning för budgetåret 
1976/77. Jag kommer senare denna dag att hemställa att regeringen 
föreslår riksdagen att underskottet av prisregleringsbemyndiganden från 
hudgrtåret J 973/74 regleras i samband med tilläggsstat Il till riksstaten 
för budgetåret 1974/75. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 60 700 456 kr. Detta belopp 
bör emellertid justeras med hänsyn till underskottet av prisregleringsbe
myndiganden från tidigare budgetår samt till den beräknade fördelningen 
av prisregleringsmedel för budgetåren 1974/7 5 och 197 5/76. Den på 
detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 blir också 
ca 55 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilken forskning m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe
myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att forskning och utveckling 

för armeförband får beställas inom en kostnadsram av 
70 000 000 kr., 

2. till Armeförband: Forskning och utveckling för budgetåret 
197 5/76 anvisa ett förslagsansiag av 60 000 000 kr. 
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C Marinförband 

Verksamheten under huvudprogrammet Marinförband budgeteras på 
ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och 
förbandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar 
m. m. samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från 
följande anslag. 

C 1. Marin förband: Ledning och förbandsverksamhet 
C 2. Marin förband: Materielanskaffning 
C 3. Marin förband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 
C 4. Marin förband: Forskning och utveckling 
III 2. Marin förband: Anskaffning av anläggningar 

C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1973/74 Utgift 638 734 210 

1974/7 5 Anslag 593 460 000 
1975/76 Förslag 691 350 000 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet, 
operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast 
anställd personalm. fl. samt grundutbildning och rcpetitionsutbildning av 
värnpliktiga inom marinen. 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Marinförband: 
Allmän ledning och förbandsverk

samhet 
Operativ och krigsorganisatorisk 

verksamhet 
Utbildning till och av fast 

anställd personalm. Il. 
Grundutbildning av värnpliktiga 
Repetitionsutbildning av värn

pliktiga 

Kostnader 

Avgår: 
Överplanering m. m. 

Utbetalningar 

Tillkommer: 
Utbetalningar föranledda av före 

budgetåret genomförd motsvarande 

1974/75 

260 900 

54 290 

61 800 
237 170 

25 200 

639 360 

.. 35 900 

603 460 

verksamhet + 14 200 

1975/76 

Chefen för Föredraganden 
marinen 

306 200 306 700 

62 700 62 550 

75 100 75 600 
274 000 274 550 

29 500 29 250 

747 500 748 650 

-20 000 -20 000 

727 500 728 650 

+14 200 +14 200 
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Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för Föredraganden 
marinen 

A1•Kår: 
I sbry tarvcrksamhet -10 000 -10 000 -10 000 
Beräknade utbetalningar efter 

budgetåret -14 200 -18 800 ·-18 800 
Intäkter för tjänster till annan 

myndighet -· 1600 -1600 
För höga internpriser m. m. -21 100 -21 100 

Medels behov 593 460 690 200 691 350 

Personal 
. ------

Personalkategori Antal 
·-----·· 
1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Chefen för F öredragandcn 
marinen 

Militär personal 
Regementsofficerare 683 + 13 + 13 
Kompaniofficerare l 016 - 21 - 21 
Plutonsofficerare och meniga 1886 + 7 + 7 

Civilmilitär personal 
Teknisk personal 125 - 6 - 6 
Läkare 7 of. of. 
Övrig personal 11 of. of. 

Pensionerad militär personal i 
an•odestjänst 
Regementsofficerare 9 of. of. 
Kompaniofficerare 17 - l - l 

Civil personal 
Handläggande personal 122 - 2 - 2 
Övrig personal 3 614 - 52 -- 52 

7 490 -62 - 62 

Chefen fär marinen 

A. P r i s- o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 

73 700 000 kr., varav 12 milj. kr. avser höjt \önekostnadspålägg. 

B. f ö r ä n dr in g ar e n l i g t K u n g l. M aj: t s bes l ut 

l. Allmän ledning och förbandsverksamhet 
a) Vissa personalkostnader fördelas om till andra primäruppdrag 

(- 4 000 000 kr.). 
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b) Pjäsverkstaden vid Sydkustens örlogsbas blir s. k. förhandsbunden 
verkstad fr. o. m. budgetåret 1975/76. Härigenom minskar personalkost
naderna med 2, I milj. kr. 

c) Överföring av fasta maskintjänster vid sjökrigsskolan till fortifika
tionsförvaltningen med anledning av omorganisation minskar kostna
derna med 200 000 kr. 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
Kostnaderna för materielunderhåll ökar med 1, I milj. kr. 

3. Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. 
Budgetteknisk överföring av lönekostnader till primäruppdraget 

Grundutbildning av värnpliktiga minskar kostnaderna med 400 000 kr. 

4. Grundutbildning av värnpliktiga 
a) Budgetteknisk överföring av lönekostnader från primäruppdraget 

Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. ökar kostnaderna med 
400 000 kr. 

b) Kostnaderna för materielunderhåll ökar med I milj. kr. 

C. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

1. Allmän ledning och förbandsverksamhet 
a) överföring av viss personal från armen ökar kostnaderna med 

300 000 kr. 
b) överföring av personal från försvarets materielverk ökar kostna

derna med l milj. kr. 
c) Felaktigt budgeterad>! löner för armepersonal ökar kostnaderna 

med 700 000 kr. 
d) Tillkomsten av nya isbrytare ökar värnpliktskostnaderna m. m. med 

400 000 kr. 
e) Kostnaderna för bränsle, el och drivmedel ökar med 10,1 milj. kr. 

överföring av lönekostnader till primäruppdraget Grundutbildning av 
värnpliktiga minskar kostnaderna med 1,7 milj. kr. 

Härutöver begär chefen för marinen inom ramen för tillgängliga 
resurser nya tjänster för bl. a. isbrytarpersonal. Dessutom begär marin
chefen 2,2 milj. kr. för att bestrida kostnaderna för viss sjömätningsverk
samhet. 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
a) Kostnaderna för personal minskar med 300 000 kr. 

b) Krigsorganisatoriska förändringar ökar kostnaderna med 500 000 

kr. 
c) Större omfattning av krigsförbandsövningar innebär ökade kostna

der för övningsledning m. m. med 200 000 kr. 
d) De sammanlagda kostnaderna för underhåll av minutläggare och 

torpeder minskar med I 00 000 kr. 
e) Materielunderhållskostnader har på grund av förändringar i rust

ningsvolymen förts över från primäruppdraget Grundutbildning av 
värnpliktiga(+ 500 OOÖ kr.). 
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3. Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. 

a) Kostnaderna för rekrytering av plutonsofficerselever bedöms 
minska med 300 000 kr. Den ökade repetitionsutbildningen medför 
att författningsenlig tjänstgöring för reservofficerare minskar. (- 200 000 
kr.). 

b) Ett lägre antal elever på vissa kurser medför minskning av 
övningskostnaderna med 100 000 kr. 

c) Omfördelning från primäruppdraget Grundutbildning av värnplik
tiga medför en kostnadsökning med 200 000 kr. 

4. Grundutbildning av värnpliktiga 
a) Rationaliseringar i jour- och beredskapstjänsten samt minskning av 

tillfälligt anställd personal medför en kostnadsminskning med 800 000 
kr. 

b) Värnpliktskostnaderna minskar med 800 000 kr. på grund av 
minskat antal inkallade värnpliktiga. 

c) På grund av ändrat internpris för värnpliktiga bör vissa lönekost
nader föras över från primäruppdraget Allmän ledning och förbandsverk
samhet (+ S 800 000 kr.). 

d) Kostnaderna för bränsle, el och drivmedel ökar med 9,8 milj. kr. 
e) Rationaliseringar av fartygsunderhållet medför kostnadsbesparingar 

på 2 milj. kr. 
f) Övningskostnaderna minskar med 1,5 milj. kr. på grund av färre 

tjänstgöringsdagar, mindre kostnadskrävande utbildning samt vissa 
ambitionssänkningar i vad avser utbildningen. 

g) Omföring mellan primämppdrag minskar kostnaderna med 400 000 
kr. 

5. Repetitionsutbildning 
Verksamhetens omfattning har utökats i förhållande till 1974/7 5 års 

repetitionsutbildning. Detta innebär en kostnadsökning med 1,4 milj. kr. 
Repetitionsutbildningen genomförs huvudsakligen i form av särskild 
övning för befäl samt krigsförbandsövning för prioriterade förband. 

Fiiredraganden 

Antalet anställda inom marinen skall i enlighet med överbefälhavarens 
direktiv minska. Det är angeläget att de föreskrivna personalminskningar
na kan genomföras i planerad omfattning. 

Under primäruppdraget för allmän ledning och förbandsverksamhet 
har jag i huvudsak godtagit chefens för marinen förslag. Jag har därvid 
r'.iknat med att en ny isbrytare bemannas i enlighet med marinchefens 
förslag. 1 min beräkning ingår kostnader med anledning av pensionsålders
förändringar. Jag har vidare beräknat medel för regionmusik och för 
förluster m. m. i marketenterirörelser. Jag är däremot inte beredd att nu 
godta chefens för marinen förslag om överföring av löner för viss personal. 
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Under primäruppdraget för grundutbildning av värnpliktiga har jag 
beräknat medel för den förbättring av värnpliktsförmånema som jag har 
redogjort för tidigare. 

Jag har inte något att erinra mot marinchefens förslag beträffande 
primäruppdragen för operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, för 
utbildning till och av fast anställd personal m. fl. samt för repetitionsut
bildning av värnpliktiga. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ
ningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet för bud

getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 691 350 000 kr. 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

421 489 01 l 
327 100 000 

353 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar dels underhåll på grund av 
generalöversyner av stridsfartyg, haverier m. m. samt sådant materiel
underhåll som regleras genom centrala direktiv, dels anskaffning och 
modernisering av fartygsrnateriel m. m., anskaffning av vissa maskiner 
m. m. samt anskaffning av intendentur- och sjukvårdsmateriel för 
marinförband. 

V crksamheten under anslaget inriktas med beställnings bemyndi
ganden, medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstill
delningen. Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1974 
954 010 989 kr., varvid hänsyn har tagits till Kungl. Maj:ts beslut att 
bemyndiganden om 5,5 milj. kr. inte har fått utnyttjas under budgetåret 
1973/74. Motsvarande bemyndigandebelopp har i stället fått utnyttjas 
under anslaget Marinförband: Forskning och utveckling. För budgetåret 
1974/75 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande om 581,7 
milj. kr. och anvisat ett anslag av 327, I milj. kr. Den på detta sätt 
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1975 blir (954 010 989 + 
581700000 - 327 100 000) 1 208 610 989 kr. 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel ( l 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för marinen Föredraganden 
------------·- ·----------

Marinförband: Centralt vidtaget 
materielunderhåll m. m., utom av 
viss sjukvårdsmateriel, för del
programmen 
Helikopterförband 
Ytattackförband m. m. 
Ubåtsförband 
Minröjningsförband 
Gemensamma produktionsresurser 

Marinförband: Centralt vidtagen 
materielanskaffning m. m., utom 
av viss sjukvårdsmateriel, för 
delprogrammen 
För flera delprogram gemensamma 

lednings-, bas- och underhålls- · 
förband m. m. 

Helikopterförband 
Ytattackförband m. m. 
Ubåtsförband 
Minröjningsförband 
Fasta kustartilleriförband 
Rörliga kustartilleriförband 
Gemensamma produktionsresurser 

Marinförband: Centralt vidtagen 
materielanskaffning m. m. av viss 
sjukvårdsmatericl för delpro
grammen 
För flera delprogram gemensamma 

lednings-, bas- och underhålls
förband m. m. 

Gemensamma produktionsresurser 

Kostnader 

Reducering på grund av över
planering 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 

Bem. Bet. 

10 500 8 500} 

7 300 47 800 
4 800 

24 9001 

27 150 
12 850 

195 750 
17 150 
4 500 

85 700 
13 000 

183 5003 

296 400 

3 300 } 3 600 
400 

599 300 34 7 800 

-17 600 - 20 700 

327 100 

581 700 

Bcm. 

8 400 
16 200 
7 200 
4 500 

34 4002 

19 600 
5 150 

259 750 
15 300 
7 250 

41 250 
35 100 

296 0004 

3 600 
9505 

754 650 

-15 850 

738 800 

I I beloppet ingår 8,5 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
2 I beloppet ingår 15,7 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
3 I beloppet ingår 134,8 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
4 1 beloppet ingår 241,4 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
s I beloppet ingår 450 000 kr. i prisreglcringsbemyndiganden 

Chefen för marinen 

Bet. Hem. 

8 400} 14 400 
7 600 70 700 
4 000 

19 000 

19 000 
9 750 

140 500 
33 400 594 700 

6 950 
'58 700 
19 000 
73 000 

3 400} 4 550 
500 

417 600 669 950 

-57 600 -69 950 

360 000 

600 000 

Anslaget bör föras upp med 360 milj. kr. och ett beställningsbemyn
digande om 738,8 milj. kr. inhämtas. 

7 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 6 

Bet. 

52 200 

360 300 

3 900 

416 400 

-63 400 

353 000 
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Beställningsbemyndigandena för g e m e n s a m m a I e d n i n g s-, 
b a s- och u n d e r h å I I s f ö r b a n d m. m. är avsedda bl. a. för 
fortsatt anskaffning av främst transportfartyg och transportbåtar samt 
bogserbåtar och övrig båtmateriel. 

Beträffande vapenmateriel behövs bemyndiganden främst för att an
skaffa materiel till basförband, viss ammunition, förrådsutrustning för 
torpeder, materiel för avmagnetiseringsstation och kabelnät i baser samt 
för att modifiera marinens kustspaningsradar. Vidare behövs bemyndi
ganden för anskaffning av materiel för modernisering av luftvärn, revide
ring av ammunition, modifiering av radiomateriel, anskaffning av diverse 
telemateriel och anskaffning av ABC-skyddsmateriel. 

Beträffande sjukvårdsmateriel begärs bemyndiganden främst för att se 
över sjukvårdsplutonemas utrustningar, modernisera läkemedelsutrust
ningen, täcka brister i fråga om krigsutrustningen och ersättningsmate
rielen samt för att beredskapslagra vaccin. 

Beställningsbemyndigandena för h e I i k o p t e r f ö r b an d är 
avsedda för anskaffning av helikoptermateriel och testutrustning samt 
reservdelar för vapenmateriel till helikopter. 

Bemyndigandena avses även för att underhålla marinens helikopter
materiel. 

Beställningsbemyndigandena för y t a t t a c k f ö r b a n d m. m. 
avses för att anskaffa materiel till patrullbåtarna samt för att anskaffa 
ytterligare ett minfartyg. Därjämte har för torpedbåt av typ Spica T 131 
planerats in ett ytterligare bemyndigande för vissa från säkerhetssyn
punkt m. m. nödvändiga kompletteringsarbeten samt för att täcka ökade 
provturskostnader (bränsle m. m.). Vidare är bemyndigandena avsedda 
för fortsatt anskaffning av ny ammunition till automatpjäser, revidering 
av ammunition till automatpjäser, modifiering och inköp av reservdelar 
till torpeder, nyanskaffning av minmateriel, radarvarnare och övrig 
motmedelsmateriel samt anskaffning av radiomaterid. 

Bemyndigandena avses även för att genomföra generalöversyner av 
ytattackfartyg och för underhåll av motorer och gasturbiner. 

Beställningsbemyndigandena för u b å t s f ö r b a n d avses för rädd
ningsubåten och för smärrt. moderniseringsarbeten samt för att fortsätta 
anskaffningen av torpeder, teleutrustning och ersättningsbatterier för 

ubåtar. 
Bemyndigandena avses även för att genomföra generalöversyner av 

ubåtar. 
Beställnings bemyndigandena för minröjningsförband 

behövs bl. a. för konstruktion av minjaktfartyg. 
Beträffande vapenmateriel är bemyndigandena avsedda för anskaffning 

av ny ammunition till automatpjäser, fortsatt anskaffning av minröjnings
materiel och anskaffning av radiomateriel. 

Bemyndigandena avses även för att genomföra generalöversyner av 
flottans minröjningsfartyg. 

Beställningsbemyndigandena för f a s t a k u s t a r t i 11 e r i f ö r
b a n d avses främst för att anskaffa materiel till 12 cm tombatterier 
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(ERST A) som t. ex. viss eldledningsmateriel, ammunition och telemate
riel. Bemyndiganden behövs vidare för modernisering ~v kustartilleriets 
luftvärn, installation av artilleri- och telemateriel, störtning av ammu
nition, anskaffning av minmateriel för fasta minspärrtroppar, modernise
ring av närspaningsradar samt anskaffning av diverse telemateriel. 

Beställningsbemyndigandena för r ö r 1 i g a k u s t a r t i 11 e r i f ö r
b a n d är avsedda främst för anskaffning av terrängfordon, ljuddämp
ning av elverk, installation i stabskärror, revidering av ammunition, 
modifiering av radiomateriel och anskaffning av diverse robot- och 
trådsignalmateriel. Vidare behövs bemyndiganden för att fortsätta 
anskaffningen av transport- och bogserbåtar samt minarbetsbåtar. 

Beställningsbemyndigandena för gem ensam m a p ro duk
t i o n s r e s u r s e r avses bl. a. för att modernisera övervattensfartyg 
och ställa i ordning hjälpfartyg. Bemyndiganden begärs också för att 
anskaffa skeppsteknisk materiel som inte är hänförd till speciellt 
delprogram samt för att täcka diverse gemensamma kostnader. 

Beträffande vapenmateriel är bemyndigandena avsedda för störtning av 
föråldrad ammunition samt för att täcka diverse gemensamma kostnader. 

Vidare behövs bemyndiganden för att anskaffa viss fordonsmatericl, 
utbildningsmateriel samt för att täcka diverse geme_nsamma kostnader. 

Bemyndiganden avses även för att anskaffa vissa maskiner m. m. som 
exempelvis arbetsmaskiner och verkstadsutrustning m. m. för marinens 
verkstäder och baser, vissa lyftanordningar och hanteringsredskap, 
omformaraggregat för fartygsanslutning vid kaj samt utrustning för vissa 
krigsreparationsanstalter. 

Beträffande intendenturmateriel avses bemyndiganden för att anskaffa 
bl. a. beklädnad, kaserninventarier, renhållningsmateriel och övriga inten
denturförnödenheter. Bemyndiganden avses vidare för att anskaffa 
förplägnadsmateriel och livsmedel samt för att täcka brister i fråga om 
krigsförplägnadsmateriel. 

Bemyndigandena för sjukvårdsmateriel avses för utrustning till läkar
och tandläkarmottagningar samt för utbildning och övningar. 

Bemyndigandena avses även för vissa kostnader vid verkstäder och för 
övriga centralt föreskrivna underhållsåtgärder på vapen- och skepps
teknisk materiel samt för att bestrida kostnader för haverier, datapro
duktion m. m. 

Av begärda bemyndiganden är 257,6 milj. kr. avsedda för pris
r e g I e r i n g. Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1975/76 
från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt bedömd 
prisutvcckling med 109,6 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
197 5 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 128 
milj. kr. 

c) underskott på prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 

1973/74 med 20 milj. kr. 
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Utöver de i sammanställningen redovisade beställningsbemyndigandena 
och betalningsmedlen begär chefen för marinen ett beställningsbemyndi
gande om 65,4 milj. kr. för att anskaffa en fjärde ubåt i Näckenserien. 
Till detta kommer ett be:;tällningshemyndigande om 15,2 milj. kr. för 
prisreglering. 

Försvarets materie/verk 

Försvarets materielverk har som produktions- och fackmyndighet 
lämnat bl. a. följande synpunkter. 

För att minska underhållskostnaderna har olika rationaliserings
åtgärder vidtagits såväl på central som regional nivå. Fortlöpande pågår 
verksamhet med att öka systematiseringen av underhållsrutinerna, 
tillämpa utbytessystem med hela komponenter samt öka ett före
byggande och förenklat underhåll genom att utveckla testrutiner och 
kontrollåtgärder. 

För att på sikt minska underhållskostnaderna är vissa åtgärder under 
utveckling. Bland dessa kan nämnas utökning av översynsintervaller utan 
allvarlig sänkning av tillgänglighet och säkerhet samt utveckling av 
registrering, insamling, bearbetning och distribution av information om 
materielen vilket väntas öka tillgången på hjälpmedel för att planera och 
styra materielunderhållet. 

Kostnadsutvecklingen inom underhållsområdct under 1960-talet har 
studerats särskilt. Kostnaderna vid de två största underhållsverkstäderna 
som anlitats för fartygsunderhåll har under perioden 1962-1970 ökat 
med 140 % (Karlskronavarvet AB) resp. 100 % (Ostkustens örlogsbas), 
samtidigt som försvarsindex ökat med endast drygt 40 %. Försvarsindex 
har sålunda inte tillnärmelsevis gett full kompensation för kostnads
ökningarna vid underhållsverkstäderna. Samma förhållande gäller beträf
fande nettoprisindex som numera tillämpas. Även vid de förbandsbundna 
verkstäderna har avsevärda kostnadsökningar uppstått. 

Genom att redovisningssystemet vid de förbandsbundna verkstäderna 
har ändrats fr. o. m. den 1 _iuli 1972 i anslutning till införandet av det nya 
planerings- och programbudgetsystemet tillämpas numera totalkostnads
principen. Detta innebär att kostnader för bl. a. lokalhyror och lönekost
nadspålägg skall bestridas a.v underhållsmedel. Under budgetåret 1972/73 
har produktionskostnaderna för materielunderhåll ökat med ca 18 %. 

Som tidigare har nämnts vidtas rationaliseringsåtgärder på förvalt
nings- och verkstadssidan men det har inte varit och bedöms inte 
heller i fortsättningen vara möjligt att täcka de ökade underhållskost
naderna genom rationaliseiingar. Underhållsarbeten kan inte beräknas få 
motsvarande rationaliseringstakt som nyproduktion. 

Den återhållsamma mcdelstilldelningen de senaste budgetåren har 

tvingat fram avsteg i den långsiktiga underhållsplaneringen. Begränsningen 
av medel har gjort det nödvändigt att sänka ambitionsnivån bl. a. genom 
att generalöversyner har måst inställas eller reduceras för vissa strids-
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fartyg. 

Beträffande intendenturmaterielen kännetecknas utvecklingen inom 
beklädnadsområdet av en fortgående anpassning till standarden inom 
samhället i övrigt. Strävan är att fortlöpande standardisera utrustningen i 
fråga om såväl utseende som konstruktion. Samma slags persedlar kan 
härigenom användas inom hela krigsmakten, vilket bl. a. medför ekono
miska besparingar. 

Strävan beträffande kaserninventarier är att modernisera beståndet och 
successivt anpassa det till samhället i övrigt, varvid lokaler för likartade 
ändamål så långt möjligt förses med enhetlig utrustning. 

Större och tyngre maskinell städutrustning anskaffas för att effektivi
sera den inre renhållningen. Detta medför bi. a. bättre hygien och på sikt 
minskade städkostnader. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet fram
går av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betal
ningsmedel. Med utnyttjande av dessa belopp blir bemyndigandeskulden 
den 30 juni 1976 I 455 610 989 kr. Detta belopp bör emellertid justeras 
med hänsyn till beräknat underskott av prisregleringsbt:myndiganden för 
budgetåret 1974/75 samt till den beräknade fördelningen av prisregle
ringsmedel för budgetåren 1974/75 och 1975/76. Den på detta sätt 
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 blir ca 1 400 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande 
som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
m. m. för marinförband får läggas ut inom en kostnadsram av 
600 000 000 kr., 

2. till Marinförband: Materielanskaffning för budgetåret 197 5/76 
anvisa ett förslagsanslag av 353 000 000 kr. 

C 3. Marinförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

17 500 000 
18 000 000 
22 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar 
och byggnader för flottan och kustartilleriet. Anslaget skall tillgodoföras 
inkomstsidan i staten för försvarets fastighetsfond för att balansera 
utgifter inom staten för fonden. 
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Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för Föredraganden 
marinen 

Befästningars delfond 
Marinförband: Iståndsättning av 

befästningar m. m. för Jelpro-
grammen 

För flera delprogram gemensamma 
lednings-, bas- och underhålls-
förband m. m. 2 035 650 650 

fasta kustartilleriförband l 965 2 350 2 350 

Kasernbyggnaders delfond 

Marinförband: Iståndsättning av 
kaserner m. m. för delprogram-
met Gemensamma produktions-
resurser 14 000 19 000 19 000 

Kostnader =- medelsbehov 18 000 22 000 22 000 

Chefen för marinen 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

Befästningars delfond 
för flera delprogram gemensamma lednings-, bas

och underhållsförband m. m. 
I. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst

ningar m. m. 

1-'asta kustartilleriförband 
2. Ombyggnad av vissa anläggningar för ett kust

artilleribatteri (totalkostnad 700 000 kr.) 
3. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst

ningar m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 

Gemensamma produktionsresurser 
I. Kasernrenoveringar 
2. ÖrlB S. Ombyggnad av mönstersalsbyggnaden 

(totalkostnad 2,3 milj. kr.) 
3. Ör!B S. Ombyggnad av artilleriverkstaden 

(totalkostnad 5,6 milj. kr.) 
4. ÖrlB S. Ombyggnad av en stabsbyggnad 

(totalkostnad 2 760 000 kr.) 
5. KA 5. Ombyggnad av marketenteribyggnaden 
6. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, 

utbildningsanordningar m. m. 
7. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

650 

350 

2 000 

3 000 

8 050 

800 

4 000 

1 600 
1 110 

l 390 
2 050 

19 000 
Totalt 22 000 
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Befästningars delfond 

I och 3. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. 
behövs (650 000 + 2 000 000) 2 650 000 kr. för nästa budgetår. 

2. Behovet av att bygga om vissa äldre befästningsanläggningar i sam
band med nybyggnad för ett kustartilleribatteri har tidigare anmälts för 
riksdagen i prop. 1974 :1 (bil. 6 s. 99). Kungl. Maj :t uppdrog den 5 juni 
1973 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnaden inom en 
kostnadsram av 1,9 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1972. 
Arbetenas omfattning har kunnat reduceras. De beräknas numera kunna 
utföras inom en kostnadsram av 700 000 kr. enligt prisläget den I 
februari 1974. 

Kasernbyggnaders delfond 

I. För renovering av kaserner beräknas medelshehovet för nästa 
budgetår till 8 050 000 kr., varav ca 3,5 milj. kr. hänför sig till tidigare 
startade kasernrenoveringar. Med hänsyn till svårigheterna att nu ange 
vilka kasernrenoveringar som kan komma att utföras under nästa 
budgetår tas hela detta belopp upp i en post. 

2. Behovet av att bygga om mönstersalsbyggnaden (byggnad nr 210) 
vid ÖrlB S har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 99). 
Kungl. Maj :t uppdrog den 31 maj 1974 åt fortifikationsförvaltningen att 
låta utföra ombyggnaden inom en kostnadsram av 2 milj. kr. enligt 
prisläget den I februari 1973, vilket motsvarar 2,3 milj. kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1974. 

3. Behovet av att bygga om artilleriverkstaden (byggnad nr 355) vid 
ÖrlB S har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 99). 
Kungl. Maj :t uppdrog den 31 maj 1974 år fortifikationsförvaltningen att 
låta utföra ombyggnaden inom en kostnadsram av 4,7 milj. kr. enligt 
prisläget den 1 febaruari 1973, vilket motsvarar 5,6 milj. kr. enligt 
prisläget den I februari 1974. 

4. En stabsbyggnad (byggnad nr 601) vid örlB S behöver byggas om 
för att tillgodose lokalbehovet för en bataljonsstab, cheferna för yrkes
och rekrytskolorna, personaluttagningsdetaljen, dagbefäl, vakt m. m. 
Fortfikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 
ombyggnaden. Kungl. Maj :t uppdrog den 13 september 1974 åt fortifika
tionsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 
Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid 
beräknats till 2 760 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. 

5. Marketenteribyggnaden vid KA 5 behöver byggas om. Fortifika
tionsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för ombygg
naden. Förslaget innebär bl. a. att vissa fritidslokaler inreds i byggnaden. 
Dessutom görs nya el- och vvs-installationer. Kungl. Maj :t uppdrog den 
28 juni 1974 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar 
för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kost
naderna har därvid beräknats till 1 1 I 0 000 kr. enligt prisläget den 1 
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februari 1974. 
6. För mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, utbildningsan

ordningar m. m. beräknas ett medelsbehov av I 390 000 kr. för nästa 
budgetår. Organisationsändringar m. m., vars omfattning inte nu kan 
förutses, kräver omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av 
befintliga lokaler, ändring av värme- och ventilationssystem samt elek
triska installationer m. m. 

7. För vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett 
medelsbehov av 2 05°0 000 kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att 
modernisera och förnya installationer och anläggningar för värme- och 
elförsörjning, iståndsätta äldre vägar och planer samt byta ut eller 
komplettera vattenlednings- och avloppsnät. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanstälJningcn över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Marinförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 22 000 000 
kr. 

C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

31 609 903 
30 000 000 
31 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar tillämpad, objektbunden forsk
ning, utveckling och försök beträffande fartygsmateriel m. m. 

Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndi
ganden, medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstill
delningen. Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1974 
61 690 097 kr. Som anmälts under anslaget Marinförband: Materielan
skaffning har bemyndiganden om 5,5 milj. kr. enligt Kungl. Maj :ts beslut 
fått utnyttjas under budgetåret 1973/74 utöver de av riksdagen beviljade. 
Hänsyn härtill har tagits vid beräkning av bemyndigandeskulden. För 
innevarande budgetår har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande 
om 24,3 milj. kr. och anvisat ett anslag av 30 milj. kr. Den på detta sätt 

beräknade bemyndigandcskulden den 30 juni 197 S blir ( 61 690 097 + 
24 300 000 - 30 000 000) 55 990 097 kr. 
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Beställnings bemyndiganden och betalningsmedel ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 l 975/76 

Chefen för marinen Föredraganden 

Marinförband: Tillämpad objekt
bunden forskning, utveckling 
och försök för delprogrammen 
För flera delprogram gemensamma 

lednings-, bas- och under· 
hållsförband m. m. 

Helikopterförband 
Ytattackförband m. m. 
Ubåtsförband 
Minröjningsförband 
Fasta kustartilleriförband 
Rörliga kustartilleriförband 
Gemensamma produktionsresurser 

Kostnader 

~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~ 

Bem. 

300 
700 

4 550 
5 300 

50 
1 550 
2 250 
9 8001 

24 500 

Bet. 

33 100 

33 IOO 

Bem. 

800 
l 550 
9 350 

35 600 

3 550 
I 150 

22 2502 

74 250 

Bet. Bem. 

700 
1 300 

I I 150 
8 800 

600 
49 250 

I 900 
I 400 
6 650 

32 500 49 250 

Bet. 

32 500 

32 500 

Reducering på grund av över
planering 

Mcdelsbchov 

Bcmyndigandebehov 

.. 200 3 100 

30 000 

-2 700 -1 500 

31 000 
- 4 250 -- 1 500 

31 000 

24 300 71 550 

t 1 beloppet ing~r 5,75 milj. kr. i prisrcglcringsbemyndigandcn 
2 1 beloppet ingår 18,8 milj. kr. i prisrcgleringsbemyndiganden 

Chefen för marinen 

Anslaget bör föras upp med 31 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gandc om 71 550 000 kr. inhämtas. 
Beställningsbemyndigandet för ge m e n sa m m a 1 e d n i n g s-, 

bas- och u n d e r h å 11 s för b an d m. m. avses för att projektera 
olika typer av trängfartyg och utveckla stridsledningssystem. 

Beställningsbemyndigandet för h e I i k o p t e r f ö r b a n d behövs 

för fortsatt utveckling av torped av typ 42 och för utveckling av 

helikoptermateriel. 
Beställningsbemyndigandet för y t a t t a c k f ö r b a n d m. m. avses 

för att påbörja studier för flottiljledare, projektera ett nytt minfartyg 

samt projektera, utveckla och göra försök meds. k. övriga fartygsobjekt. 
Beträffande vapenmateriel avses bemyndigandet bl. a. för att fortsätta 

utveckla torped av typ 61 och s. k. IR-materiel, dvs. instrument m. m. 

där infraröd strålning utnyttjas. 
Beställningsbemyndigandet för u b å t s f ö r b a n d avses för projek

tering av ubåtar av typ A 17, utveckling av Stirlingmotor för ubåtar av 

typ A 17, konstruktion av ubåtsräddningsfarkost, allmän ubåtsutveckling 

och fortsatt utveckling av torped av typ 61. 
Beställningsbemyndigandet för f a s t a k u s t a r t i 11 e r i f ö r-

b an d är avsett för utveckling av eldledningssystem och för allmän 

45 000 
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utveckling inom ammunitions-, min- och telematerielområdet. 
Beställningsbemyndigandet för r ö r I i g a k u s t a r t i l l e r i f ö r

b a n d avses för utveckling av ett nytt rörligt tungt artilleri- eller 
robotsystem (KARIN), utveckling av radio av typ Ra 800, allmän utveck
ling inom robot-, eldlednings-, ammunitions-, min- och telemateriel
området samt för projektering av fartyg och båtar för kustartilleriet. 

Beställningsbemyndigandet för gemensamma p ro duk-
t i o n s r e s u r s e r avses beträffande skeppsteknisk materiel för sådana 
smärre utredningar och försök som kan hänföras till flera delprogram 
samt för forskning och utveckling inom underhållsområdet. Bemyndi
gandet avses beträffande vapenmateriel för fortsatt allmän uppföljning 
och utveckling samt för diverse truppförsök och utveckling av mätteknik. 

Av begärda bemyndiganden är 18,8 milj. kr. avsedda för p r i s
r e g I e r i n g. Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1975/76 
från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt bedömd 
prisutveckling med 12 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
1975 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 5,6 
milj. kr. 

c) underskott på prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1973/74 
med 1,2 milj. kr. 

Utöver de i sammanställningen redovisade beställningsbemyndigandena 
och betalningsmedlen begär chefen för marinen ett beställningsbemyndi
gande om 150 milj. kr. och betalningsmedcl om 24 milj. kr. för att 
utveckla en ny sjö- och kustrobot. Beloppen fördelas med hälften på 
vardera y t a t t a c k f ö r b a n d m. m. och r ö r 1 i g a k u s t a r t i 1 -
1 e r i f ö r b a n d. För prisreglering av denna robotutveckling tillkommer 
gemensamt för flottan och kustartilleriet ett beställningsbemyndigande 
om 34,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet fram
går av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betal
ningsmedel. Med utnyttjande av dessa belopp blir bemyndigandeskulden 
den 30 juni 1976 69 990 097 kr. Detta belopp bör emellertid justeras 

med hänsyn till beräknat underskott av prisregleringsbemyndiganden för 
budgetåret 1974/75 samt till den beräknade fördelningen av prisregle
ringsmedel för budgetåren 1974/75 och 1975/76. Den på detta sätt 
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 blir ca 60 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilken forskning m. m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande 
som riksdagen kan komma att lämna. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att forskning och utveckling för 

marinförband får beställas inom en kostnadsram av 45 000 000 

kr., 
2. till Marinförband: Forskning och uti'eckling för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 31000000 kr. 
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D Flygvapenförband 

Verksamheten under huvudprogrammet Flygvapenförband budgeteras 
på ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning 
och förbandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anlägg
ningar m. m. samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras 
från följande anslag. 

D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 
D 2. Flygvapenförband: Matt:rielanskaffning 
D 3. Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 
D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 
III 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
197 5/7 6 Förslag 

I 072 172 327 

l 010 820 000 

I 185 300 000 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet, opera
tiv och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd 
personal m. fl. samt grundutbildning av värnpliktiga och repetitionsut
bildning inom flygvapnet. 

Kostnader och mcdelshehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Flygvapenförband: 
Gemensamma lednings- och 

strilförband 
Jakt förband 
Luftvärnsrobotförband 
Attackförband 
Spaningsförband 
Flygtransportförband 
Basförband 
Gemensamma produktions

rcsurse.r 

Kostnader 

Avgår: 
Skillnad mellan budgeterade 

kostnader och behov av 
betalningsmedcl 

Medclsbchov 

1974/75 1975/76 

Chefen för 
flygvapnet 

136 400 155 209 
166 700 237 725 

8 200 9 045 
79 300 117 802 
45 800 65 641 
23 900 29 221 

258 600 302 289 

316 064 342 148 

I 034 964 I 259 080 

-24 144 -32 774 

I 010 820 I 226 306 

Föredraganden 

152 980 
221 540 

8 800 
109 644 

61 510 
27 890 

298 350 

337 360 

I 218 074 

-32 774 

l 185 300 
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Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 
Plutonsofficerare m. fl. 

Civilmilitär personal 
Teknisk personal 
Läkare 
Övrig personal 

Pensionerad militär personal 
i arvodestjänst 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Chefen för flygvapnet 

Antal 

1974/7 5 

591 
805 
605 

2 355 
2 

460 

29 
11 

207 
4 371 

9436 

A. P r i s- o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

109 

Beräknad ändring 1975/76 

Chefen för F örcdraganden 
flygvapnet 

+ 19 + 19 
+ 15 + 15 
+ 20 + 20 

+ 17 + 17 
+ l + l 
+ lO + 10 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
-157 -157 

- 75 - 75 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 

274 293 000 kr., varav 15 280 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. F ö r ä n d r i n g a r e n 1 i g t K u n g I. M aj : t s b e s I u t 

I. Gemensamma lednings- och strilförband 

a) Genom omorganisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen 
beräknas antalet anställda kunna minskas (-I 08 l 000 kr.). 

Pensionsåldershöjningen för viss militär personal medför ökade kost
nader ( + 641 000 kr.). 

b) överföring av vissa kostnader från andra primäruppdrag under 
anslaget innebär att kostnaderna ökar med 9 794 000 kr. 

2. J aktförband 

överföring av vissa kostnader från andra primäruppdrag under anslaget 
innebär att kostnaderna ökar med 930 000 kr. 

3. Luftvärnsrobotförband 

överföring av vissa kostnader från andra primäruppdrag under anslaget 
innebär att kostnaderna ökar med 23 S 000 kr. 
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4. Attackförband 
överföring av vissa kostnader från andra primäruppdrag under anslaget 

innebär att kostnaderna ökar med 695 000 kr. 

5. Spaningsförband 
överföring av vissa kostnader från andra primäruppdrag under anslaget 

innebär att kostnaderna ökar med 11 000 kr. 

6. Flygtransportförband 
överföring av vissa kostnader från andra primäruppdrag under anslaget 

innebär att kostnaderna ökar med 377 000 kr. 

7. Basförband 
a) Pensionsåldershöjningen för viss militär personal medför att perso

nalkostnaderna stiger ( + 1 200 000 kr.). 
b) Minskad basorganisation medför ett minskat behov av tjänstgörings

dagar för värnpliktiga {- 640 000 kr.). 
c) överföring av vissa kostnader från andra primäruppdrag under 

anslaget medför att kostnaderna ökar med 19 725 000 kr. 

8. Gemensamma produktionsresurser 
a) Pensionsåldershöjningen för viss militär personal medför att perso

nalkostnaderna stiger(+ 1 200 000 kr.). 
b) Hälften av kostnaderna för flygtrafikledarskolan i Sturup skall 

bestridas av flygvapnet(+ 2 390 000 kr.). 
c) Överföring av vissa kostnader till andra primäruppdrag medför att 

kostnaderna minskar med 30 567 000 kr. 

C. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

l. Gemensamma lednings- och strilförband 
Repetitionsutbildningen ökar något(+ 340 000 kr.). 

2. Jaktförband 
Flygtidsuttaget för flygplan J 35 F minskar medan uttaget för flygplan 

J 35 AC ökar något (- 4 447 000 kr.). 

3. Luftvärnsrobotförband 
Repetitionsutbildningen ökar något(+ 120 000 kr.). 

4. Attackförband 
Den pågående ombeväpningen medför att flygtidsuttaget på flygplan 

A 32 minskar medan uttaget på flygplan AJ 37 ökar (- 548 000 kr.). 

5. Basförband 
Repetitionsutbildningen ökar något(+ 640 000 kr.). 
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6. Gemensamma produktionsresurser 
a) Strävan att minska antalet anställda beräknas medföra att personal

kostnaderna kan minskas med 2 340 000 kr. 
b) Flygplan J 29 kommer inte längre att utnyttjas för målflygning (-

644 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta flygvapenchefens beräkningar av medelsbeho

vet under primäruppdragen. Jag har vid min medels beräkning dock tagit 

hänsyn dels till den aktuella prisutvecklingen för flygdrivmedel, dels till 
att prisstegringarna för underhåll av flygmatcriel under tidigare budgetår 
har överskattats samt förutsatt en något snabbare personalminskning än 
vad chefen för flygvapnet har gjort. Jag har dessutom beräknat medel för 
den förbättring av värnpliktsförmånerna som jag tidigare har redogjort 
för samt för köp av musiktjänster och för förluster i marketente
riernas verksamhet. Jag har vidare tagit hänsyn till det medelsbehov som 
uppstår då skjututbildningen vid Flygvapnets Södertörnsskolor förläggs 
till civil skjutbana. Jag har inte något att erinra mot flygvapenchefens 
beräkningar av kostnaderna för värnpliktsutbildning, som innebär ett i 
stort oförändrat antal tjänstgöringsdagar jämfört med föregående bud
getår. 

Min beräkning av det totala medelsbehovct framgår av sammanställ
ningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet för 

budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av l 185 300 000 
kr. 

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

l 036 142 255 
985 122 000 

l 088 805 000 

Verksamheten under anslaget omfattar sådant materielunderhåll som 
inte är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och 
övningar vid förbanden, anskaffning av materiel för krigsorganisationens 
behov samt viss materiel för fredsbruk. 

Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndigan
den, medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldel
ningen. Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1974 
l 833 426 404 kr. För budgetåret 1974/75 har riksdagen lämnat ett 
beställningsbemyndigande om 1 348 000 000 kr. och anvisat ett anslag av 
985 122 000 kr. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 
30 juni 1975 blir (1833426 404 + I 348 000 000 - 985 122 000) 

2 196 304 404 kr. 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för flyg- F örcdraganden 
vapnet 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Flygvapenförband: Cen-
tralt vidtaget materiel-
underhåll m. m. för 
delprogrammen 

Gemensamma lednings-
och strilförband 4 900 5 200 4 800 

J aktförband 100 200 200 
Luftvärnsrobotförband 500 600 600 
Attackförband 1400 23 500 1400 1400 
Spaningsförband 600 200 25 600 20 800 
Flygtransportförband 200 600 600 
Basförband l 400 900 900 
Gemensamma produktions-

resurser 11 900 16 300 12 200 

Flygvapenförband: Cen-
tralt vidtagen materi-
elanskaffning m. m., 
utom av viss sjukvårds-
materiel, för dclpro-
grammen 

Gemensamma lednings-
och strilförband 117 800 268 200 161 300 

Jaktförband 779 600 72400 254 300 
Luftvärnsrobotförband 600 
Attackförband 69 400 63 800 270 400 
Spaningsförband 30 400 l 043 700 74 500 332 500 1 171 800 1 185 405 
Flygtransportförband 3 700 2000 5 600 
Basförband 77 300 93 900 92 900 
Gemensamma produktions-

246 300 1 702 0002 
resurser 130 200 

Flygvapenförband: Cen-
trall vid tagen materi-
elanskaffning m. m. av 
viss sjukvårdsmateriel 
för delprogrammen 

Basförband 2 100 } 2 200 2 100 

} Gemensamma produktions- 2 600 2 600 2 500 
resurser 400 400 400 

Kostnader I 348 000 l 069 800 l 305 000 I 270 500 l 200 000 1 208 705 

Reducering på grund av 
överplanering -84 678 -119 900 - -119 900 

Mc<lclsbchov 985 122 1 150 600 - l 088 805 

Bemyndigandebehov 1348000 I 305 000 I 200 000 

1 I beloppet ingår 191 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
2 I beloppet ingår 557 milj. kr. i prisregleringsbemyndigandcn. 
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Chefen för flygvapnet 

Anslaget bör föras upp med 1 150,6 milj. kr. och ett beställningsbe
myndigande om 1 305 milj. kr. inhämtas. 

Betalningsmedlen under anslaget används för att betala materiel och 
underhåll som har beställts med stöd av lämnade beställningsbemyndigan
den. 

Beställningsbemyndigandena för ge m e n s a m m a 1 e d n i n g s-
o c h s t r i 1 f ö r b a n d avser fortsatt anskaffning, installation och 

underhåll av utrustning för radarspaning, sambands- och ledningscentra

ler. 
Inom delprogrammet j a k t f ö r b an d används beställningsbemyn

digandena för nödvändiga underhållsåtgärder på flygplan 3 5, för ammuni
tion till automatkanon för flygplan 35 samt för vissa kompletteringar till 
första seriebeställningen av flygplan JA 3 7. 

Beställningsbemyndigandena för a t t a c k f ö r b a n d behövs för att 
göra smärre kompletterande anskaffningar till flygplan AJ 37 och an
skaffa ammunition till såväl detta flygplan som flygplan SK 60. 

För s p an in g s f ö r band begärs beställningsbemyndiganden 
främst för att beställa reservdelar till flygplan S 3 7. 

B a s f ö r b a n d e n s beställningsbemyndiganden behövs för att an
skaffa beredskapsaggregat, vissa specialfordon och ljuddämpningsanord
ningar för provkörning av flygplan. Vidare planeras installation av 
markradio för flygtrafikledning och anskaffning av viss sjukvårdsmateriel. 

Inom f 1 y g t r a n s p o r t f ö r b a n d planeras endast verksamhet 
av mindre omfattning, främst underhåll av befintlig materiel. 

Under g cm ensamma produktionsresurser redovisas 
bl. a. materielanskaffningskostnader för skolflygverksamheten samt kost
nader för viss utbildnings- och normalieverksamhet. Större delen av 
verksamheten inom delproduktionsområdet Centralt vidtaget materiel
underhåll m. m. bedrivs inom detta delprogram. 

Av begärda bemyndiganden avses 557 milj. kr. för pris
r e g 1 e r i n g. Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1975/76 
från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt bedömd 
prisutveckling med 139 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
1975 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 280 
milj. kr. 

c) underskott av prisrcgleringsbemyndigandcn från budgetåret 1973/ 
74 med 138 milj. kr. 

Personal som är anställd på anslag till materielanskaffning eller forsk
ning och utveckling redovisas i anslagsframställning för försvarets mate
rielverk. Följande sammanställning redovisar antal och utgifter för den 
personal som enligt nuvarande planering beräknas bli utnyttjad för 
primäruppdrag under detta anslag. 

8 Riksdagen 1975. J sam/. Nr/. Bilaga 6 
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Antal Personalutgifter 

1974/75 1975/76 1974/75 1975/76 

61 61 4 400 000 4 400 000 

Försvarets materie/verk 

Som produktions- och fackmyndighet påpekar försvarets materielverk 
att beräkningen av erforderliga betalningsmedel för att täcka skillnaden 
mellan materielens prisindex och nettoprisindex har grundats på att 
anslaget kommer att kompenseras enligt nettoprisindex fram till medel
kostnadsläget för genomförandeåret. Materielverket påpekar vidare att 
inplanerade resurser för delproduktionsområdet Centralt vidtaget ma
terielunderhåll inte i sin helhet har kunnat fördelas på delprogram. 

För budgetåren 1974/7 5 och 197 5 /7 6 har vidare inte redovisats någon 
överplanering av bemyndiganden. Den överplanering som behövs inom 
anslaget för att tilldelade bemyndiganden skall kunna förbrukas finns i 
stället redovisad under outnyttjade beställningsbemyndiganden den 30 
juni 1974. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalnings
rnedel. Av beställningsbemyndigandet avses ca 190 milj. kr. för att 
anskaffa radar- och sambandsmateriel för stridsledningssystemet. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bcmyndigandeskulden den 30 juni 1976 2 307 499 404 kr. Detta 
belopp bör emellertid justeras med hänsyn till beräknat underskott av 
prisregleringsbemyndiganden för budgetåret 1974/75 och till den beräk
nade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1974/75 och 
197 5/76. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 

1976 blir ca 2 175 milj. kr. 
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställnings

bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
m. m. för flygvapenförband fär läggas ut inom en kostnadsram 

av l 200 000 000 kr., 
2. till Flygvapenförband: Materie/anskaffning för budgetåret 

197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av l 088 805 000 kr. 
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D 3. Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

J 973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

27 000 000 
25 400 000 
26 700 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar, 
flygfält och byggnader för flygvapnet. Anslaget skall tillgodoföras in
komstsidan i staten för försvarets fastighetsfond för att balansera utgifter 
inom staten för fonden. 

Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Befästningars delfond 
Flygvapenförband: Iståndsättning 

av flygfält för delprogrammet 
Basförband 1 500 

Flygvapenförband: Iståndsättning 
av befästningar m. m. för delpro-
grammet Gemensamma produktionsre-
surser 1 000 

Kasernbyggnaders delfond 
Flygvapentorbana: lstänasättmng 

av kaserner m. m. för delprogram-
met Gemensamma produktions-
resurser 22 900 

Kostnader = medelsbehov 25 400 

Chefen för flygvapnet 

1975/76 

Chefen för föredraganden 
flygvapnet 

1 500 I 500 

1 500 1 500 

23 700 23 700 

26 700 26 700 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt 

Befästningars delfond 
Basförband 
I. Iståndsättning av flygfält 

Gemensamma produktionsresurser 
2. Mindre iståndsä ttningsarbeten på 

befästningar m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma produktionsresurser 
1. Kasernrenoveringar 
2. F 7. Ombyggnad av en flygverkstad 

(totalkostnad 3 320 000 kr.) 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

1 500 

1 500 

3 000 

7 000 

1 320 
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Objekt Medclsforbrukning 
( 1 000-tal kr.) 

-----------· ·---------
3. r 14. Ombyggnad av en hangar (total-

kostnad 2 160 000 kr.) 660 
4. F 15. Ombyggnad av en flygverkstad 

(totalkostnad 2 970 000 kr.) l 4 70 
5. Mindre iståndsä ttningsarbetcn på bygg-

nader, utbildningsanordningar m. m. 8 250 
6. Vissa tekniska försörjningsanordningar 

m. m. 5 000 

Befästningars delfond 

23 700 

Totalt 26 700 

1. För iståndsättning av flygfält beräknas ett medelsbehov av 1,5 milj. 
kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att iståndsätta en rullbana på 
flygfältet vid F 10. Rullbanan har bl. a. omfattande yt- och fogskador i 
betongbeläggningen. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till 
byggnadsprogram för iståndsättningen. Kostnaderna angavs därvid till 1,5 
milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. Kungl. Maj :t uppdrog den 
29 november 1974 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta bygghand
lingar för byggnadsföretaget. 

2. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. beräknas 
ett medelsbehov av 1,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Kasernbyggnaders delfond 

1. F. n. pågår renovering av kaserner vid F 6 och F 13. Av de åtta 
kaserner som skall renoveras vid dessa förband har hittills fyra kaserner 
färdigställts. Ytterligare två kaserner beräknas bli färdiga under inneva
rande budgetår då dessutom arbetet med renovering av fem kaserner vid 
F 7 beräknas bli påbörjat. Medelsbehovet för nästa budgetår beräknas till 
7 milj. kr. Med hänsyn till svårigheterna att nu ange vilka kasernrenove
ringar som kan komma att utföras under nästa budgetår tas hela detta 
belopp upp i en post. 

2. Behovet av att bygga om flygverkstaden (byggnad nr 111) vid F 7 
har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 113). Kungl. 
Maj :t uppdrog den 31 maj 1974 åt fortifikationsförvaltningen att låta 
utföra ombyggnaden inom en kostnadsram av 2 870 000 kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1973, vilket motsvarar 3 320 000 kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1974. 

3. Behovet av att bygga om en hangar (byggnad nr 81) vid F 14 har 
tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 113). Kungl. Maj:t 
uppdrog den 31 maj 1974 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra 
ombyggnaden inom en kostnadsram av 1 860 000 kr. enligt prisläget den 
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1 februari 1973, vilket motsvarar 2 160 000 kr. enligt prisläget den 1 
februari 1974. 

4. Behovet av att bygga om flygverkstaden (byggnad nr 111) vid F 15 
har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 114). Kungl. 
Maj :t uppdrog den 31 maj 1974 åt fortifikationsförvaltningen att låta 
utföra ombyggnaden inom en kostnadsram av 2 560 000 kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1973, vilket motsvarar 2 970 000 kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1974. 

5. För mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, utbildningsanord
ningar m. m. beräknas ett medelsbehov av 8 250 000 kr. för nästa 
budgetår. Organisationsändringar m. m., vars omfattning inte nu kan 
förutses, kräver omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av 
befintliga lokaler, ändring av värme- och ventilationssystem samt elek
triska installationer m. m. 

6. För vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett 
medelsbehov av 5 milj. kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att 
modernisera och förnya installationer och anläggningar för värme- och 
elförsörjning, iståndsätta äldre vägar och planer samt byta ut eller 
komplettera vattenlednings- och avloppsnät. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till F/ygl'apenförband: Iståndsättning av befästningar och 

kaserner för budgetåret 1975 /76 anvisa ett förslagsanslag av 
26 700 000 kr. 

D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

491 373 987 
399 200 000 
450 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar tillämpad, ej objektbunden 
forskning, utveckling och försök beträffande materiel för flygvapnet. 

Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndigan
den, medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldel
ningen. Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1974 
1 132 892 013 kr. För budgetåret 1974/75 har riksdagen lämnat ett 
beställningsbemyndigande om 687,7 milj. kr. och anvisat ett anslag av 

399,2 milj. kr. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 
30 juni 1975 blir (I 132 892 013 + 687 700 000 -- 399 200 000) 
I 421392013 kr. 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Chefen för flygvapnet Föredraganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. 

Flygvapenförband: Ob-
jektbunden forskning, 
utveckling och försök 
för delprogrammen 

Gemensamma lednings-
och strilförband 10400 lO 900 l1 700} )aktförband 419 800 73 800 257 000 

Attackförband « 700 l 490 600 153 900 89 200 450 000 
Spaningsförband 4 700 4 900 15 100 
Basförband 100 300 300 
Gemensamma produk-

201! 0001 260 6002 tionsresu rser 124 075 

Kostnader 687 700 490 600 504 400 497 375 450000 

Reducering på grund 
av överplanering -91 400 -40 900 

Medelsbehov 399 200 456 475 

Bemyndigande behov 687 700 504 400 450 000 

I I beloppet ingår 141 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
2 I beloppet ingår 174 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden 
3 I beloppet ingår 3,9 milj. kr. för att täcka bränslekostnadsökning utöver 11,2 % 

Chefen för f7yg11apnet 

Anslaget bör föras upp med 456,5 milj. kr. och ett beställningsbemyn
digande om 504,4 milj. kr. inhämtas. 

Betalningsmedlen under anslaget används för att betala forskning, 
försök och utveckling som har beställts med stöd av lämnade beställnings
bemyndiganden. 

Beställningsbemyndiganden för g e m e n s a m m a I e d n i n g s-
o c h s t r i I f ö r b a n d avses bl. a. för försöksverksamhet för att 

förbättra befintlig materiel och för utvecklingsarbete för framtida ersätt
ning av äldre markradarutrustning. 

Inom delprogrammet j a k t f ö r b a n d fortsätter utvecklingen av 
jaktversionen av flygplan 37. Utvecklingen avser grundflygplanet samt 
viss elektronik- och underhållsutrustning. 

För a t t a c k för b an d en avses beställningsbemyndigandena 
bl. a. användas för typförbättringar av flygplan AJ 3 7, dess elektronikut
rustning och beväpning. Studier i avsikt att definiera olika alternativ för 
framtida ersättning av flygpian AJ 3 7 planeras också inom delprogram
met. 

För s p a n i n g s f ö r b a n d e n kommer beställningsbemyndigan
det att utnyttjas för kompletterande beställningar i fråga om typutveck-

Bet. 

490 900 

490 900 

-40 900 
450 000 
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tingen av flygplan S 37. 
Beställningsbemyndigandet för gem e n s a m m a p ro d u k-

t i o n s r e s u r s e r är främst avsett för verksamheten vid försöksplat
sema samt för utredningsverksamhet, försöksverksamhet och viss objekt
bunden forskning. 

Av begärda bemyndiganden avses 174 milj. kr. för p ris r e g 1 e
r i n g. Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1975/76 
från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt bedömd 
prisutveckling med 48 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
197 5 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 7 5 
milj. kr. 

c) underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1973/74 
med 5 1 milj. kr. 

Personal som är anställd på anslag till materielanskaffning eller forsk
ning och utveckling redovisas i anslagsframställning för försvarets mate
rielverk. Följande sammanställning redovisar antal och utgifter för den 
personal som beräknas utnyttjas för berörda primäruppdrag under före
varande anslag. 

Antal Personalutgifter 

1974/75 1975/76 1974/75 1975/76 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

87 87 4 000 000 4 000 000 

Försvarets materie/verk 

Materielverket påpekar att handlingslinjen vid anskaffning av ett nytt 
attackflygplan efter flygplan AJ 37 bör bestämmas senast juni 1977. Den
na fråga bedöms därför bli en av huvudfrågorna för kommande försvars
utrcdning, vars betänkande väntas föreligga våren 1977. För att vid 
tidpunkten för beslutet ha erforderligt taktiskt, tekniskt och ekonomiskt 
underlag och kunna beställa ett väl definierat typarbete behöver materiel
verket genomföra relativt grundliga systemstudier och ganska omfattande 
teknisk försöksverksamhet under budgetåren 1975/76 och 1976/77. Den 
erforderliga handlingsfriheten skall säkerställas genom att studier och 
försök bedrivs efter fyra alternativa men inte likvärdiga handlingslinjer, 
nämligen en begränsad modifiering av flygplan JA 3 7, utveckling av ett 
nytt lätt attackflygplan, såväl modifiering av flygplan JA 3 7 som utveck
ling av ett nytt lätt attackflygplan och, som fjärde alternativ, licenstill
verkning av en utländsk flygplantyp. 

Föredraganden 

Verksamheten under anslaget kommer under programplaneperiodens 
första ar att i stor utsträckning präglas av typutvecklingen av jaktversio-
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nen av flygplan 37. I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1972:75, FöU 
1972:12, rskr 1972:231) har Kungl. Maj:t uppdragit är försvarets mate
rielverk att genomföra denna typutveckling. Arbetet pågår planenligt och 
första etappen av utvecklingen beräknas vara avslutad under innevarande 
budgetår. Visst ställningstagande beträffande robotbeväpningen kommer 
också att ske under budgetåret 1974/75. Som jag tidigare har anfört är 
planeringen inriktad på att serieleverans av flygplan JA 37 skall börja 
under budgetåret 1978/79. 

För studier av ett eventuellt nytt flygplan efter flygplan 37 har Kungl. 
Maj :t t. o. m. budgetåret 1974/7 5 ställt 15, 1 milj. kr. till materielverkets 
förfogande. Bland de studerade alternativen utgör enligt regeringens 
beslut en i viss utsträckning moderniserad version av flygplan 37 det mest 
kvalificerade alternativet. I övrigt är det fråga om studier av flygplan med 
lägre prestanda. I anvisningar för perspektivplanering avseende det militä
ra försvarets utveckling efter år 1977 har jag, vad avser studier beträffan
de nytt attacksystem, bl. a. angett att planeringen skall utgå från att 
handlingsfrihet i fråga om fortsatt utveckling och produktion av militära 
flygplan inom landet skall föreligga t. o. m. juni 1977. 

I avsikt att säkerställa en sådan handlingsfrihet bör påbörjade studier 
av olika alternativ för utveckling och anskaffning av flygplan fortsätta. 
Chefen för flygvapnet har för de kommande två åren begärt ett belopp av 
100 milj. kr. för dessa studier som bl. a. omfattar fördjupade taktiska, 
tekniska och ekonomiska analyser av olika flygplan- och vapensystem, 
undersökningar av olika lösningar för bl. a. motor- och målinmätnings
funktionerna och studier av vad som kan vinnas genom att utnyttja nya 
material, komponenter och produktionsmetoder. Kostnaderna har under 
den hittillsvarande studietiden hållits inom en begränsad ram. Utgångs
punkterna för beslut om medelsanvisning för den tid som återstår innan 
ett nytt försvarsbeslut fattas år 1977 måste vara att studierna, även om 
de bör bedrivas i mer intensifierad form, inte skall binda statsmakterna 
för ett beslut i någon viss riktning. Det måste också finnas ett klart 
samband mellan å ena sidan de för ett kommande försvarsbeslut behöv
liga studierna och å andra sidan de medel som ställs till förfogande. För 
att säkerställa den eftersträvade handlingsfriheten beräknar jag att studie
verksamhet till ett belopp av 30 milj. kr. bör få beställas under budget
året 1975/76. Omfattningen av studierna och behövliga beställnings

bemyndiganden under budgetåret 1976/77 avser jag återkomma till i 
budgetpropositionen för detta budgetår. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 1 421 392 013 kr. Detta 

belopp bör emellertid justeras med hänsyn till beräknat underskott av 
prisregleringsbemyndiganden för budgetåret 1974/75 samt till den beräk
nade fördelningen av prisrcgleringsrnedel för budgetåren 1974/75 och 
1975/76. Den på detta sätt beräknade bernyndigandeskulden den 30 juni 
1976 blir ca I 375 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
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vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det heställnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att forskning och utveckling 

för flygvapenförband får beställas inom en kostnadsram av 
450 000 000 kr., 

2. till Flygvapenförband: Forskning och utveckling för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 450 000 000 kr. 
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E Central och högre regional ledning 

Försvarsstaben 

Försvarsstaben är överbefälhavarens stab. I stabens uppgifter ingår 
bl. a. att biträda överbefälhavaren med ledningen av den operativa 
verksamheten inom försvarsmakten. Staben handhar därvid det operativa 
krigsförberedelsearbetet samt sådan verksamhet rörande mobilisering, 
utbildning, taktik, organisation, utrustning och personal som har direkt 
samband med den operativa verksamheten. Under överbefälhavaren leder 
och samordnar försvarsstaben vidare långsiktsplaneringen, budgetarbetet, 
underrättelse- och säkerhetstjänsten samt personalvårds- och upplysnings
verksamheten inom försvarsmakten. 

Försvarsstaben är organiserad på en operationsledning och fyra 
sektioner för i huvudsak samverkansfrågor (sektion 1), underrättelse- och 
säkerhetstjänst (sektion 2), personal- och organisationsfrågor m. m. 
(sektion 3) samt studie- och planeringsverksamhet (sektion 4 ). Dessutom 
finns en personalvårdsbyrå, en kommendanturavdelning och en befäst
ningsinspektion. I sektion l ingår totalförsvarets signalskyddsavdelning. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarsstaben budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarsstaben. 

Programplan för perioden 197 5 /7 6-1979 /80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren 
bl. a. följande. 

Delprogrammet skall främst inriktas mot att klarlägga konsekvenserna 
på kort och lång sikt av den för försvarsmakten angivna planeringsnivån 
och att anpassa planering och organisation med hänsyn till dessa 
konsekvenser. 

Underrättelse- och säkerhetstjänstens förmåga skall hållas på en hög 
nivå. Resurser skall skapas så att erforderligt underlag för studier och 
försvarsförberedelser kan Jämnas och så att ledningen av försvarsmaktens 
underrättelse- och säkerhetstjänst säkerställs. 

De administrativa insatserna för att kunna tillämpa försvarets plane
rings- och ekonomisystem måste ökas under programplaneperioden. 

Upplysningsverksamheten skall bedrivas så att en allsidig debatt om 
säkerhetspolitik, totalförsvar och försvarsmakten främjas. 

Villkoren för försvarsmaktens personal skall förbättras. De anställdas 
och värnpliktigas möjlighet till samverkan och medinflytande för en 
förbättrad produktion skall vidgas. 

Frivilligverksamheten skall stödjas så att såväl medlemsantalet som 
aktiviteten ökar under perioden. 

Beträffande verksamhetens genomförande skall delegeringen till för
svarsgrenarna, de centrala förvaltningarna och militärbefälhavarna ökas. 
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Strävan skall vara att under perioden stimulera och stärka samarbetet 
mellan försvarsstaben, försvarsgrensstaberna och de centralä förvaltning

arna. 
För att stärka samarbetet inom totalförsvaret skall främst samverkan 

på regional nivå rörande bl. a. den fysiska riksplaneringen stimuleras och 
övningar för centrala och regionala staber m. m. ökas. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Försvars
staben framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
1 000-tal kr.). 

Summa 
1974/751 

39 535 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

45 779 45 429 45 429 45 079 45 079 226 795 

I Prisläge februari 1973 

E 1. Försvarsstaben 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

40 493 928 
39 535 000 
45 780 000 

Kostnader och medels behov 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarsstaben: Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 

Kostnader 

Avgår: 
Utgifter som belastar andra anslag 

Utbetalningar = medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 
Plutonsofficerare 

1974/75 

41 669 000 

41669000 

-2 134 000 

39 535 000 

Antal 

1974/75 

170 
7 

12 

1975/76 

Överbefäl- Föredra-
havaren ganden 

48 273 000 48 094 000 

48 273 000 48 094 000 

-2 494 000 -2 314 000 

45 779 000 45 780 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Överbefäl- Föredra-
hav aren ganden 

+6 +6 
+3 +3 
of. of. 
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Personalkategori Antal 

1974/7 5 Beräknad ändring 1975/76 

Överbefäl- Förcdra-
havarcn gandcn 

-----·---
Pensionerad militär personal i 
arvodes tjänst 
Regementsofficerare 26 2 -2 
Kompaniofficerare 7 +) +l 

Cfril personal 
+I Handläggande personal 52 of. 

Övrig personal 141 +4 +4 

415 +13 +12 

Överbefälhavaren 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
5 651 000 kr., varav I 329 000 kr. avser höjt lönckostnadspålägg. 

B. F ö r ä n d r i n g a r e n I i g t K u n g I. M aj : t s b e s I u t 

Som en följd av beslutet att föra över utbetalningsansvaret till 
försvarsstabens personalvårdsbyrå för bidrag avseende särskild hjälpverk
samhet till förmån för värnpliktiga och deras anhöriga behövs en 
kvalificerad handläggare(+ 73 000 kr.). 

C. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

I. Antalet anställda vid försvarsstaben minskar med fem. Vid försva
rets intendentkårstab utgår vidare en tjänst (- 213 000 kr.). 

2. Personal förs över från armestaben till försvarsstaben för en 
gemensam reprocentral (+ 593 000 kr.). 

3. För utveckling och drift av datorstödda informationssystem för 
operativ ledning behövs ökade resurser(+ 500 000 kr.). 

D. A I t e r n a t i v 0 

Detta alternativ innebär att l 935 000 kr. skulle behöva sparas in, 
vilket huvudsakligen måste göras på lönekostnaderna. Försvarsstabens 
personal måste därmed reduceras med ca 34 personer av olika kategorier. 
Med hänsyn till försvarsstabens ökade uppgifter men också till bered
skapsskäl anser överbefälhavaren att en sådan minskning av försvarssta
bens personal inte lämpligen kan genomföras. 
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Föredraganden 

Vad överbefälhavaren har anfört om utvecklingen av delprogrammet 
Försvarsstaben kan jag i huvudsak godta. 

Den i prop. 197 3: l (bil. 6 s. 30) aviserade översynen av den centrala 

stabsorganisationen har påbörjats hösten 1974. Resultatet av denna 
översyn kan få betydelse för försvarsstabens organisation och verksamhet 
under programplapeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förn·arsstaben för budgetåret 197 5/7 6 anvisa ett förslags

anslag av 45 780 000 kr. 

Annestaben 

Armestaben är chefens för armen stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 
att biträda chefen för armen med ledningen av armens mobilisering, 
utbildning, taktik, organisation, utrustning och personal i den mån denna 

verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamheten. 
Under chefen för armen svarar staben vidare för armens långsiktiga 
planering, leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligt 
överbefälhavarens bestämmande personalvårds- och upplysningsverksam
heten inom armen. 

Armestaben är under en stabschef organiserad på tre sektioner, sex 
truppslagsavdelningar och en administrativ avdelning. Kungl. Maj :t har 
genom beslut i september 1973 medgett att stabens interna organisation i 
avvaktan på översyn av den centrala stabsorganisationen får provisoriskt 
anpassas till de krav som ställs av planerings- och programbudgetsyste
mct. 

Verksamheten inom delprogrammet Armestaben budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Armestaben. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför chefen för armen 
bl. a. följande. 

Under programplaneperiodens första del inriktas stabens verksamhet 
på att fortsätta utvärderingen av försvarsbeslutets konsekvenser. Därvid 
tas underlag fram för beslut om krigs- och fredsorganisatoriska föränd
ringar samt utbildning och materielanskaffning. 

Underlag för perspektivplan avseende försvarets utveckling efter år 

1977 tas fram. 
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Studier och utredningar beträffande utbildningsorganisationens ut
formning på sikt fortsätter. Planering och genomförande av eventuella 
förändringar i utbildningsorganisationen måste ges förtur under perioden. 
Även genomförandet av omorganisationen i lägre regional och lokal 
instans prioriteras högt under större delen av perioden. Särskild uppmärk
samhet kommer att ägnas de personalfrågor som blir en fölid av 
fredsorganisatoriska förändringar. 

Arbetet med att effektivisera verksamheten under grund-, repetitions
och frivilligutbildning fullföljs med hög prioritet. Uppmärksamhet avses 
därvid ägnas åt bl. a. utvecklingen av metoder för trupputbildning och 
system för ledarskapsträning. 

Befälsläget kräver under hela perioden åtgärder för att förbättra 
rekryteringen av kompani- och plutonsofficerare. Principbeslut om en ny 
befälsordning kommer att kräva en betydande arbetsinsats från armesta
bens sida. 

Den av chefen för armen beräknade utvecklingen av anslaget Armesta
ben framgår av följande sammanställning (prisläge februari l 974; 
l 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

32 240 35 960 35 556 35 356 35 156 35 156 177 184 

1 Prisläge februari 1973 

E 2. Armestaben 

1973/74 

1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

31 661 023 
32 240 000 
34 896 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Armestaben: Allmän ledning och för
bandsverksamhet 

Kostnader 

Avgår: 
Kostnader som belastar andra anslag 

Utbetalningar 

Ai•går: 
Inkomster 

Medels behov 

1974/75 1975/76 

Chefen för Föredragan-
armen den 

34 993 000 38 963 000 37 899 000 

34 993 000 38 963 000 37 899 000 

-2 403 000 -2 753 000 -2 753 000 

32 590 000 36 210 000 35 146 000 

- 350 000 - 250 000 -250 000 

32 240 000 35 960 000 34 896 000 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Chefen för Föredragan-
armen den 

Militär personal 
Regementsofficerare 164 + 18 + 2 
Kompaniofficerare 12 + 1 of. 
Plutonsofficerare 6 of. of. 

Civilmilitär personal 
Läkare 2 of. of. 

Pensionerad militär personal i arvodestjänst 
Regementsofficerare 15 of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 64 - 4 - 4 
övrig personal 161 - 16 - 16 

424 - 1 - 18 

Chefen för armen 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
4 278 000 kr., varav 846 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj :ts beslut 

Nio tjänster för regementsofficer och tre tjänster för plutonsofficer har 
tillkommit och åtta arvodestjänster för pensionsavgången regementsoffi
cer samt tre arvodestjänster för pensionsavgångcn kompaniofficer har 
dragits in i samband med pensionsåldershöjningen (+ 268 000 kr.). 

C. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Inom ramen för den pågående minskningen av försvarsmaktens 
personal föreslås att fyra tjänster för förste byråsekreterare dras in 
( - 260 000 kr.). 

Stabens tryckeri- och reproduktionsavdelning bör föras över till för

svarsstaben. Därvid förs elva civila tjänstemän och en plutonsofficer över 
till försvarsstaben ( -- 5 93 000 kr.). 

D. A I t e r n a t i v 0 

Alternativet innebär att medelstilldelningen minskas med I 784 000 
kr. och medför att t. ex. 3 5 kontorister eller 23 regementsofficerare 
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måste rationaliseras bort. Stabens verksamheter måste därvid ändras helt. 
Armechcfen anser att regeringen bör ange vilka uppgifter som skall utgå 
om alternativet skall genomföras. 

Föredraganden 

Chefen för armen anser att armestabens verksamhet under programpla
neperiodens större del bör inriktas på att genomföra omorganisationen i 
lägre regional och lokal instans. Han räknar vidare med att staben under 
perioden bl. a. skall ägna uppmärksamhet åt olika frågor rörande utbild
ningsorganisationen och i stor utsträckning syssla med befäls- och andra 
personalfrågor. Jag godtar i huvudsak denna inriktning. 

Som jag har nämnt i det föregående har den i prop. 1973: I (bil. 6 s. 
30) aviserade översynen av den centrala stabsorganisationen påbörjats 
hösten 1974. Resultatet av denna översyn kan få betydelse för armesta
bens organisation och verksamhet under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Armestaben för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags

anslag av 34 896 000 kr. 

Marinstaben 

Marinstaben är chefens för marinen stab. I stabens uppgifter ingår 
bl. a. att biträda chefen för marinen med ledningen av marinens 
mobilisering, utbildning, taktik, organisation, utrustning och personal i 
den mån denna verksamhet inte har direkt samband med den operativa 
verksamheten. Under chefon för marinen svarar staben vidare för 
marinens långsiktiga planering, leder och samordnar budgetarbetet samt 
handhar enligt överbefälhavarens bestämmande ledningen av underrättel
se- och säkerhetstjänsten samt personalvårds- och upplysningsverksam
heten inom marinen. 

Marinstaben är organiserad på en planeringsavdelning, fyra sektioner, 
en kassaavdelning och en chefsexpedition. Inom staben finns en 
provisoriskt inrättad budgetenhet. Under chefen för marinen lyder 
chefen för sjövärnskåren som i sin allmänna ledning av kåren biträds av 
sjövärnskårens stab. 

Verksamheten under delprogrammet Marinstaben budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet. 

Vt!rksamheten finansieras från förslagsanslaget Marinstaben. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför chefen för marinen 
bl. a. följande. 
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Verksamheten vid marinstaben inriktas under programplaneperioden i 
huvudsak mot nu kända större uppgifter och anpassas till de fasta rutiner 
som planerings- och programbudgetsystemet kräver. Väsentliga och 
kostnadsbegränsande verksamheter ges förtur. Personal- och organisa
tionsfrågor studeras. 

Förutsättningarna att närmare ange verksamhetens inriktning under 
periodens senare del är starkt begränsade. Bland de större och särskilt 
resurskrävande uppgifter som skall genomföras eller övervägas kan 
nämnas ledningen av den löpande förbandsproduktionen. Förberedelser 
för en ny befälsordning och utformningen av ett fredsorganisatoriskt 
informationssystem kräver också resurser. Beslutade fredsorganisatoriska 
förändringar och personalminskningar kräver vidare marinstabens med

verkan. Under större delen av programplaneperioden kommer krigsorga
nisationen för olika typer av förband inom marinen att ses över. Marinens 
medverkan inom havsforskningens område övervägs. 

Den av chefen för marinen beräknade utvecklingen av anslaget 
Marinstaben framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 

l 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

25 257 28 079 27 879 27 629 27 429 27 429 138 445 

I Prisläge februari 1973 

E 3. Marinstaben 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
197 5/76 Förslag 

25 196 980 
25 257 000 
27 656 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Marinstaben: Allmän ledning och för
bandsverksamhet 25 384 000 

Kostnader 

Avgår: 
Inbetalningar avseende betjäning av 

flygstaben i kassatjänst 

Medelsbehov 

25 384 000 

- 127 000 

25 257 000 

9 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 6 

1975/76 

Chefen för Föredragan-
marinen den 

28 206 000 27 783 000 

28 206 000 27 783 000 

- 127 000 - 127 000 

28 079 000 27 656 000 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Chefen för Föredragan-
marinen den 

Militär personal 
Regementsofficerare 111 of. of. 
Kompaniofficerare 38 of. of. 
Plutonsofficerare 22 of. of. 

Civilmilitär personal 
Teknisk personal of. of. 
Läkare of. of. 

Pensionerad militär personal i 
arvodes tjänst 
Regementsofficerare 11 of. of. 
Kompaniofficerare 2 of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 7 of. of. 
Övrig personal 145 -4 -4 

:ns -4 -4 

Chefen för marinen 

A. P r i s - o c h l ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
2 822 000 kr., varav 606 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. Al te r n a t i v 0 

Alternativ 0 innebär för marinstaben en minskning av anslaget med 
1 380 000 kr., vilket motsvarar en personalminskning med 25-30 
anställda. Detta medför att vissa av stab.:ns uppgifkr måste tas bort helt 
eller delvis. Eftersom marinstaben direkt leder marinens förhandsproduk
tion medför alternativet särskilt svåra följder för stabens arbete. 

Föredraganden 

Chefen för marinen anser att marinstabens verksamhet under program
planeperioden bör inriktas mot att fortlöpande anpassa staben till förelagda 
uppgifter och till de fasta rutiner planerings- och programbudgetsystemet 

kräver. Jag kan godta denna inriktning. 
Som jag har nämnt i det föregående har den i prop. 1973:1 (bil. 6 s. 

30) aviserade översynen av den centrala stabsorganisationen påbörjats 
hösten 1974. Resultatet av denna översyn kan få betydelse för marinsta
bens organisation och verksamhet under programplaneperioden. 
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Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och mcdelsbchov. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
att till Marinstaben för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags

anslag av 27 656 000 kr. 

Flygstaben 

Flygstaben är chefens för flygvapnet stab. I stabens uppgifter ingår 
bl. a. att biträda chefen för flygvapnet med ledningen av flygvapnets 
mobilisering, utbildning, taktik, organisation, utrustning och personal i 
den mån denna verksamhet inte har direkt samband med den operativa 
verksamheten. Under chefen för flygvapnet svarar staben vidare för 
flygvapnets långsiktiga planering, leder och samordnar budgetarbetet 
samt handhar enligt överbefälhavarens bestämmande dels ledningen av 
underrättelse-, säkerhets-, väder- och trafikledningstjänsten, dels den 
militärmeteorologiska forskningen samt personalvårds- och upplysnings
verksamheten inom flygvapnet. 

Flygstaben är organiserad på en planeringsavdelning, två sektioner, en 
flygsäkerhetsavdelning, en systemgrupp, en chefsexpedition och ett 
centralorgan för den militära vädertjänsten. 

Verksamheten under delprogrammet Flygstaben budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Flygstaben. 

Programplan för perioden.1975/76-1979/80 

Beträffande ut-vecklingen av delprogrammet anför chefen för flygvap
net bl. a. följande. 

Verksamheten skall mot bakgrund av utvecklingen inom huvudpro
grammet Flygvapenförband inriktas på studier och utredningar för att 
rationalisera och dfektivisera freds- och krigsorganisationen inom flyg
vapnet. Vidare skall rekrytering och utbildning anpassas till organisatio
nens framtida utveckling. Dessutom skall beslutade organisationsföränd
ringar inom huvudprogram 3 genomföras. Flygstabens organisation skall 
härutöver fortlöpande anpassas till förelagda uppgifter. 

Den av chefen för. flygvapnet beräknade utvecklingen av anslaget 
Flygstaben framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
I 000 tal kr.). 

Summa 
1974/751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

32 400 35 600 35 300 35 300 35 300 35 300 176 800 

1 Prisläge februari 1973 
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E 4. Flygstaben 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

31 875 573 
32 400 000 
35 300 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

132 

1975/76 

Chefen för Föredragan
flygvapnet den 

Flygstaben: Allmän ledning och för
bandsverksamhet 

Kostnad = medelsbehov 

32 400 000 35 600 00 35 300 000 

32 400 000 35 600 00 35 300 000 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 
Plutonsofficerare 

Civilmiltär personal 
Teknisk personal 
Läkare 
övrig personal 

Pensionerad militär personal i 
an•odestjänst 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civil personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Chefen för fiygvapnet 

Antal 

1974/75 

99 
17 
6 

7 
5 

34 

7 
1 

24 
146 

346 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

Beräknad ändring 1975/76 

Chefen för Föredragan-
flygvapnet den 

+ 1 +l 
of. of. 
of. of. 

of. of. 
of. of. 
-3 -3 

-2 -2 
- 1 -1 

of. of. 
of. of. 

-5 -5 

Pris- och Iöneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 

3 320 000 kr., varav 900 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
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B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Två tjänster för civil personal utgår (- 120 000 kr.). 

C. A I t e r n a t i v 0 

Alternativet innebär att medelstilldelningcn minskar med 1, 7 milj. kr. 
vilket medför att ca 20 anställda måste friställas och att ADB-verksam

heten får skäras ned med 595 000 kr. 

Föredraganden 

Chefen för flygvapnet anser att flygstabens verksamhet under program
planepcrioden bör inriktas bl. a. på att rationalisera och effektivisera 
freds- och krigsorganisationen inom flygvapnet och att genomföra beslu
tade organisationsförändringar. Jag kan godta denna inriktning. 

Som jag har nämnt i det föregående har den i prop. 1973: I (bil. 6 s. 
30) aviserade översynen av den centrala stabsorganisationen påbörjats 
hösten I 974. Resultatet av denna översyn kan få betydelse för flygsta
bens organisation och verksamhet under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Flygstaben för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags

anslag av 35 300 000 kr. 

Militärområdesstaber m. m. 

Militärområdesstaberna och Gotlands militärkommandostab är militär

befälhavarnas resp. militärkommandochefens stabsorgan. I stabernas 
uppgifter ingår bl. a. att biträda militärbefälhavaren (militärkommando
chcfen) med förberedelser för och ledning av militärområdets (militär
kommandots) försvar. Staberna svarar i fred för operativa krigsförbere
delser m. m. samt biträder med ledningen av utbildnings- och mobilise
ringsverksamheten, underrättelse- och säkerhetstjänsten samt personal
vårds- och upplysningstjänsten m. m. inom militärområdet (militärkom
mandot). 

Militärområdesstaberna är organiserade på fem sektioner (militärkom
mandosta ben på fyra sektioner) och en stabsavdelning. Vid vissa 
militärområdesstaber finns dessutom en flygsektion. 

Intendenturförvaltningarna är militärbefälhavarnas (militärkommando
chefens) organ för den verkställande intendenturförvaltningstjänsten. 
Förvaltningarna är vardera organiserade på ett ledningsorgan och underly
dande förråd m. m. 

Tygförvaltningarna är militärbefälhavarnas (militärkommandochefens) 
organ för den verkställande tygförrådstjänsten. Förvaltningarna är varde-
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ra organiserade på ett ledningsorgan och underlydande förråd. 
Tygverkstadsförvaltningarna är militärbefälhavarnas (militärkomman

dochefens) organ för att leda driften vid armens förbandsbundna 
verkstäder. 

Verksamheten under delprogrammet Militärområdesstaber m. m. bud
geteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän 
ledning och förbandsverksamhet, Operativ och krigsorganisatorisk verk
samhet samt Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärområdesstaber 
m. m. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren 
bl. a. följande. 

Under de närmaste åren förutses inte några förändringar i fråga om 
organisation och uppgiftsfördelning i stort inom den högre regionala 
ledningsnivån. Strävan är att minska personalkostnaderna inom delpro
grammet. Organisationen för Gotlands militärkommando har utretts 
särskilt. Som resultat härav väntas stabens organisation komma att 
ändras. 

Militärområdesstaberna medverkar i arbetet med att genomföra beslu
tad omorganisation i lägre regional och lokal instans. Övrig verksamhet 
får bedrivas med sänkt arnbitionsgrad till förmån för detta arbete. 

Förbandsomsättningsplanerna skall revideras och försöken med förkor
tad grund- och repetitionsutbildning skall följas upp. 

Krigsförberedelsearbetet för krigssjukvården kommer att kräva ökade 
insatser under perioden. 

Inom förvaltningsområdet fortsätter rationaliseringen av främst förråds
verksamheten. 

De operativa och krigsorganisatoriska uppgifterna, dvs. krigsplanlägg
ning, tillämpningsövningar, underrättelse- och säkerhetstjänst, krigsorga
nisationsändringar, mobiliseringsberedskap och truppförsök, förutsätts få 
oförändrad omfattning. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Militärom
rådesstaber m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1974; 1 000-tal kr.). 

Summa 
1977/78 1974/75 1 1975/76 1976/77 1978/79 1979/80 1975/80 

~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

128 000 153 800 152 600 151 500 150 350 150 350 758 600 

I Prisläge februari 197 3 
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E 5. Militärområdesstaber m. m. 

197 3/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

129 577 578 
128 000 000 
151 000 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Militärområdesstaber m. m.: 

Allmän ledning och förbamlsvcrksamhct 
Operativ och krigsorganisatorisk verk-

samhet 
Utbildning till och av fast anställd 

personal m. fl 

Kostnader 

Avgår: 
Inkomster 
Utgifter som belastar andra anslag 
Skillnad mellan internpriser och be-

räknat behov av betalningsmedel 
Reducering på grund av överplanering 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

1'rfililär 1wrso11al 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 
Plutonsofficerare 

Civilmilitär personal 
Teknisk personal 
Läkare (veterinärer) 

Pensionerad militär personal i 
arvodes tjänst 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1974/75 1975/76 

Överbefäl- Föredragan-
havaren den 

92 534 000 116 700 000 113 845 000 

38 166 000 40 500 000 40 520 000 

1 300 000 1 300 000 1 335 000 

132 000 000 158 500 000 155 700 000 

- - 2 300 000 - 2 300 000 
870 000 

- 3 130 000 
- - 2 400 000 - 2 400 000 

128 000 000 153 800 000 151000000 

Antal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Överbefäl- Föredragan-
hav aren den 

258 + 8 + 8 
120 + 2 + 2 

28 of. of. 

52 of. of. 
17 of. of. 

41 - 8 - 8 
21 - 2 - 2 

30 of. of. 
l 278 - 20 - 20 

l 845 - 20 - 20 
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Överbefälhavaren 

A. P r i s - o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
IS 492 000 kr., varav 3 200 000 kr., avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. F ö r ä n d r i n g a r e n 1 i g t K u n g I. M aj : t s b e s 1 u t 

Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

Höjningen av pensionsåldern för viss militär personal till 60 år 
beräknas öka kostnaderna med 41 0 000 kr. 

C. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Allmän ledning och förbandsverksamhet 

I. Ammunitionstransporter föranledda av vissa operativa uthållighets
studier ökar i omfattning(+ I 000 000 kr.). 

2. Betalnin_gsmedel för förrådshanteringsmateriel förs över till andra 
primäruppdrag (- 750 000 kr.). 

3. Huvuddelen av hyreskostnaderna inom delprogrammet 4.6 Krigsor
ganisation för vissa staber m. m. bör föras över till förevarande anslag 
(+ 10 303 000 kr.). 

D. A I t e r n a t i v 0 

Alternativet medför att medelstilldelningen minskar med ca 7 milj. kr., 
varav ca 5,2 milj. kr. avser lönekostnader och ca 1,8 milj. kr. materiel 
m. m. Alternativet innebär att ca I 00 helårsanställda måste friställas. 

Föredraganden 

överbefälhavaren anser att verksamheten inom delprogrammet Militär

områdesstaber m. m. i stort bör behålla nuvarande omfattning under 
programplaneperioden. Strävan bör dock vara att minska personalkost
naderna inom delprogrammet. Jag kan godta denna inriktning. 

Som jag har nämnt i del föregående har den i prop. 1973 :1 (bil. 6 s. 
30) aviserade översynen av den centrala stabsorganisationen påbörjats 

hösten 1974. översynen kommer även att omfatta försvarsmaktens högre 

regionala ledning. Resultatet av översynen kan få betydelse för militär
omrädesstabernas organisation och verksamhet under programplaneperio

den. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Militärområdesstaber m. m. för budgetåret 197 S /76 anvisa 
ett förslagsanslag av IS 1 000 000 kr. 
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Krigsorganisation för vissa staber m. m. 

Delprogrammet Krigsorganisation för vissa staber m. m. berör huvud

produktionsområdena Ledning och förbandsverksamhet samt Materielan

skaffning. Inom det förra huvudproduktionsområdet har överbefälhava

ren budgeterat verksamheten på två primäruppdrag inom delproduktions

områdena Allmän ledning och förbandsverksamhet samt Operativ och 

krigsorganisatorisk verksamhet. Verksamheten inom huvudproduktions

området Materielanskaffning budgeteras på ett primäruppdrag inom 
delproduktionsområdet Centralt vidtagen materielanskaffning. Primär

uppdraget avser centralt vidtagen anskaffning och utbyggnad av teletek

nisk signalmateriel samt anskaffning av vissa inventarier för fasta 

stabsplatser. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslagen Krigsorganisation för 

vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverksamhet resp. Krigsorganisa

tion för vissa staber m. m.: Materielanskaffning. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslagen Krigsorga

nisation för vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverksamhet samt 
Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning framgår av 

följande sammanställning (prisläge februari 1974; 1 000-tal kr.). 

Anslag 
1974/751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

E 6. Krigsorganisation för vissa 
staber m. m.: Ledning och för-
bandsverksamhet 16 400 8 884 9 363 9 363 9 363 

E 7. Krigsorganisation för vissa 
staber m. m.: Materielanskaffning 22 010 21 800 19 400 15 750 15 750 

38 410 30 684 28 763 25 113 25 113 

I Prisläge februari 1973 

Det beräknade behovet av beställningsbemyndiganden samt bemyndi-
gandeskuldens storlek under prograrnplaneperioden under anslaget Krigs-
organisation för vissa staber m.m.: Materielanskaffning framgår av 
följande sammanställning ( 1 000-tal kr.). 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Bemyndigande behov 21 000 40 4001 19 000 16 000 16 000 

Bemyndigandeskuld vid utgången av 
resp. budgetår 27 6352 42 0452 41 645 41 895 42 145 

Summa 
1979/80 1975/80 

9 363 46 336 

15 750 88 450 

25 113 134 785 

Summa 
1979/80 1975/80 

16 000 107 400 

42 395 

1 I beloppet ingår 18,4 milj. kr. i prisrcgleringsbemyndiganden, varav 10,1 milj. kr. för korrektion av saldo 
2 Justerat med hänsyn till beräknad fördelning av prisregleringsmedel 
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I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde fä 
inhämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens 

försvarsutskott. 

E 6. Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverk

samhet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
197 5/76 Förslag 

13 858 280 
16 400 000 

8 700 000 

Kostnader och medelsbelwv 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Överbefäl- Föredragan-
havaren den 

Krigsorganisation för vissa staber m. m. 

Allmän ledning och förbandsverksamhet 
Operativ och krigsorganisatorisk 

15 970 000 8 134 000 7 950 000 

verksamhet 430 000 750 000 750 000 

Kostnader = mcdclsbchov 16 400 000 8 884 000 8 700 000 

Överbefälhavaren 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g m. m. 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 

I 951 000 kr. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Allmän ledning och förbandsverksamhet 

l. Huvuddelen av hyreskostnaderna förs över till delprogrammet 4.5 

Militärområdesstaber m. m. ( - 10 674 000 kr.). 
2. Genom att sex nya signalannex tas i bruk ökar driftkostnaderna 

med 360 000 kr. 
3. Kostnaderna för underhåll av sambandsmateriel ökar med 527 000 

kr. 
Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 

Genomförande av bl. a. en mindre stabstjänstövning med högkvarterets 

förvaltningsdelar och en större ledningsövning för Gotlands mililär
kommandostab ökar kostnaderna med 320 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning som överbefälhavaren har angett 

för verksamheten under programplancpcriodcn. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över kostnader och mcdelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Krigsorganisation för ~·issa staber m. m.: Ledning och 

förbandsverksamhet för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslags

anslag av 8 700 000 kr. 

E 7. Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

29 924 746 

22 010 000 

21800000 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Överbefälhavaren Före~raganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Krigsorganisation för 
vissa staber m. m.: 
Centralt vidtagen ma-
terielanskaffning 
m.m. 21 000 22 010 40 400 21 800 30 300 21 800 

Medelsbehov 22 010 21 800 21 800 

Bemyndigande behov 21 000 40 4001 30 3002 

1 I beloppet ingår 18,4 milj. kr. i prisrcgkringsbemyndigandcn, varav 10, 1 milj. kr. 
för korrek tian av saldo 
2 Varav 8,3 milj. kr. i prisregkringsbcmyndiganden. 

Överbefälhavaren 

Prisomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3 739 000 kr. 

Av begärda bemyndiganden avses 18,4 milj. kr. för prisreglering. 

Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budget

året 1975/76 från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt 

bedömd prisutveckling med 4 950 000 kr. 

b) omräkning av den beräknade bcmyndigandeskulden den 30 juni 

197 5 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 

3 350 000 kr. 

c) underskott av prisrcgleringsbcmyndiganden frän budgetåret 1973/ 
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74 och beräknat underskott av sådana bemyndiganden från budgetåret 
1974/75 till ett belopp av 10 100 000 kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalnings
medel. Vid beräkningen har jag utgått från att det beräknade underskot
tet av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974/7 5 enligt gäl
lande föreskrifter skall tas upp i anslagsframställningen för budgetåret 
1976/77. Jag kommer senare denna dag att hemställa att regeringen 
föreslår riksdagen att underskottet av prisregleringsbemyndiganden från 
budgetåret 1973/74 regleras i samband med tilläggsstat Il till riksstaten 

för budgetåret 1974/7 5. 
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. för vissa staber får läggas ut inom en kostnadsram av 
30 300 000 kr. 

2. till Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materie/anskaff

ning för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av 

21 800 000 kr. 

E 8. Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar 

och kaserner 

197 3/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

9 910 000 
8 280 000 

10250000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar 
och byggnader för central och högre regional ledning. Anslaget skall 
tillgodoföras inkomstsidan i staten för försvarets fastighetsfond för att 

balansera utgifter inom staten för fonden. 
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Kostnader och medelsbehov ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

överbefäl- Föredragan-
havaren den 

Befästningars delfond 

Central och högre regional ledning: 
Iståndsättning av befästningar m. m. 
för delprogrammen 

Militärområdesstaber m. m. 1 050 

Krigsorganisation för vissa staber 
m.m. 3 830 5 120 5 120 

Kasernbyggnaders delfond 

Central och högre regional ledning: 
Iståndsättning av kaserner m. m. 
för delprogrammen 

Försvarsstaben 1 400 700 700 

Militärområdesstaber in. m. 2 000 4 430 4 430 

Kostnader = medelsbehov 8 280 10 250 10 250 

Överbefälhavaren 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt 

Befästningars delfond 

Krigsorganisation för vissa staber m. m. 
1. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 

4 milj. kr.) 
2. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 

1 815 000 kr.) 
3. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 

4,1 milj. kr.) 
4. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst

ningar m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 

Försvarsstaben 
1. Mindre iståndsättningsarbeten på byggna

der m. m. 

Militärområdcsstabcr m. m. 
2. Mindre iståndsättningsarbeten på byggna

der m. m. 
3. Vissa tekniska försörjningsanordningar 

m.m. 

Totalt 

Medels förbrukning 
(1 000-tal kr.) 

320 

1 200 

1600 

2 000 

5 120 

700 

3 500 

930 

5 130 

10 250 
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Befästningars delfond 

1. Behovet av att bygga om en stabsplats har senast anmälts för 
riksdagen i prop. 1974: l (bil. 6 s. 135). Kungl. Maj :t uppdrog den 5 juni 
1973 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnaden inom en 
kostnadsram av 3 220 000 kr. enligt prisläget den l februari 1972, vilket 
motsvarar 4 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. 

2. Ytterligare en stabsplats behöver byggas om. Fortifikationsförvalt
ningcn har redovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 27 april 1973 åt fortifikationsförvaltningen att 
utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har 
sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till l 815 000 kr. 
enligt prisläget den l februari 1974. 

3. Även en tredje stabsplats behöver byggas om. Fortifikationsförvalt
ningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. 
Kostnaderna angavs därvid till 4,1 milj. kr. enligt prisläget den l februari 
1974. 

4. För mindre iståndsättningsarbekn på befästningar m. m. behövs 2 
milj. kr. för nästa budgetår. 

Kasern byggnaders delfond 

l och 2. För mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 
beräknas ett medelsbehov av sammanlagt 4,2 milj. kr. för nästa budgetår. 
Organisationsändringar m. m., vars omfattning inte nu kan förutses, 
kräver omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av befintliga 
lokaler, ändring av värme- och ventilationssystem samt elektriska 
installationer m. m. 

3. För vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett 
mcdelsbehov av 930 000 kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att 
modernisera och förnya installationer och anläggningar för värme- och 
elförsörjning, iståndsätta vägar och planer samt bygga ut eller komplette
ra vattenlednings- och avloppsnät. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Central och högre regional ledning: Iståndsättning av be

fästningar och kaserner för hudgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 10 250 000 kr. 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 

Försvarets civilförvaltning 

143 

Försvarets civilförvaltning leder och övervakar försvarsmaktens av
lönings-, kassa- och räkenskapsväsende. I verkets uppgifter ingår också 
bl. a. att svara för skaderegleringar, indrivningar och andra rättsliga 
angelägenheter inom försvaret samt att vara försvarets patentorgan och 
tillsynsmyndighet för familjebidragsverksamheten. 

Chef för civilförvaltningen är en generaldirektör. Verket är organiserat 
på fyra byråer. Dessa är kanslibyrån, kameralbyrån, revisionsbyrån och 
juridiska byrån. Dessutom finns en administrativ sektion. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets civilförvaltning budge
teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdt't Allmän ledning 
och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvalt
ning. Som uppbördsmedcl redovisas inkomster av viss avlöningsuträkning. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets civilför
valtning bl. a. följande. 

Delprogrammet ges en i förhållande till programplanen för 1974/7 5-
1978/79 något ändrad inriktning på grund av statsmakternas beslut om 
att inrätta försvarets datacentral, beslutet om organisation av ekonomisk 
redovisning och redovisningsrevision inom försvaret och beslutet om 
omlokalisering av civilförvaltningen. Vidare påverkas inriktningen av 
Kungl. Maj :ts beslut om översyn av civilförvaltningens uppgifter och 

organisation. 
Förberedelserna för civilförvaltningens omlokalisering till Karlstad ges 

hög prioritet. Inom internprogrammet Gemensam administration ges 
ökad tyngd åt personaladministrativa åtgärder. Inom internprogrammet 
Löne- och värnpliktsförmimer förutses en ökning av antalet än.:nden om 
löneförmåner och familjebidrag. Inom internprogrammet Redovisning 
utvecklas system, metoder och organisationer. En för försvaret anpassad 
redovisningsteknisk lösning av system S, benämnd system FS, införs. 
Extern och inh:rn utbildning och information kommer att bedrivas. Inom 
internprogrammet Revision bedrivs verksamheten under budgetåret 
197 5/76 som traditionell kameral revision samtidigt som försöksverksam
heten med intern revision enligt den s. k. SEA-modellcn fortsätter och 
vidareutvecklas. Fr. o. m. budgetåret 1976/77 förutsätts SEA-modellen 
med eventuella modifieringar bli tillämpad inom hela försvaret. Inom 
internprogrammet Allmän juridisk verksamhet kommer verksamheten att 
bedrivas som hittills. Inom internprogrammet Patentverksamhet upp
märksammas patentpolicy och den internationella utvecklingen. Inom 
internprogrammet Intern revision bedrivs redovisningsrevision vid myn-
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digheter inom försvaret med redovisningssystem S. 
Krigsorganisationen under programelementet Krigsorganisation för för

svarets civilförvaltning hålls aktuell. 
Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget försva

rets civilförvaltning framgår av följande sammanställning (prisläge febru

ari 1974; 1 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

21350 24418 25118 24314 24314 24153 122317 

1 Prisläge februari 197 3 

F 1. Försvarets civilförvaltning 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

18 215 318 

21 350000 

23 893 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Försvarets civilförvaltning: 
Allmän ledning och förbands· 
verksamhet 22 770 000 

Kostnader 22 770 000 

Avgår: 
Inbetalningar 

a) avlöningsuträkning för 
vissa myndigheter - l 380 000 

b) externa tjänster - 140 000 

Medelsbehov 21250000 

Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 

Pensionerad militär personal 
i arvodestjänst 
Rcgcm~ntsofficerarc 

Civil personal 
Handläggande personal 101 
övrig personal 153 

255 

1975/76 

Försvarets 
civilför
valtning 

25 938 000 

25 938 000 

- 1 380 000 
- 140 000 

24 418 000 

Föredraganden 

25 533 000 

25 533 000 

- 1500 000 
- 140 000 

23 893 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Försvarets Föredraganden 
civil för-
valtning 

- 1 - 1 

+6 -1 
of. of. 
+5 -2 
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Försvarets civilförvaltning 

A. P r i s - o c h l ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
3 312 000 kr., varav 485 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts beslut 

Indragning av en arvodestjänst för regementsofficer medför en kost
nadsminskning på 36 000 kr. 

Omlokaliseringen till Karlstad ökar medelsbehovet med 25 000 kr. 
Kostnaderna för anställdas och anhörigas resor till Karlstad ökar med 

45 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

Utökad reseverksamhet för försök med intern revision innebär en 
kostnadsökning med 50 000 kr. 

Indragning, vakant hållning m. m. av tjänster medför att medels behovet 
minskar med 626 000 kr. 

Dubblering av tjänster med anledning av verkets omlokalisering ökar 
medelsbehovet med 398 000 kr. Dubbleringen är nödvändig för att 
kunna minska balansen på ärenden som rör enskildas rätt m. m. 

D. A I t e r n a t i v 0 

Alternativ 0 innebär för försvarets civilförvaltning att anslaget minskar 
med 2 036 000 kr. Detta medför att vissa verksamheter vid civilförvalt
ningen måste läggas ned omedelbart. 

Föredraganden 

Försvarets civilförvaltning anser att verksamheten under programplane
perioden skall ha en något ändrad inriktning med hänsyn till de beslut 
som har fattats rörande civilförvaltningens fortsatta verksamhet. Jag har 
inte något att erinra häremot. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medels behov. Jag har därvid räknat med att civilförvalt
ningens inkomster av avlöningsuträkning för vissa myndigheter bör kunna 
ökas något. I beräkningen ingår inte medel för dubbelbemanning av 
tjänster med anledning av civilförvaltningens omlokalisering. Frågan 
härom får prövas i särskild ordning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets civilförvaltning för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 23 893 000 kr. 

JO Riksdagen 1975. l sam!. Nr J. Bilaga 6 
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Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Försvarets sjukvårdsstyrclse leder försvarsmaktens hälso- och sjukvård 
och är central förvaltningsmyndighct för sjukvårdsförvaltningen inom 
försvaret. Styrelsen är chefsmyndighet för de centrala sjukvårdsförråden. 

Chef för försvarets sjukvårdsstyrdse är en generalläkare. Styrelsen är 
organiserad på en centralplanering, en hälsovärdsbyrå, en sjukvårdsbyrå, 
en materielbyrå, en specialmedicinsk sektion och en administrativ sek
tion. Inom styrelsen finns en medicinalkårexpedition. Denna lyder under 
generalläkaren i hans egenskap av chef för försvarets medicinalkår. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrclse bud
geteras på fyra primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän 
ledning och förbandsverksamhet, Utbildning till och av fast anställd 
personal m. fl., Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. samt Tilliimpad 
objektbunden forskning, utveckling och försök. 

Verksamheten finansic.ras från förslagsanslaget Försvarets sjukvårds

styrelse. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför sjukvårdsstyrelsen 
bl. a. följande. 

Verksamheten inom programelementet Försvarets sjukvårdsstyrelse pla
neras och genomförs så att styrelsens tillsyns- och ledningsfunktion inom 
försvarsmaktens hälso- och sjukvård i fred och krig tillgodoses. Verksam
heten inriktas i första hand på att genomföra förväntade beslut beträffan
de försvarsmaktens förbandssjukvärd och tandvård och att ta fram 
underlag för och medverka i planeringen av krigssjukvärdcn. De negativa 
effekterna av styrelsens omlokalisering måste motverkas och vakanserna 
av medicinal personal inom försvarsmakten så långt möjligt fyllas. 

De värnpliktigas och anställdas ökande krav på medicinsk och social
psykiatrisk vård tillgodoses. Arbetsmiljöns medicinska problem beaktas 
särskilt. Värnpliktiga och fast anställd personal ges tandvärd i enlighet 
med lagen om allmän tandvårdsförsäkring. Den militära läkemcdelstjäns
ten inordnas i organisationen med anledning av att viss del av den militära 
läkemedelsförvaltningen har förts över till Apoteksbolaget. Formerna för 
styrelsens tillsyn av inskrivningsverksamhetens medicinska innehåll ut

vecklas. 

För programelementet Krigsorganisation för försvarets sjukvårdsstyrel
se gäller att styrelsens mobiliserings- och krigsplanläggning hålls aktuell 
samt att mobiliserings- och stabstjänstövningar genomförs med viss 
personal inom styrelsen. Verksamheten inom programelementet Gemen

sam hälsoupplysning inriktas bl. a. på att framställa bildband om hygien, 

buller, miljövård m. m. 
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Den av sjukvårdsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Försva
rets sjukvårdsstyrelse framgår av följande sammanställning (prisläge feb
ruari 1974; I 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/762 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

------
14 980 17 751 16 366 16 366 16 366 16 366 83 215 

I Prisläge februari 1973 
2 Inkl. medel för att genomföra omlokalisering 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

14 402 706 
14 980 000 
17 201 000 

Kostnader och medelshehov 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets sjukvärdsstyrelsc: 

Allmän ledning och förbands-
verksamhet 

Utbildning till och av fast 
anställd personal m. Il. 

Centralt vidtaget materiel-
underhåll m. m. 

Tillämpad ohjcktbunden 
forskning. utveckling 
och försök 

Kostnader = rncdelsbchov 

Personal 

P~rsonalkatcgori 

A. Försvarets sjukvårdsstyrelse 
Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civilmilitär personal 
Läkare, veterinärer, 
tandläkare 

------
1974/75 

11 569 600 

738 700 

2 047 600 

624 100 

14 980 000 

Antal 

1974/75 

5 
2 

18 

1975/76 

Försvarets Föredraganden 
sjukvårds-
styrelse 

13 893 400 13 343 200 

807 600 807 600 

2 370 200 2 370 200 

680 000 680 000 

17 751 200 17201000 

Beräknad ändring 1975/76 

Försvarets 
sjukvärds
sty relsl! 

of. 
of. 

of. 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 
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---------------------· -------- ------
Personalkategori Antal 

1974/75 lkr;iknad ändring 1975/76 

Försvarets 
sjukvårds
styrelse 

Föredraganden 

Pensionerad militär 
personal i anodestjänst 
Regementsofficerare 

Civil personal 
Handläggande pcrsonal 
Övrig pt:rsonal 

B. Centrala sjuhårdsförråd 
Militär personal 
Kompaniofficerare 

Pensionerad militär personal 
i arvodes tjänst 
Kompaniofficer 

Civil personal 
Ö1•riK personal 

Försvarets sjukvårdsstyrelse 

3 

20 
79 

4 

26 
158 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

of. 

of. 
of. 

+I 

- l 

of. 

of. 

-----------

of. 

of. 
of. 

+ l 

- l 

of. 

of. 

Pris- och löncomräkningen innebär att kostnaderna sammanlagt ökar 
med I 643 400 kr., varav 278 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. F ö r ä n d r i n g a r c n I i g t K u n g I. M a j: t s b e s I u t 

Kostnaderna för att genomföra sjukvårdsstyrelscns omlokalisering till 
Karlstad beräknas uppgå till I 220 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

Allmän ledning och förbandsverksamhet 
Kostnaderna för tjänstcresetillägg och förberedelser för styrelsens 

omlokalisering minskar med 24 800 kr. resp. 29 000 kr. 

Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. 
Kostnaderna för tjänsteresetillägg minskar med 18 400 kr. 

Tillämpad objektbunden forskning, utveckling och försök 
Kostnaderna för projektet Hälso- och kapacitetsundersökningar mins

kar med 20 000 kr. 
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D. A 1 t e r n a t i v 0 

Alternativet minskar medelstilldelningen under anslaget med ca 
81 S 000 kr. Detta innebär att bl. a. underlaget för bedömning av 
styrelsens lednings- och planeringsarbete skulle försämras på både central 
och lokal nivå. Vidare kan bl. a. hälso- och sjukvården komma att 
försämras liksom beredskapen. Sämre service till förbanden ifråga om 
tillförsel av sjukvårdsmatericl är en annan följd av en sådan nedskärning. 

Föredraganden 

Jag kan t. v. i huvudsak godta den inrilctning av verksamheten som 
sjukvårdsstyrelscn har föreslagit i programplanen. Sjukvårdsstyrclsen har 
överlämnat ett förslag om förbandssjukvårdens organisation vilket f. n. 
behandlas i försvarsdepartementet. Resultatd av denna utredning kan få 
betydelse för verksamheten under perioden. 

Min beräkning av det totala medels behovet framgår av sammanställ
ningen över kostnader och medclsbehov. Jag har därvid inte beräknat 
medel för dubbelbemanning av tjänster med anledning av sjukvårdsstyrel
sens omlokalisering. Frågan härom får prövas i särskild ordning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets sjukvårdsstyrelse för budgetåret 1975 /76 anvisa 

ett förslagsanslag av 17 201 000 kr. 

Fortifikationsförvaltningen 

Fortifikationsförvaltningen är central förvaltningsmyndighet för fortifi
kations- och byggnadsväsendet inom försvarsmakten. I förvaltningens 
uppgifter ingår också att för försvarsmaktens räkning svara för markfrå
gor. Fortifikationsförvaltningcn skall i fred organisera byggnads- och 
reparationsberedskapen. 

Chef för fortifikationsförvaltningen är en generaldirektör. Verket är 
organiserat på åtta enheter, befästningsenheten, kasernenheten, drift- och 
fackenheten, forskningsenheten, markenheten, administrativa enheten, 
byggenheten och enheten för central planering. I fortifikationsförvalt
ningen ingår även chefen för byggnads- och reparationsberedskapen samt 
byggnads- och reparationsberedskapens centralkontor. Sju byggnads
kontor, ett i varje militärområde och ett inom Gotlands militärkom
mando, är beträffande bl. a. byggledning och kontroll vid större ny-, till
och ombyggnadsarbeten direkt underställda fortifikationsförvaltningen. 

Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningen bud
geteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän 

ledning och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaff
ning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Fortifikationsförvalt
ningen. 
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Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fortifikationsförvalt

ningen bl. a. följande. 

Verksamheten inom delproduktionsområdet Markanskaffning bedöms 
under programplanepcrioden få i stort sett oförändrad omfattning. 
Planerade markanskaffningar bedöms dock bli svårare och mera tids- och 
arbetskrävande genom att markägare och andra blir allt mer obenägna att 
medverka till att mark avstäs till försvaret. Under senare år har det vidare 
blivit alltmer påtagligt att försvarets framtida behov av mark måste beak
tas vid den civila planläggningen på skilda nivåer. Denna utveckling kom
mer säkerligen att betonas ytterligare under programplaneperioden och 
medföra merarbete med att följa upp och medverka i den civila plane
ringen. Redan slutförda och pågående utredningar om försvarets freds
organisation kan medföra att vissa förband dras in. Detta kan i sin tur 
medföra omfattande och arbetskrävande försäljningar av mark m. m. 

Utvecklingen inom delproduktionsområdena Anskaffning av befäst
ningar m. m., Anskaffning av kaserner m. m. och Iståndsättning av 
befästningar och kaserner m. m. samt inom facket Fastighetsförvaltning 

är oklar. Den årliga investerings- och underhållsvolymen bedöms emeller
tid bli ungefär oförändrad under hela programplaneperioden. Anskaff
ningsverksamheten kommer dock i betydande grad att påverkas av 
förändringarna i fredsorganisationen och den föreskrivna minskningen av 
antalet anställda inom försvaret genom att ganska stora investeringar kan 
behöva göras för att nå avsedd rationaliseringseffekt. General- och 
utbyggnadsplaner måste arbetas om. 

Den fortlöpande övergången till flygplan 37 föranleder byggnadsåt
gärder vid flottiljer och baser, bl. a. för att tillgodose behovet av 
verkstäder, hangarer, elkraft m. m. Vidare behövs byggnadsåtgärder för 
att tillgodose behovet av drivmedel för den nya flygplantypen och för att 
komplettera och förbättra uppställningsplatser och flygplanvägar m. m. 

På uppdrag av Kungl. Maj :t utarbetas inom fortifikationsförvaltningen 
normer för byggnadsobjekt inom försvarsmakten. Förvaltningen strävar 
därvid efter att standardisera objekten för att minska projekterings
omfång och kostnader. 

F ortifikationsförvaltningen räknar med att det under programplane
perioden kan komma att behövas åtgärder i konjunkturstimulerande 
syfte och avser därför att i den utsträckning det är möjligt upprätthålla 

en investeringsreserv. 
Verksamheten inom facket Fastighetsförvaltning har studerats vid den 

översyn som försvarets rationaliseringsinstitut gjort av den regionala och 
lokala organisationen för fortifikations- och byggnadsförvaltningen. I 
detta arbete har ingått även en tidigare påbörjad översyn av försvarets 
fasta maskinanläggningar. Parallellt härmed har fortifikationsförvaltning
en fortlöpande minskat antalet anställda vid bl. a. de s. k. egen 
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regi-styrkorna och inom maskintjänsten, i första hand genom naturliga 
avgångar. Verksamheten inom facket Fastighetsförvaltning kan under 
programplaneperioden komma att påverkas av statsmakternas beslut med 
anledning av resultatet av rationaliseringsinstitutets översyner. 

Utvecklingen inom dclproduktionsomrädet Tillämpad ej objektbunden 
forskning tyder på ett större intresse för verkan av konventionella vapen. 
Forskningen med inriktning på problemen med koncentrerad lagerhåll
ning av ammunition i bergförrild ökas. Programansvaret för verksamheten 
åligger försvarets forskningsanstalt. 

Anskaffningen av materiel för byggnads- och reparationsberedskapen 
har under de senaste åren varit inriktad på inköp av elkraftaggregat. 

Under programplaneperioden inriktas verksamheten på att köpa in 
betongblandare samt skydds-, maskerings- och drivmedelsmateriel. 

Fortifikationsförvaltningen räknar med att fä svårigheter i sin verksam
het beroende på personalminskningar i samband med redan beslutade och 
förutsedda omorganisationer inom fortifikations- och byggnadsförvalt
ningen. Ökad personalomsättning och svårigheter med personalrekryte
ring m. m. väntas på grund av förvaltningens beslutade omlokalisering till 
Eskilstuna. En viss nedgång i förvaltningens effrktivikt anses därför 
trolig under hela programplaneperioden. Det är ytterst angeläget att 
verksamheten på allt sätt underlättas av de myndighder som förvalt
ningen samarbetar med, främst förvaltningens uppdragsgivare. Den före
skrivna minskningen av antalet anställda med ca I 00 pasoncr beräknas 

vara genomförd i slutet av programplaneperioden. Den måste dock delvis 
kompenseras genom att öka köpen av konsult tjänster. Merkostnaderna 
för detta redovisas t. v. inte på delprogrammet. 

Den av fortifikationsförvaltningcn beräknade utvecklingen av anslaget 
Fortifikationsförvaltningen framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1974; I 000-tal kr.) 

1974/75 1975/76 1976/77 1977 /78 

38 546 1 39 542 2 37 392 37 492 

I Prisläge februari 197 3 
2 Inkl. mcdd för att förbert>da omlokalisering 

F 3. Fortifikationsförvaltningen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

43 on 345 

38 546 000 
39 192 000 

1978/79 1979/80 Summa 
1975/80 

37 592 36 942 188 960 
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Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

l:ortifika- Föredraganden 
tionsför-
valtningcn 

l,.ortifikatio nsförvaltningcn: 
Allmän ledning och förbands-

verksamhet 36 220 000 38 765 000 38 415 000 

Centralt vid tagen materiel-
anskaffning 2 950 000 1 675 000 1 675 000 

Kostnader 39 170 000 40 440 000 40 090 000 

Avgår 
Ersättning från försvarets civil-

förvaltning och försvars-
områdesstaben vid Stockholms 
försvarsomrädc för löne-
kostnader m. m. vid gemen-
samt intendentkontor - 624 000 - 898 000 - 898 000 

Medelsbehov 38 546 000 39 542 000 39 192 000 

Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Fortifika- Föredraganden 
tionsför-
valtningen 

Militär personal 
Regementsofficerare 18 of. of. 

Pensionerad militär personal 
i arvodestjänst 
Regementsofficerare 4 of. of. 
Kmnpaniofficerare 1 Qf. of. 

Civil personal 
Iland läggare 376 - 1 - 1 
Övrig personal 790 - 1 -- 1 
Utom löneplan 105 - 1 - 1 

I 294 -3 -3 

Fortifikationsförvaltningen 

A. P r i s - o c h l ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 

5 854 000 kr., varav 892 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
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B. V p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

I. Fortifikationsförvaltningen 

Kostnaderna minskar genom att flera tjänster hålls vakanta 

(-4 IIOOOOkr.). 

Kostnaderna för att förbereda omlokaliseringen till Eskilstuna beräk

nas öka(+ 100 000 kr.). 

På grund av organisationsförändringar har vissa tjänster för maskin per

sonal förts över till fortifikationsförvaltningen från värnpliktsverket, 

krigsskolan och sjökrigsskolan (+ 975 000 kr.). 

2. Byggnads- och reparationsberedskapen, materiel 

Upphandlingen av elkraftaggregat upphör i huvudsak under budgetåret 

1974/7 5. Planerad upphandling av annan billigare materiel fr. o. m. 

budgetåret 1975/76 minskar kostnaderna ( - 1 275 000 kr.). 

C. Alternativ 0 

Kostnaderna enligt det s. k. 0-alternativet skulle uppgå till 41 332 000 

kr. vilket överstiger det begärda anslaget för nästa budgetår. Någon 

särskild redovisning för detta alternativ har därför inte ansetts nödvändig. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad fortifikationsförvaltningen har anfört om 
inriktningen av verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbchovct framgiir av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Furtifikationsförvaltningen för budgetåret 1975/76 anvisa 
ett förslagsanslag av 39 192 000 kr. 

Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk är central förvaltningsmyndighet för materiel
förvaltningen inom försvarsmakten utom i fråga om sjukvårdsmateriel 
och fortifikatorisk materiel. Materielverket svarar vidare för anskaffning 

av vissa förnödenheter till myndigheter utanför försvarsmakten. 

Materielverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör. Verksamhden är organiserad på en enhet för central planering och 

fem huvudavdelningar, nämligen huvudavddningarna för arm~materiel, 

marinmateriel och flygmateriel, huvudavdelningen i Karlstad samt huvud

avdelningen för administration. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgett:

ras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 

och förbandsverksamhet. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Försvarets matt:rielverk. 
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Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför förs1'arets materiel

verk bl. a. följande. 
Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna har bedrivit utredningar 

för att klarlägga konsekvenserna på kort och lång sikt av l 972 års 
försvarsbeslut. Resultaten av dessa utredningar och de direktiv och 
anvisningar som har lämnats inför programplanearbetet har gett vid 
handen att det bestånd av krigs- och fredsmateriel som verket skall 
anskaffa och vidmakthålla inte har förändrats nämnvärt och att de givna 
ekonomiska ramarna tillsammans med otillräcklig priskompensation 
kommer att leda till ständigt minskande köpkraft. Den minskade 
köpkraften för forskning, utveckling, anskaffning och underhåll av 
materiel ställer ökade krav på untlerlag för prioriteringar vid ställningsta
ganden till framtida materielsystem. 

1972 års försvarsbeslut förutsätter vidare att beredskap skall upprätt
hållas för att öka materielanskaffningen i ett skärpt läge. överbefälhava
ren har i särskild ordning granskat möjligheterna att åstadkomma detta. l 
avvaktan på överbefälhavarens ställningstagande utgår materielverket från 
att nuvarande förutsättningar gäller. 

Försvarets materielverk har program- och produktionsansvar för 
delprogrammet Försvarets materielverk samt produktionsansvar för 
materielanskaffning och för forskning och utveckling inom materielområ
det. Verket har vidare fackansvar för materielunderhåll, förrådsverksam
het, verkstadsdrift och förplägnad. Mot bakgrund av dessa ansvarsförhål
landen och av Kungl. Maj :t givna riktlinjer har försvarets materielverk 
följande grundsyn. 

Materielanskaffning samt forskning och utveckling omfattar ett stort 
antal produkter från allmänna förbrukningsvaror till unika, tekniskt 
komplicerade vapensystem. Detta ger verksamheten en spännvidd över 
tlertalet teknik.områden. Verksamheten innebär framför allt att utarbeta 
tekniskt underlag som grund för att beställa tillverkning vid industrin. I 
vcrksamhden ingår Jessutom att granska och la ställning till offerter från 
tillfrågade industriföretag. Härutöver ingår det som ett viktigt inslag att 
ta fram idcer till tekniska lösningar att användas i överbefälhavarens och 
försvarsgrenschcfernas studie-, perspektiv- och systemplanearbete. 

Inom ramen för programansvaret skall målet vara att avpassa och 
disponera resurserna så att de samlade kostnaderna för försvarets materiel 
blir så låga som möjligt under materielens livslängd (totaloptimerings

principen). För att detta skall kunna ske krävs bl. a. att resurserna inom 
delprogrammet fördelas mellan och inom funktionerna på sätt som är 
mest gynnsamt med hänsyn till produktionsinriktningen. Den viktigaste 
resursen är därvid personalen. En ändrad inriktning av personalens 
kompetens och utnyttjande kan emellertid ske endast på lång sikt, bl. a. 
därför att hittillsvarande produktion har krävt en stark specialisering. 

Förändringar i verkets produktionsinriktning påverkar i första hand 
den tekniska beredningsfunktionen och fackfunktionerna, främst ma-
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tericlunderhållet. Med hänsyn till att dessa funktioner har central 
betydelse för att verket skall · kunna fullgöra sin uppgift skall de 
prioriteras så att kompetens för anskaffning och underhåll säkerställs. 
Resurserna för övriga funktioner skall minskas så mycket som möjligt. 

De uppgifter som materielverket har under programplaneperioden 
måste i huvudsak lösas med nuvarande personal. För den begränsade 
nyrekrytering som kan påräknas skall särskilt beaktas att kompetens 
tillförs inom viktiga nya områden där sadan saknas eller är otillräcklig 
och där det inte finns möjligheter till omfördelning. Inom områden där 
verket har otillräcklig kompetens får uppgifterna lösas genom utnyttjan

de av externa resurser. Avvägningen mellan intt:rna och externa resurser 
skall under verkets fort sal ta utveckling -· inom ramen för totaloptime
ringsprincipen -- syfta till att upprätthålla förmågan att följa och leda 

försvarets tekniska utveckling genom medverkan i försvarets studicverk
Sllmhet och genom en kompetent projektledning. 

Materielverkets fackansvar är huvudsakligen riktat mot regional och 
lokal nivå. Syftet med fackverksamheten är att främja förrådsverksamhet, 
verkstadsdrift, förplägnad och materielunderhåll. 

För programplaneperioden anger materielverket vidare följande mål. 

Ledningssystemet utvecklas för att bättre kunna avväga och disponera 
wrkcts resurser inom ramen för totaloptimcringsprincipen. 

Inom ramen för fackfunktionerna underlättas verksamheten på regio
nal och lokal nivå genom bl. a. ökad decentralisering, medverkan i 
utbildning och förbättrade föreskrifter. 

Uppföljning av verkets organisation, grundad främst på den freds- och 
krigsorganisatoriska utvecklingen inom försvaret, skall ske fortlöpande 
för att erforderlig anpassning skall kunna genomföras. 

Den av Kungl. Maj :t och överbefälhavaren föreskrivna minskningen av 
verkets personal med minst 400 anställda i förhållande till läget den 1 
oktober 197 I skall vara genomförd den I juli 1976. Möjligheterna att nå 
det personal minsknings mål om ytterligare 80 anställda under budgetåret 
1979/80 som överhefälhavaren har ställt upp skall klarläggas liksom 
konsekvenserna härav. 

Omlokalisering av huvudavdelningen i Karlstad till Karlstad och del av 
provningsenheten i huvudavdelningen för flygmateriel till Linköping samt 
viss mindre utflyttning till försöksplatserna i Karlsborg och Vidsel skall 
genomföras under år 1976. 

Påbörjade försök med fördjupad förvaltningsdemokrati genomförs för 
att uppnå högre effektivitet och bättrt: arbetstillfredsställelse. Den totala 
insatsen för år skall understiga I % av materielverkets personalkostnader 
(motsvarande ca 40 manår). Härutöver planeras resurser in för att 
utvärdera och följa upp försöken så att bl. a. utvärderingsresultat kan 
överlämnas till regeringen den l april 1976. 

Verkets produktionsplaneringssystem sätts i sin helhet slutligt i drift 
under tredje kvartalet 197 5. 

Nya principer för förvaltningsrevision kan komma att införas under 
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perioden till följd av den utredning som har tillsatts i frågan. 
Verkets krigsorganisation ses över i anslutning till överbefälhavarens 

utredning om ledning av underhållstjänsten i krig. 
Utbildningsverksamheten skall främst tillgodose behovt:l av omskol

ning och vidareutbildning till följd av omorganisation, omlokalisering och 
personalminskning. På lång sikt skall en allmän vidareutbildning på i 
genomsnitt fem utbildningsdagar för anställd och år planeras in. 

Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
materielverk under planeringsperioden framgår av följande sammanställ
ning (prisläge februari 1974; 1 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

254 500 1 317426 306 661 305 356 308 141 301 921 l 539 505 

I Prisläge februari 197 3 

Materielverkets behov av medel har beräknats med utgångspunkt i 
den personal och de övriga resurser som verket disponerar och med de 
restriktioner som har angetts. Vid beräkningen av medelsbehovet under 
programplaneperiodcn konstaterar materielverket att de samlade kost
naderna överstigi.:r den ram som har angetts av överbefälhavaren med 
28-36 milj. kr. för vart och ett av budgetåren i perioden 1975/76-
1979/80. Skälet härtill är bl. a. att överbefälhavaren i sin ramfördelning 
inte har tagit hänsyn till löneförhandlingarna i samband med omorganisa
tionen och att chefen för försvarsdepartementet i juni 1974 har ändrat de 
allmänna anvisningarna för programplanering vad beträffar kostnader för 
drift och underhåll av administrativa datasystem. 

Materielverket har studerat möjligheterna att anpassa sig till den av 

överbefälhavaren angivna anslagsramcn. Konsekvenscrnlt härav blir att 
personal måste avskedas och ett antal funktioner helt eller delvis måste 
läggas ned. Detta innebär att man skulle frångå den organisation som 
nyligen har beslutats av Kungl. Maj:t. Verket har bedömt detta som 
orealistiskt och vid beräkningen av anslaget utgått från de reella 
förutsättningar som är en följd av nuvarande antal anställda, instruktions
enliga åligganden, föreliggande programplaner för huvudprogrammen 
1-3 samt personalminskningen om 400 anställda under perioden 
1971 /72-1976/77 och 80 anställda under budgetåret 1979/80. 

F 4. Försvarets materielverk 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

266 479 096 
254 500 000 

298 800 000 
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Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Försvarets Föredraganden 
materielverk 

Försvarets materielverk: 
Allmän ledning och för-

bandsverksamhet 259 675 000 317 426 000 298 800 000 

Kostnader = medelsbehov 259 675 0001 317 426 0002 298 800 000 

t 5 175 000 kr. härav utgör medgivet överskridande av anslaget för att betala drift 
av vissa adminisirativa datasystem och för att färdigställa materielverkets produk
tionsplaneringssystem 

2 Inkl. omlokaliseringskostnader, vissa kostnader för statens transportkontor och 
del av kostnadsökningar för bränsle 

Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 Bi:räknad ändring 1975/76 

Försvarets Föredraganden 
materielverk 

Militär personal 
Regementsofficerare 166 of. 
Kompaniofficerare 25 of. 

Civilmilitär personal 
Teknisk personal 103 of. 
Läkare och veterinärer 2 of. - ca 250 
Övrig personal 4 of. 

Pensionerad militiir personal 
i arvodestjänst 
Rt!gt!mcntsofficerare 3 of. 

Civil personal 

} Handläggande personal 1 385 - 65 
Övrig personal 2 309 

3 997 -65 - 250 

Försvarets materie/verk 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
34 965 000 kr., varav 7 800 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg och 
340 000 kr. kostnadsökningar utöver det normala för bränsle. 

B. F ö r ä n d r i n g a r e n 1 i g t K u n g I . M aj : t s b e s I u t 

l. Genom 1973 års fördelningsförhandlingar har statens avtalsverk och 
personalorganisationerna träffat avtal om tjänsteresetillägg ( + 2 600 000 
kr.). 
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2. Genom beslut den 23 november 1973 har Kungl. Maj :t bl. a. 
bemyndigat försvarets materielverk att medge att tjänsteman som med 
anledning av verkets omorganisation tillträder tjänst i lägre Jönegrad än 

som gäller för den tjänst han innehar omedelbart före avtalets ikraftträ
dande får behålla den högre löncgradsplaceringen. Motsnrande gäller 
tjänsteman som innehar ej tidsbegränsat långtidsvikariat(+ 360 000 kr.). 

3. Kungl. Maj:t har genom beslut den 29 juni 1973 föreskrivit att 
försvarsverkens arbetsstudiekommitte skall upphöra med utgången av 
juni 1973. De arbetsuppgifter som utförts av kommitten har förts över 
till försvarets materielverk. För uppgifterna behövs en ny tjänst ( + 
80 000 kr.). 

4. För drift och underhåll av administrativa datasystem, som tidigare 
till stor del har bekostats från försvarsgrenarnas materielanslag, bör föras 
över ytterligare medel(+ 6 353 000 kr.). 

5. I skrivelse den 20 november 1973 har materielverket hemställt att 
motorreparationsledare erhåller ett arvode av 150 kr. för dag för förlorad 
arbetsförtjänst. Om förslaget bifalls behövs en uppräkning av utbildnings
kostnaderna ( + 140 000 kr.). 

6. Enligt Kungl. Maj :ts beslut bedrivs fran den l oktober 1973 försök 
med rationaliserad drift av militära körcentraler i Stockholmsområdet. 
Försvarsområdesbcfälhavaren för Stockholms försvarsområde är förvalt
ningsmyndighet för verksamheten. För att kunna driva och utnyttja den 
gemensamma körcentralen har försvarets rationaliseringsinstitut föreslagit 
att medel disponeras om vid berörda myndigheter. Materielverket föreslår 
därför att medel förs över från anslaget Armestaben ( + 499 000 kr.). 

7. Förberedelserna för att omlokalisera del av materielverket till 
Karlstad kostar under budgetåret 1974/75 400 000 kr. Motsvarande 
kostnader för budgetåret 1975/76 beräknas till 345 000 kr. För att 
ornlokalisera del av materielverket till Linköping beräknas kostnaderna för 
förberedelser under budgetåret 1975/76 uppgå till 35 000 kr. (- 20 000 
kr.). 

8. För inredning och utrustning i den nya förvaltningsbyggnaden 
Karolinen i Karlstad behövs medel utanför materielverkets anslagsram 

(+ 10 700 000 kr.). 
9. För flyttning och omstationering av personal till Karlstad beräknas 

för budgetåret 1975/76 600 000 kr. utanför materielverkets anslagsram. 

10. Kungl. Maj :t har genom beslut den 4 oktober 1974 föreskrivit att 
kostnaderna för statens transportkontors arbete med att ge råd och 
upplysningar för upphandling av t1yttningstjänster och att sluta centrala 
prisavtal för sådana tjänster skall betalas från förevarande anslag. För 
nästa budgetår behövs 225 000 kr. för dessa ändamål. 

C. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

I. För att tillgodose utbildningsbehovet för personal som har placerats 
om inom verket samt för militär och civilmilitär personal som har förts 
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över till verket och som tidigare har utbildats på bekostnad av 
försvarsgrenarnas anslag till ledning och förbandsverksarhhet behövs 
ytterligare medel. Omlokaliseringen och den utvidgade företagsdemokra
tiska verksamheten ställer vidare krav på ökad medelstilldelning för 
utbildning(+ 150 000 kr.). 

2. Fr. o. m. budgetåret 1973/74 tar byggnadsstyrelscn ut ersättning för 
tillhandahållen service av de olika lokalnyttjarna inom kvarteret Garni
sonen. Ersättningen beräknas i förhållande till disponerad lokalyta. För 
budgetåret 1975/76 beräknas 30 000 kr. 

3. Representationsmedlen har inte räknats upp sedan budgetåret 
1972/73 fastän kostnaderna har ökat och utlandssamarbetet intensifie
rats ( + 9 000 kr.). 

4. Försvarets materielverk har i februari 1973 föreslagit ändrad 
organisationstillhörighet av försvarets bok- och blankettförråd. Förrådet 
har därför inte räknats in i materielverkets nya organisation. Eftersom 
Kungl. Maj :t ännu inte har beslutat i frågan beräknas för budgetåret 
1975/76 löner för personal vid bok- och blankettförrådet ( + 700 000 
kr.). 

5. Under budgetåret 1974/75 kommer att installeras över 40 datater
minaler vid materielvl·rket för att få rationellare och tillförlitligare 
datasystem inom förnödenhets- och matcrieluppföljningsområdet. Det 
ökade utnyttjandet av terminalsystem kräver särskild personal. En tjänst 
för systemman och två tjänster för terminalprogrammerare bör därför 
inrättas ( + 200 000 kr.). 

6. Materielverket bedömer att sjuk- och hälsovården kan bedrivas ratio:. 
nellare och till lägre kostnad om anvisningsläkarna till viss del ersätts av 
en heltidsanställd verksläkare. Kostnaderna för läkaren bedöms bli 
begränsade om ersättning erhålls från allmän försäkringskassa. Den totala 
kostnaden för läkaren beräknas till 200 000 kr. för budgetår, varav 50 % 
bedöms bli ersatt av försäkringskassan ( + 1 00 000 kr.). 

7. Omlokaliseringen till Karlstad av viss del av verket krävet ytterligare 
en tjänst för personalkonsulent(+ 60 000 kr.). 

D. A I t e r n a t i v 0 

Materielverket framhåller att personalutgifterna utgör närmare 90 % av 
anslaget. En omräkning av anslaget enligt alternativ 0 skulle därför 
innebära att en ytterligare personalminskning med ca 300 anställda 
utöver tidigare planerad minskning skulle behöva genomföras redan 
under budgetåret 1974/75 för att med önskad effekt påverka medelsbe
hovet för budgetåret 1975/76. 

E. B e m y n d i g a n d e n f ö r v i s s a f ö r n ö d e n h e t c r 

1. I reglerings brev för budgetåret 1974/7 5 har Kungl. Maj :t medgett 
att förnödenheter för fredsutbildningen inom det militära försvaret vid 
behov får beställas på ett sådant sätt att vid varje tillfälle uteliggande 
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skuld inte överstiger 250 milj. kr. På grund av snabba prisstegringar, 
särskilt på bränsle och drivmedel, bör beloppet höjas till 400 milj. kr. 
fr. o. m. budgetåret 197 5/76. 

2. Materielverket bör bemyndigas att under budgetåren 197 4/7 5 och 
197 5/76 lägga ut erforderliga beställningar med anledning av omlokalise
ringen och att utnyttja tilldelade medel över budgetårsgränser. 

Föredraganden 

Enligt försvarets materielverk har den tekniska beredningsfunktionen 
och fackfunktionerna, främst materielunderhållet, central betydelse för 
att materielverket skall kunna fullgöra sina uppgifter. Materielverket 
anser därför att dessa funktioner skall prioriteras så att kompetens för 
anskaffning och underhåll av materiel säkerställs. Resurserna för övriga 
funktioner skall enligt verket minskas så mycket som möjligt. Jag kan 
godta denna grundsyn på fördelningen av tillgängliga resurser. 

Materielverket anser vidare att de uppgifter som verket har under 
programplanepcrioden i huvudsak måste lösas med nuvarande personal, 
men att en begränsad nyrekrytering kan påräknas så att kompetens 
tillförs viktiga nya områden. Inom områden där kompetensen är 
otillräcklig bör uppgifterna enligt makrielverket få lösas genom utnytt
jande av externa resurser. Som jag har anfört tidigare (s. 37) måste 
emellertid vakanser godtas inom försvarets samtliga myndigheter för att 
personalkostnaderna skall kunna begränsas. Detta gäller även försvarets 
materielverk. En försiktig minskning av antalet anställda vid materielver
ket får inte heller leda till en ökning i fråga om utnyttjandet av externa 
resurser, så att besparingarna på personalsidan går förlorade. Materielver
ket bör kunna lösa sina uppgifter genom omfördelning mellan olika 
funktioner inom ramen för tillgängliga personalresurser samt genom 
ytterligare rationalisering av wrksamhcten. 

Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj :t att fr. o. m. budgetåret 
1973/74 medge att förnödenheter för fredsutbildningen inom det 
militära försvaret fär beställas fortlöpande sä att vid varje tillfälle en 
kostnadsram av 250 milj. kr. inte överskrids. Enligt försvarets materiel
verk bör beloppet fr. o. m. budgdåret 1975/76 höjas till 400 milj. kr. 
Som skäl härför har materielverket angett de snabba prisstegringarna, 
särskilt på bränsle och drivmedel. Jag tillstyrker materielverkets förslag. 
Det torde få ankomma på regeringen att bestämma i vilken mån 

bemyndigandet behöver ställas till verkets förfogande. 
Jag är inte beredd att tillstyrka materielverkets begäran om särskilda 

beställningsbemyndiganden m. m. med anledning av att delar av verket 

omlokaliseras. 
Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår följande 
engångsbelopp, nämligen 180 000 kr. för att förbereda omlokaliseringen 
av ddar av materielverket (B 7), 800 000 kr. för att genomföra delar av 
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omlokaliseringen (B 9) och 2 milj. kr. för att inreda och utrusta den nya 
förvaltningsbyggnaden i Karlstad (B 8). Materielverket får därutöver 
disponera de intäkter som kan erhållas genom försäljning av nuvarande 
inventariebestånd för att skaffa nya inventarier. Som jag har anfört 
tidigare (s. 63) räknar jag med att kostnaderna för teleteknisk utrustning 
i den nya förvaltningsbyggnaden i Karlstad skall bestridas från anslag 
under sjunde huvudtiteln. Jag har vidare beräknat medel för bl. a. tjänste
resetillägg (B 1 ), bibehållen högre lönegrad för vissa tjänstemän (B 2), 
drift och underhåll av ytterligare administrativa datasystem (B 4), arvo
den till motorreparationsledare (B 5), den anslagsfinansierade verksam
heten vid statens transportkontor (B 10), viss utbildning (C I), ersättning 
till byggnadsstyrelsen (C 2) samt löner till personalen vid försvarets bok

och blankettförråd (C 4). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att fr. o. m. budgetåret 1975/76 

förnödenheter för fredsutbildningen inom det militära försvaret 
fortlöpande får beställas så att vid varje tillfälle en kostnadsram av 
400 000 000 kr. inte överskrids, 

2. till Försvarets materie/verk för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 298 800 000 kr. 

Gemensam försvarsforskning 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar forskning för 
totalförsvarsändamål inom de naturvetenskapliga, tekniskt-vetenskapliga, 
beteendevetenskapliga och medicinska forskningsgrenarna. Försvarets 
forskningsanstalt är programansvarig myndighet för delprogrammet och 
har också produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som 
bedrivs inom delprogrammet. Anstalten leder den tillämpade psykolo
giska verksamheten hos de myndigheter som hör till försvarsdeparte
mentet. Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvaret för den 
fortifikatoriska forskningen och försvarets materielverk har motsvarande 
ansvar för övrig försvarstcknisk forskning. 

Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsan
stalten är en generaldirektör. Verksamheten är organiserad på ett centralt 
kansli för planering och administration och fem huvudavdelningar. 
Huvudavdelning I svarar för forskning avseende planeringsmetodik m. m. 
samt för samordning av forskningsanstaltens medverkan i studier och 
utredningar inom totalförsvaret. Forskningen vid huvudavdelning 2 avser 
huvudsakligen konventionella vapensystem samt vissa frågor rörande 
skyddet mot kärnvapen, vid huvudavdelning 3 system och metoder för 
teknisk informationsbehandling, vid huvudavdelning 4 skydd mot ABC
vapen och vid huvudavdelning S människans betingelser i totalförsvaret. 

Verksamheten under delprogrammet Gemensam försvarsforskning 
budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdet Tilläm
pad, ej objektbunden forskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Gemensam försvars
forskning. 

11Riksdagen1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 6 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 162 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets forsk

ningsanstalt bl. a. följande. 
Genomförandet av den av 1973 års riksdag beslutade omorganisatio

nen av forskningsanstalten beräknas vara i huvudsak klar vid program
planeperiodens början. Vissa smärre organisationsförändringar som häng
er samman med omlokaliseringen av delar av anstalten kan dock komma 
att anstå till periodens senare del eller efter densamma. 

Det har ännu inte varit möjligt att närmare bedöma konsekvenserna 
under programplaneperioden av beslutet om omlokalisering av delar av 
forskningsanstalten. Storleken av de engångskostnader och årliga mer
kostnader som en omlokalisering innebär kommer därför att redovisas 
senare, liksom de ambitionsändringar och personalökningar beslutet om 
omlokalisering kommer att medföra. 

Teknisk prognos 1974 har gett ett omfattande underlag för att 
bedöma den framtida tekniska utvecklingen. Härigenom finns en bättre 
grund för inriktning av verksamheten och särskilt den kunskapsuppbyg
gande forskningen liksom ett säkrare underlag för försvarets studier och 
planering. 

Ny stor rullning av planerna avseende delprogrammet Gemensam 
försvarsforskning beräknas äga rum under budgetåret 1975/76. Härvid 
kommer verksamheten att samordnas med bl. a. den robotte.kniska 
forskningen inom försvarets materielverk. Forskningen inom tillämp
ningsområdet Människan som objekt för vapenverkan jämte anknytande 
vetenskapsområden skall beaktas särskilt. 

För att möta den ökande personalavgången inom de delar av 
forskningsanstalten som skall omlokaliseras planeras större satsning på 
omplaceringsåtgärder och därmed sammanhängande utbildningsinsatser. 

Studier och forskning beträffande säkerhetspolitiskt betydelsefull 
utveckling i omvärlden och i det svenska samhället har planerats in under 
perioden i enlighet med anvisningar från chefen för försvarsdeparte
mentet. 

Ddprogrammets inriktning innebär en mindre ökning inom program
elementet övergripande studier och utredningar, minskningar inom 
delprogrammeJl A-skyddsteknik, Ammunitions- och vapenteknik, Strids
lednings-, informations- och styrteknik samt i stort sett oförändrad 
omfattning av övriga programelement. 

För programplaneperioden har forskningsanstalten vidare angett bl. a. 
följande. 

Av överbefälhavaren angiven planeringsram för programplaneperioden 
kommer att följas utom beträffande budgdåret l 979/80. Den av 
överbefälhavaren för detta budgetår angivna personalminskningen och 
därmed sammanhängande minskning av anslaget medför att försvars
forskningens inriktning och omfattning under slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet måste prövas om. Forskningsanstalten räknar därför 
t.v. med oförändrat antal anställda och oförändrat anslag för budgetåret 
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1979/80 i förhållande till budgetåret 1978/79. 
Den av Kungl. Maj :t och överbefälhavaren föreskrivna minskningen av 

anstaltens personal med minst l SO anställda i förhållande till läget i mars 
1973 skall vara genomförd den l juli 1979. 

Omlokalisering av huvudavdelning 3 till Linköping beräknas ske under 
år 1978. Huvudavdelning 4 beräknas bli omlokaliserad till Umeå under år 
1979 och delar av huvudavdelning S till Karlstad under år 1976. 

Särskilda insatser planeras inom områdena personalplanering, personal
rörlighet och kompetensutveckling. Utbildningsverksamheten skall främst 
tillgodose behoven av omskolning och vidareutbildning till följd av 
omorganisation, personalminskning och den snabba tekniska utveck
lingen. 

Personalinflytandet kommer att utvidgas, främst inom det personalpo
litiska området. Tonvikten skall härvid främst läggas på den enskildes 
möjligheter att påverka sin arbetssituation och därmed sammanhängande 
frågor. 

Inom forskningsanstalten finns ett särskilt databehandlingsråd som 
följer utvecklingen inom datorområdet i syfte att verka för att 
utnyttjandet av datorer underlättas och utvecklas på ett rationellt och 
ekonomiskt sätt. 

Den av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av anslaget Gemen
sam försvarsforskning framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1974; l 000-tal kr). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

127 000 145 726 145 476 145 926 145 876 146 376 729 380 

I Prisläge februari 197 3 

F 5. Gemensam försvarsforskning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

128 493 363 1 

127 000 000 

144 220 000 

1 Anslagen Försvarets forskningsanstalt, Militärpsykologiska institutet och För
svarsmedicinska forskningsdelegationen. 
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Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Gemensam försvarsforskning: 
Tillämpad ej objektbunden 
forskning 

Forskning vid försvarets 
forskningsanstalt 

Fortifikatorisk forskning 

Övrig försvarsteknisk 
forskning 

Kostnader = medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

1974/75 

123 900 000 

3 100 000 

127 000 000 

Antal 

1975/76 

Försvarets 
forsknings
anstalt 

137 256 000 

3 470 000 

5 000 000 

145 726 000 

164 

Föredraganden 

135 750 000 

3 470 000 

5 000 000 

144 220 000 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Militär personJJl 
Regementsofficerare 

Pensionerad militär personal 
i arvodestjänst 
Kompaniofficerare 

Frivillig tjänstgörande 
militär personal 
Regementsofficerare 

avi/ personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

2 

665 
811 

14801 

Försvarets Föredraganden 
forsknings-
anstalt 

- 1 - 1 

- 1 - 1 

- l - l 

-7 - 7 
- 11 -11 

- 21 -21 

1 Härutöver är 142 personer sysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhets
område och med intäktsfinansicrad verksamhet 

Försvarets forskningsanstalt 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär en kostnadsökning med 
13 836 000 kr., varav 3 066 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
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B. F ö r ä n d r i n g a r e n I i g t K u n g I . M aj : t s b e s I u t 

I. Antalet anställda beräknas successivt minska med ca 30 personer 
under budgetåret 1974/75 och med ca 25 personer under budgetåret 
1975/76 (- 2 360 000 kr.). 

2. Som en följd av beslutet att i anstalten inordna flygmedicinska 
institutionen vid försvarets materielverks försöksanstalt bör fyra tjänster 
föras över till anslaget(+ 410 000 kr.). 

3. Förberedelser för att omlokalisera delar av forskningsanstalten till 
Karlstad, Linköping och Umeå medför höjda kostnader(+ 760 000 kr.). 

4. Delar av anstalten påbörjar omlokaliseringen till Karlstad under 
budgetåret, vilket medför kostnader för flyttning, omstationering och 
dubbelhyror ( + 200 000 kr.). 

C. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

I. Som en följd av att forskningsanstalten tar över ansvaret för övrig 
försvarsteknisk forskning bör resurser föras över från anslagen Marinför
band: Forskning och utveckling och Flygvapenförband: Forskning och 
utveckling(+ 5 000 000 kr.). 

2. Anskaffningen av materiel för forskningsändamål har släpat efter 
under de senaste åren. Detta bör till viss del avhjälpas under nästa 
budgetår(+ 880 000 kr.). 

Forskningsanstalten bör få bemyndigande att utöver anvisade medel 
lägga ut beställningar av materiel för forskningsändamål inom en 
kostnadsram av 6 milj. kr. 

D. A l t e r n a t i v 0 

En minskning av anslaget enligt alternativet 0 skulle innebära att ca 
100 personer fick entledigas. Detta skulle i sin tur medföra att 
verksamhetens inriktning måste ses över_, vilket kräver en ny omfattande 
planeringsomgiing tillsammans· med totalförsvarets perspektivplaneansva
riga myndigheter och andra avnämare av forskningsresultat. Denna 
omplanering måste dessutom ske under den period då också omorganisa
tionen ställer stora krav på personalresurserna. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad forskningsanstalten har anfört om 
verksamhetens inriktning under programplaneperioden. I avvaktan på ett 
bättre underlag beträffande försvarsforskningens framtida inriktning an
ser jag emellertid att de mål för personalminskning som överbefälhavaren 
har angett bör gälla t. v. 

Det centrala kansliets och de fem huvudavdelningarnas interna organi
sation ärt. v. provisorisk. I september 1974 föreslog forskningsanstalten i 
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samråd med försvarets rationaliseringsinstitut en detaljorganisation och 
en plan för omorganisationens genomförande. De nu aktuella omorgani
sationsåtgärderna ligger inom ramen för de beslut som har fattats av 
riksdagen (prop. 1973:88, FöU 1973:17, rskr 1973:17 och 196 resp. 
prop. 1974:75, FöU 1974:19, rskr 1974:190). Det ankommer på rege
ringen att meddela närmare föreskrifter för dessa organisationsändringar. 
Omorganisationen bör i huvudsak vara genomförd den 1juli1975. 

Beträffande avtalsbara anställnings- och arbetsvillkor avser jag att ge 
statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som behövs. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge beställ
ningar av materiel för forskningsändamål utöver anvisade medel. Kost
nadsramen bör bestämmas till 6 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Gemensam försvarsforskning för budgetåret 197 5/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 144 220 000 kr. 
2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1975/76 medge att 

materiel för forskningsändamål beställs inom en kostnadsram 
av 6 000 000 kr. 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten är orga
niserad på en produktionsavdelning, en administrativ enhet, en teknisk 
enhet och en utbildningsenhet samt ett planeringssekretariat. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgete
ras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 
och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets radioanstalt. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Försvarets radioanstalt har sänt in programplan för delprogrammet i 
en ekonomisk planeringsram som motsvarar överbefälhavarens direktiv. 
Utöver den av överbefälhavaren angivna planeringsramen har radioan
stalten anmält behov av ytterligare medel för förrekrytering av viss 
personal m. m. Planeringsramen och det av radioanstalten föreslagna 
tillägget framgår av följande tabell (prisläge februari 1974; 1 000-tal kr.). 

Planerings
ram 
Tillägg 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

62 140 69 276 
571 

70 426 
1 068 

71 576 
l 518 

71 576 
l 910 

71 576 
2 248 

354 430 
7 315 

t Prisläge februari 197 3 
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I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde få 
inhämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens 
försvarsutskott. 

F 6. Försvarets radioanstalt 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

63 822 054 

62 140 000 
69 276 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets radioanstalt: 

Allmän ledning och förbands
verksamhet 

Centralt vidtagen materiel
anskaffning m. m. 

Kostnader = medelsbehov 

Försvarets radioanstalt 

1974/75 

49 140 000 

13 000 000 

62 140 000 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

1975/76 

Försvarets Föredraganden 
radioanstalt 

56 347 000 55 776 000 

13 500 000 13 500 000 

69 847 000 69 276 000 

Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 7 361 000 kr., varav 
I 376 000 kr., avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar torde få 
inhämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens 
försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna att kostnaderna 
ökar med 346 000 kr. 

F'öredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 69 276 000 kr. 
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Värnpliktsverket 

Värnpliktsverket är centralt organ för inskrivning och personalredo
visning inom försvarsmakten. I verkets uppgifter ingår bl. a. att leda 
andra inskrivnings- och personalredovisningsmyndigheters verksamhet, 
att efter samråd med berörda myndigheter ansvara för och meddela 
föreskrifter om tillhörighet, uttagning, fördelning och inkallelse av 
värnpliktiga, att i samråd med berörda myndigheter samordna personal
prövning och bedömning av värnpliktiga, att samordna personalredovis
ningen inom försvarsmakten och ansvara för den centrala registreringen 
av försvarsmaktens personal, att föreslå överbefälhavaren och försvars
grenscheferna sådana anvisningar om krigsplacering som har samband 
med personalredovisningen, att besluta i ärenden om befrielse från eller 
anstånd med värnpliktstjänstgöring samt att i övrigt biträda försvars
maktens myndigheter i frågor om inskrivning och personalredovisning. 

Verket är organiserat på ett huvudkontor i Solna och tre värnplikts
kontor, nämligen Södra värnpliktskontoret i Kristianstad med Västra 
inskrivningscentralen i Säve, östra värnpliktskontoret i Solna med 
Bergslagens inskrivningscentral i Karlstad och Norra värnpliktskontoret i 
Östersund med Övre Norrlands inskrivningscentral i Boden. Huvudkonto
ret består av en värnpliktssektion, en administrativ sektion och ett 
datakontor. 

Verksamheten under delprogrammet Värnpliktsverket budgeteras på 
ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 
förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Värnpliktsverket. 

Programplan för perioden 19'75/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför värnpliktsverket 

bl. a. följande. 
Resultaten av den i prop. 197 3 :1 (bil. 6 s. 30) aviserade översynen av 

värnpliktsverkets organisation kan komma att påverka inriktning och 
verksamhet under programplaneperioden. 

Under perioden fortsätter arbetet med projektering för värnplikts
planeringsrutiner och översyn av personalredovisningsrutiner som in
kallelse, enskilda värnpliktsärenden och krigsplacering. Uttagningsför
farandet vid inskrivning skall följas upp och utvecklas vidare. Förberedel
ser för att vid ett eventuellt beslut införa hälsoundersökningar för äldre 
värnpliktiga, s. k. Hälso 70-undersökningar, fortsätter. Värnpliktsverkets 
omlokalisering till Karlstad förbereds och genomförs under perioden. 
Vissa organisationsändringar i samband härmed kommer bl. a. att beröra 
truppregistreringsmyndighet 9. 

Den av värnpliktsverket beräknade utvecklingen av anslaget Värnplikts
verket framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
l 000-tal kr.). 
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Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

34 190 37 837 37 837 37 837 37 837 37 837 189 185 

I Prisläge februari 1973 

F 7. Värnpliktsverket 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

33965155 
34 190 000 
37 245 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Värnplikts- Föredraganden 
verket 

Värnpliktsverket: Allmän 
ledning och förbandsverk
samhet 

Kostnader = medelsbehov 

34 190 000 37 837 000 37 245 000 

37 190 000 37 837 000 37 245 000 

Personal 

Antal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Värnplikts- Föredraganden 
verket 

Militär personal 
+ 2 Regementsofficerare 39 +2 

Kompanioffir<'rare 24 + I +I 
Plutonsofficerare 10 of. of. 

Civilmilitär personal 
Övrig personal 5 of. of. 

Pensionerad militär personal i 
arvodestjänst 

-I Regementsofficerare 13 - I 
Kompaniofficerare 3 of. of. 

Civil personall 
of. Handläggande personal 29 + 1 

Övrig personal 165 of. -4 

Deltidsanställd personal 103 of. of. 

391 + 3 -2 

I Inkl. 35 personer utöver personalförteckning 
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Värnpliktsverket 

A. P r i s - o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna 5kar med 
2 978 000 kr., varav 552 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. F ö r ä n d r i n g a r e n 1 i g t K u n g 1 . M aj : t s b e s 1 u t 

Viss maskinpersonal förs över till fortifikationsförvaltningen 
( - 344 000 kr.). 

Kostnaderna för huvudkontorets omlokalisering till Karlstad beräknas 
till 392 000 kr. 

I samband med att försvarets datacentral inrättades f5rdes tre anställda 
över till värnpliktskontorens dataarkiv ( + 134 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

En arvodestjänst för pensionerad militär personal föreslås bli omvand
lad till tjänst för aktiv personal (+ 48 000 kr.). För att föra samman 
verkets Jäkarhandlingsregister föreslås fyra nya tjänster ( + 184 000 kr.). 

Truppregistreringsmyndighet 9 bör föras över till östra värnplikts
kontoret. Tre nya tjänster beh5vs för detta medan en tjänst kan dras in 
(+ 142 000 kr.). 

En tjänst som chef för huvudkontoret föreslås inrättas(+ 113 000 kr.). 

D. A 1 t e r n a t i v 0 

Detta alternativ innebär att besparingar på drygt 1,8 milj. kr. måste 
uppnås. Olika alternativ eller kombinationer av alternativ för att uppnå 
denna besparing kan tänkas. Samtliga har dock det gemensamt att verkets 
uppgifter och arbetssätt måste omvärderas helt. Följden av en besparing i 
denna storleksordning blir med nödvändighet att verkets kapacitet och 
service gentemot andra myndigheter och enskilda väsentligt försämras. 

Föredraganden 

Regeringen har i särskilt beslut angett riktlinjerna för värnpliktsverkets 
fortsatta organisationsöversyn. Resultaten av denna översyn kommer att 
påverka vämpliktsverkets inriktning och verksamhet under 
programplaneperioden. Jag avser att senare återkomma med förslag till de 
ändringar som bör komma till stånd mot bakgrund av översynen. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av 
sammanställningen över kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår 
medel för att omvandla en arvodestjänst till tjänst för aktiv personal> tre 
nya tjänster för truppregistreringsmyndighet 9 samt tre nya tjänster för 
värnpliktskontorens dataarkiv. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Värnpliktsverket för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslags

anslag av 37 245 000 kr. 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Försvarets rationaliseringsinstitut är central förvaltningsmyndighet för 
rationaliseringsverksamheten inom den del av statsförvaltningen som hör 
till försvarsdepartementets verksamhetsområde. I institutets uppgifter 
ingår bl. a. att följa och samordna rationaliseringsverksamheten samt att 
ta initiativ till rationaliseringsåtgärder, planlägga och utföra eller 
medverka vid rationaliseringsverksamhet, utbilda personal i rationalise
ringsverksamhet, medverka vid bedömning av lokalbehov samt att 
gentemot statskontoret svara för samordning i fråga om anskaffning och 
utnyttjande av datamaskiner. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut 

budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän 
ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets rationalise
ringsinstitut. Som uppbördsmedel under anslaget redovisas ersättningar 
från försvarets delfond av statens datamaskinfond. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets rationali
seringsinstitut bl. a. följande. 

Kravet på rationaliseringsverksamheten har under de senaste åren 
skärpts. Kraftfulla åtgärder måste vidtas om uppsatta mål skall kunna 
nås. Arbetet koncentreras till åtgärder som snabbt leder till minskat 
utnyttjande av produktionsfaktorer med ogynnsam kostnadsutveckling. 
Pågående utredningar som bedöms leda till reducering av personal
kostnaderna måste fullföljas. Erforderliga kostnadsminskningar kan 
emellertid inte nås enbart genom rationalisering av fredsorganisationen. 
Förändringar i krigsorganisationens kvantitativa och kvalitativa innehåll 
kan bli nödvändiga. För att minska personalkostnaderna bör rationali
seringsverksamheten inriktas på en fortsatt avveckling av etablissement 
och övergång till större utbildnings- och förvaltningsenheter. 

Vidare måste ytterligare minskningar i den centrala och regionala 
ledningsorganisationen genomföras. En översyn av utbildningsfunktio
nernas resursbehov måste också göras. Effektivare produktionsenheter 
kan fortfarande åstadkommas och gemensamt utnyttjande av lokaler, 
materiel och tjänster både inom och mellan försvarsgrenarna måste 
eftersträvas i st5rre utsträckning än f. n. Institutet finner det angeläget 
att studier beträffande fredsorganisationens utformning bedrivs skynd-



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 172 

samt så att förutsättningar skapas för en mer rationell organisation av 

utbildnings- och förvaltningsenheter. En stor del av rationaliserings

resurserna måste sättas av för utveckling av informationssystem. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av anslaget 

Försvarets rationaliseringsinstitut framgår av följande sammanställning 
(prisläge februari 1974; 1 000-tal kr.). 

1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 
Summa 
1975/80 

13 200 14 750 14 000 14 000 14 000 14 000 70 750 

1 Prisläge februari 1973 

F 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1 I 889 091 

13 200 000 

14 750 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets rationaliserings
institu t: Allmän ledning 
och förbandsverksamhet 

Kostnader 

A1•går: 
Uppbördsmedel från för

svarets delfond av sta
tens datamaskinfond 

Medelsbehov 

Personal 

Persona\kategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
CiVilmilitär personal 

CiVil personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

1974/75 

15 400 000 

IS 400 000 

--2 200 000 

13 200 000 

Antal 

1974/75 

5 
1 

42 
34 

82 

1975/76 

Försvarets Föredraganden 
rationalise-
ringsinstitut 

15 070 000 

IS 070 000 

- 320 000 

14 7SO 000 

15 070 000 

IS 070000 

- 320 000 

14 7SO 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Försvarets Föredraganden 
rationalise-
ringsinstitut 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
oL of. 

of. of. 
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Försvarets rationaliseringsinstitut 

A. P r i s- o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Sammanlagt innebär pris- och löneomräkningen att kostnaderna ökar 
med l 550 000 kr., varav 145 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. Pris
och löneomräkning som finansieras av uppbördsmedel har beräknats till 
20 000 kr. 

B. Alternativ 0 

Alternativ 0 innebär att anslaget minskas med 830 000 kr. Detta 
medför att planerad verksamhet inte kan fullföljas och att ingen ny 
utredningsverksamhet kan påbörjas. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning av rationaliseringsverksam
heten som försvarets rationaliseringsinstitut har redovisat. Institutets 
medverkan i denna verksamhet bör ha ungefär samma omfattning som 
hittills. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets rationaliseringsinstitut för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 14 7 50 000 kr. 

Försvarshögskolan 

Försvarshögskolan har till uppgift att ge högre militär, civilmilitär och 
civil personal utbildning för verksamhet i ledande befattningar inom 
totalförsvaret. Deltagarna i högskolans kurser skall undervisas om 
totalförsvarets uppgifter, organisation och verksamhet samt ges insikter i 
det totala krigets problem. Särskild vikt skall fästas vid samverkan inom 
totalförsvaret. Det åligger vidare försvarshögskolan att enligt föreskrifter, 
som överbefälhavaren utfärdar efter samråd med berörda myndigheter, 
studera frågor som rör totalförsvaret. Försvarshögskolan skall slutligen, 
om det kan ske utan att den egna verksamheten eftersätts, biträda andra 
myndigheter i frågor som rör utbildning och studier inom totalförsvaret. 

Försvarshögskolan är organiserad på en chef, en lärarstab och en 
administrativ enhet. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarshögskolan budgeteras på 
ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till och av 
fast anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarshögskolan. 
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Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarshögskolan 
bl. a. följande. 

Elevantalet vid kurserna under budgetåret 1974/75 och det beräknade 
antalet elever för vart och ett av läsåren 1975/76-1979/80 framgår av 
följande tabell. 

Elever per läsar 

1974/75 1975/76 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 

Chefskurser 30 30 30 30 30 30 
Allmänna 

kurser 80 80 80 80 80 80 
Komplette-

rings- och 
special-
kurser 120 120 120 120 120 120 

230 230 230 230 230 230 

Försvarshögskolan har tidigare anordnat en chefskurs och två allmänna 
kurser varje budgetår samt en kompletteringskurs vartannat budgetår. 
Behovet av kompletteringskursen har visat sig mindre angeläget. Denna 
kurs har därför bytts ut mot specialkurser för företrädesvis icke-statlig 
krigsplacerad personal inom det ekonomiska och det psykologiska 
försvaret. 

Behovet av specialkurser styrs inte av försvarshögskolan utan av andra 
myndigheter, främst civilbefälhavarna. Antalet specialkurser per år 
bedöms därför komma att variera mellan två och fyra. I programplanen 
förutsätts att tre specialkurser per år genomförs. 

Delprogrammet skall under perioden inriktas på att utbilda ca 1 150 
personer som är krigsplacerade inom totalförsvaret. Kursplanerna 
anpassas vid behov till utvecklingen inom olika områden av total.för
svaret. 

Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars
högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
l 000-tal kr.). 

Summa 
1974/751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

1 395 I 485 1 485 I 485 1 485 1 485 7 425 

I Prisläge februari 1973 

F 9. Försvarshögskolan 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1451711 
I 395 000 
I 490 000 
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Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Försvars- Föredraganden 
högskolan 

F örsvarshögskolan: Utbildning 
till och av fast anställd 
personal m. fl. 1 395 000 1485 000 1490 000 

Kostnader = medelsbehov l 395 000 1 485 000 l 490 000 

Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Försvars- F örcdraganden 
högskolan 

Militär personal 
Regementsofficerare 4 of. of. 
Plutonsofficerare 1 of of 

Pensionerad militär personal 
i arvodestjänst 
Regementsofficerare of. of. 
Kompaniofficerare of. of. 

Civil personal 
Lärare 3 of. of. 
Övrig personal 3 of. of. 

l3 of. or. 

Försvarshögskolan 

A. P r i s - o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 90 000 
kr., varav 35 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. A 1 t e r n a t i v 0 

Med hänsyn till lönekostnadernas stora andel av anslaget skulle en 
reducering behöva göras av övriga kostnader t. ex. för föreläsararvoden 
eller materiel och tjänster. Detta skulle innebära att en av skolans 
allmänna kurser måste utgå vilket medför att utbildning av 40 kursdel
tagare faller bort eller att chefskursen och de tre specialkurserna vid 
skolan måste utgå vilket medför att utbildningen för 150 kursdeltagare 
faller bort. 
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Föredraganden 

Försvarshögskolan anser att högskolans verksamhet under program
plancperioden skall ha i huvudsak samma inriktning som f. n. Jag har inte 
något att erinra mot detta. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarshögskolan för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av l 490 000 kr. 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan har till uppgift att meddela regementsofficerare på 
aktiv stat de kunskaper som behövs för tjänstgöring i regementsofficers
befattningar (obligatoriska kurser) och i kvalificerade befattningar vid 
högre staber och förvaltningar, i särskilt kvalificerade lärarbefattningar 
eller som chefer för högre förband (högre kurser). Militärhögskolan 
genomför också annan högre utbildning som beordras av överbefäl
havaren, t. ex. administrativ chefsutbildning. Militärhögskolan åtar sig 
vidare uppdrag från andra myndigheter, t. ex. kurser för brigadchefer, 
försvarsområdesbefälhavare, meteorologer och trafikledare. Militärhög
skolan svarar slutligen för den militärhistoriska forskningen inom för
svarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad på en stab och tre linjer, nämligen 
arme-, marin- och flyglinjerna. Armelinjens allmänna kurser bildar en 
särskild enhet direkt under chefen för militärhögskolan. Till högskolan är 
knuten en militärhistorisk avdelning. 

Verksamheten under del.programmet Militärhögskolan budgeteras på 
två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av 
fast anställd personal m. fl. samt Kunskapsuppbyggande forskning. 

Vaksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militärhögskolan 

bl. a. följande. 
Antalet elever vid de allmänna kurserna ökades kraftigt budgetåret 

1972/73 och kommer att vara högt under hela programplaneperioden. 
Behov av att öka antalet elever i högre kurs finns på grund av nuvarande 
vakanssituation för befattningar i krigsorganisationen där högre utbild
ning är ett krav. Den stora avgången från försvarsmakten av regements
officerare som har genomgått högre kurs förstärker behovet. 

Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie högre och allmänna 
kurserna redovisas närmare i följande sammanställning. 
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Elevantal per den l november 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Högre kurser 
Armclinjen 117 118 125 125 120 115 
Marinlinjen 31 33 37 38 38 38 
Flyglinjen 30 35 40 40 38 34 

178 186 202 203 196 187 

Allmänna kurser 
Armelinjen 141 150 150 160 165 160 
Marinlinjen 38 42 44 45 42 41 
Flyglinjen 32 34 38 37 33 40 

211 226 232 242 240 241 

Med reservation för vad de betänkanden som har lämnats av 1968 års 
personalkategoriutredning och krigsmaktens förvaltningsutbildnings-. 
utredning kan komma att medföra och med hänsyn till den allmänt 
ökande verksamheten vid militärhögskolan kan någon principiell ändring 
i högskolans utveckling under programplaneperioden inte förutses. 

Den av militärhögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Militär
högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
l 000-tal kr.). 

Summa 
1974/751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

13 250 15 076 14 584 14 679 14 574 14 569 73 492 

1 Prisläge februari 1973 

F 10. Militärhögskolan 

1973/74 Utgift 
1974/7 S Anslag 
1975/76 Förslag 

13 128 722 
13 250 000 
14 840 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Militärhögskolan: 
Allmän ledning och förbandsverk-

sam het 
Utbildning till och av fast an-

ställd personal m. fl. 12 396 000 

Kunskapsuppbyggande forskning 854 000 

Kostnader = medelsbehov 13 250 000 

12 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 6 

1975/76 

Militär- Föredraganden 
högskolan 

4 433 000 

9 606 000 13 829 000 

1 011 000 1 011 000 

15 050 000 14 840 000 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1974(75 

Militär personal 
Regementsofficerare 59 
Kompaniofficerare 2 
Plutonsofficerare 8 

Pensionerad militär personal 
i arvodestjänst 
Regementsofficerare 3 
Kompaniofficerare l 

Civil personal 
Lärare 2 
övrig personal 3l1 

106 

178 

Beräknad ändring 1975(76 

Militär
högskolan 

of. 
of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

or. 

Föredraganden 

of. 
or. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

1 Varav sex tjänster är fördelade på elva deltidsanställda 

Militärhögskolan 

A. P r i s- o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 

I 472 000 kr., varav 278 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. F ö r ä n d r i n g a r e n l i g t K u n g I . M a j : t s b e s l u t 

Kostnader i samband med utgivande av den s. k. beredskapsboken 
beräknas till 75 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

Den administrativa verksamheten, hyror m. m. bör budgeteras på ett 
nytt primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 
förbandsverksamhet. En offsetmaskin behöver bytas ( + l 00 000 kr.). 
Detta medför lägre driftskostnader (- 43 000 kr.). 

För engångsanskaffning av inventarier m. m. i samband med ombygg
nad av personalserveringen behövs 2 7 5 000 kr. Vissa smärre variationer i 
verksamheten medger kostnadsbesparingar om 79 000 kr. 

D. A 1 t e r n a t i v 0 

Detta alternativ innebär att besparingar på 774 000 kr. måste uppnås. 
En besparing av denna storleksordning måste ske genom begränsning av 
de rörliga utbildningskostnaderna som totalt uppgår till 4,5 milj. kr. 
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Besparingen skulle exempelvis kunna åstadkommas genom att minska 
antalet fält- och stabstjänstövningar. Sådana ingrepp är dock uteslutna 
om målet för verksamheten skall behållas. 

Föredraganden 

Militärhögskolan anser att dess verksamhet i avvaktan på resultatet av 
pågående utredningar skall ha i princip samma inriktning som hittills. Jag 
delar denna uppfattning. 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbe
hov beräknar jag anslaget till 14 840 000 kr. Jag har därvid beräknat 
medel för att bygga om personalserveringen vid skolan samt för att ge ut 
den s. k. beredskapsboken. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Militärhögskolan för budgetåret 197 5/76 anvisa ett för

slagsanslag av 14 840 000 kr. 

Försvarets gymnasieskola 

Försvarets gymnasieskola har till uppgift att meddela fast anställd 
militär eller civilmilitär personal och värnpliktiga den kompletterande 
allmänna skolutbildning som krävs för anställning i militär eller civil
militär tjänst på aktiv stat. Efter regeringens bestämmande får även annan 
undervisas vid skolan. 

Gymnasieskolan leds av en styrelse. Undervisningen vid skolan bedrivs 
på tvåårig social samt på treårig naturvetenskaplig och samhällsveten
skaplig linje. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets gymnasieskola budge
teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till 
och av fast anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Försvarets gymnasie
skola. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets gymnasie
skola bl. a. följande. 

Fr. o. m. läsåret 1974/7 5 sker all undervisning vid skolan enligt 1971 
års stadga för försvarets gymnasieskola. Detta medför att lärarbehovet 
minskar. 

Elevtillströmningen har minskat under senare år vilket tillsammans 
med genomförda eller beslutade reduceringar av försvarsmakten medför 
att organisationen kan behöva minskas. Detta innebär att skolan inte 
bör återbesätta ledigblivna ordinarie lärartjänster. 

Styrelsen räknar med att skolans framtida organisation och storlek 
kommer att utredas, bl. a. på grund av att nuvarande nära samband med 
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armens kompaniofficersskola upphör, när denna enligt riksdagens beslut 
(prop. 1973:135, FöU 1973:26, rskr 1973:382) flyttas från Uppsala. 

1 vad mån en ny befälsordning kommer att påverka skolans förhållan
den kan styrelsen ännu inte överblicka. Detta gäller även konsekvenserna 
av pågående översyn av olika gällande behörighetsbestämmelser. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets gymnasie
skola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
1 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

3 310 3 023 3 023 2 898 2 898 2 898 14 740 

I Prisläge februari 197 3 

F 11. Försvarets gymnasieskola 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 913 396 
3 310 000 
3 025 000 

Kostnader och mede/sbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Försvarets gymnasieskola: Utbild
ning till och av fast anställd 
personal m. Il 

Kostnader = medelsbehov 

3 310 000 

3 310 000 

Personal 

Personalkategori 

Civil personal 
Lärare 
Övrig personal 

Antal 

1974/75 

31 
5 

36 

1975/76 

Försvarets 
gymnasie
skola 

3 023 000 

3 023 000 

Föredraganden 

3 025 000 

3 025 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Försvarets Föredraganden 
gymnasie-
skola 

-4 -4 
of. of. 

-4 -4 
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Försvarets gymnasieskola 

A. P r i s - o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna minskar med 
90 000 kr. I beloppet ingår 78 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Elevantalet på olika linjer sjunker vilket medför att behovet av 
lärarpersonal minskar (- 313 000 kr.). 

För anskaffning av elevskåp behövs 35 000 kr. 

C. A 1 t e r n a t i v 0 

Eftersom alternativet skulle innebära ett större belopp än det som har 
begärts för nästa budgetår har någon redovisning inte ansetts nödvändig. 

Föredraganden 

Försvarets gymnasieskola anmäler en viss minskning av lärarbehovet 
och räknar med en mindre organisation. Gymnasieskolan förutsätter även 
att dess framtida organisation och storlek utreds i särskild ordning. Jag 
kan i huvudsak godta den inriktning av verksamheten som gymnasie
skolan har angett men är inte beredd att nu ta ställning till gymnasiesko
lans framtida organisation. Jag utgår dock från att den hittillsvarande 
verksamheten kan minska i omfattning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets gymnasieskola för budgetåret 197 5/76 anvisa 
ett förslagsanslag av 3 025 000 kr. 

Intendenturförvaltningsskolan 

Intendenturförvaltningsskolan har till uppgift att anordna och genom
föra kurser som ger regementsofficerare grundläggande kompetens för 
befattningar i försvarets intendentkår. Vid skolan bedrivs även kurser för 
att utbilda kompaniofficerare inom försvarsmakten till befatt
ningar i förråds- och kameraltjänst. På uppdrag av försvarsgrenschef 
genomförs viss fackutbildning. 

Intendenturförvaltningsskolan är organiserad på en chef, en stabs- och 
förvaltningsavdelning samt en utbildningsavdelning. 

Verksamheten under delprogrammet Intendenturförvaltningsskolan 
har tidigare budgeterats på två primäruppdrag. Fr. o. m. budgetåret 
1975/76 budgeteras verksamheten på ett primäruppdrag inom delproduk
tionsområdet Utbildning till och och av fast anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Intendenturförvalt
ningsskolan. 
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Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför intendenturförvalt
ningsskolan bl. a. följande. 

Utbildningen vid intendenturförvaltningsskolan har i samråd med 

re~resentanter för krigsmaktens förvaltningsutbildningsutredning fort
löpande anpassats till den inom försvarsgrenarna fastställda organisatio
nen på lägre regional nivå. 

En enhetlig förvaltningsutbildning har skapats med helt integrerade 
kurser oberoende av tidigare förvaltningsgrenar. 

Utvecklingen mot ökad fackinriktning kräver att lärare från berörda 
fackmyndigheter kan ställas till förfogande vid tidpunkter som passar 

utbildningen. 

Delprogrammet inriktas mot att utbilda personal som tillhör eller 
rekryteras till försvarets intendentkår i integrerad förvaltning (tyg- och 

intendenturtjänst) samt kameral tjänst. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Intendenturförvalt

ningsskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
1 000-tal kr.). 

1974/751 1975/76 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 
Summa 
1975/80 

1100 1211 1211 1211 1211 1 211 6 055 

I Prisläge februari 197 3 

F 12. lntendenturförvaltningsskolan 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 195 685 
1 100 000 
1 205 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

In tenden tu rförval tningsskolan: 
Allmän ledning och förbands

verksamhet 
Utbildning till och av fast anställd 

personal m. 11. 

Kostnader = medclsbehov 

1974/75 1975/76 

Intendentur- Föredraganden 
förvaltnings-
skolan 

487 000 605 500 

613 000 605 500 

1100000 1211000 

1 205 000 

I 205 000 
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Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficer 

Civil personal 
Övrig personal 

lntendenturförvaltningsskolan 

Antal 

1974/75 

2 
l 

4 

7 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

183 

Beräknad ändring 1975/76 

Intendentur- föredraganden 
förvaltnings-
skolan 

of. 
of. 

of. 

of. 

of. 
of. 

of. 

of. 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 111 000 
kr., varav 11 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. A 1 t e r n a t i v 0 

Detta alternativ skulle innebära att den del av utbildningsverksamheten 
som är förlagd utanför skolan, t. ex. fältövningar, studiebesök och 
förbandstjänstgöring, skulle få läggas ner helt eller delvis. Ett sådant 
ingrepp är uteslutet om målet för verksamheten skall behållas. 

Föredraganden 

Krigsmaktens förvaltningsutbildningsutredning har lämnat betänkan
det (SOU 1974 :51) Utbildning i förvaltning inom försvaret. Intendentur
förvaltningsskolan anser att dess verksamhet i avvaktan på statsmakternas 
ställningstagande till detta betänkande skall ha i princip samma inriktning 
som hittills men fortlöpande anpassas till försvarsgrenarnas organisation 
på lägre regional nivå. Jag delar denna uppfattning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till JntendenturfÖn1altningsskolan för budgetåret 1975/76 an

visa ett förslagsanslag av 1 205 000 kr. 

Försvarets brevskola 

Försvarets brevskola har till uppgift att ge befäl på aktiv stat och i 

reserven m. fl. korrespondensundervisning i militära och tekniska ämnen, 
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språk, totalförsvarsfrågor, ämnen som behandlar samhällsfrågor och 
utrikespolitiska frågor m. m. Skolan skall vidare utveckla och framställa 
utbildningshjälpmedel för försvaret och i samband härmed bedriva 
tillämpad forskning inom det utbildningsteknologiska området. 

Försvarets brevskola är organiserad på en skolledning, en produktions
avdelning, en administrativ avdelning samt en avdelning för forskning, 
utveckling m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets brevskola budgeteras 
på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och 
förbandsverksamhet samt Tillämpad objektbunden forskning. En stor del 
av verksamheten vid försvarets brevskola avser s. k. uppdragsverksamhet, 
som har budgeterats under primäruppdraget inom det förstnämnda 
delproduktionsområdet. 

Uppdragsverksamheten skall i huvudsak vara självbärande. Verksam
heten i övrigt finansieras från förslagsanslagct rörsvarets brevskola. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets brevskola 
bl. a. följande. 

Den i föregående års programplan angivna utvecklings- och omstruk
tureringsverksamheten inom utbildningsområdet fortsätter. Motivation 
till utbildning är en fråga som får allt större betydelse och som kräver 
ökad satsning på forskning. 

Nuvarande samverkan med olika statliga och privata utbildningsinstan
ser bör utvecklas. Utvecklingen inom det utbildningsteknologiska om
rådet går mot ökad allmängiltighet av nådda resultat, vilket ger möjlig
heter till rationaliseringsvinster. Skolans relativt sett gynnsamma ställning 
bland landets utbildningskknologiska institutioner bör behållas och om 
möjligt förstärkas. 

Den av brevskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
brevskola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
1 000-tal kr.). 

1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

1410 l 686 I 686 1 686 1 686 1 686 

I Prisläge februari 1973 

F 13. Försvarets brevskola 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1865017 
1 410 000 
1 595 000 

Summa 
1975/80 

8 430 
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Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets brevskola: 
Allmän ledning och förbands

verksamhet 
Tillämpad objektbunden 

forskning 

Kostnader 

Avgår: 
Intäkter för uppdrags

verksamhet 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Reservofficerare 
Värnpliktiga kompaniofficerare 

Civil personal 
Lärare m. Il. 
Övrig personal 

1974/75 1975/76 

Försvarets Föredraganden 
brevskola 

3 983 000 4 121 000 4 035 000 

60 000 65 000 60 000 
4 095 000 4 043 000 4 186 000 

-2 633 000 - 2 500 000 -2 500 000 

I 410 000 l 686 000 l 595 000 

Antal 1 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Försvarets Föredraganden 
brevskola 

2 of. of. 
2 of. of. 
5 of. of. 

6 of. of. 
29 of. of. 

44 of. of. 

I Inkl. personal för uppdragsverksamheten 

Försvarets brevskola 

A. Pris - o c h 1 ö n e o m räk n in g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 280 000 
kr., varav 34 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

En adjunktstjänst föreslås bli omvandlad till lektorstjänst (+ 10 500 kr.). 
Lektorns deltidstjänstgöring vid krigsskolan beräknas minska kostna

derna med 14 500 kr. 
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C. A 1 t er n a t i v 0 

Detta alternativ skulle minska medclstilldelningen med 80 000 kr. En 
sådan minskning kan genomföras endast på personalsidan. Detta skulle 
innebära att en kvalificerad handläggande tjänsteman entledigades och att 
dennes verksamhet lades ned. En sådan åtgärd är olämplig med hänsyn 
till skolans uppgifter. 

Föredraganden 

Försvarets brevskola anser att skolans verksamhet i huvudsak skall ha 
samma inriktning som tidigare. Jag har inte något att erinra mot detta. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets brevskola för budgetåret 197 5/76 anvisa ett för

slagsanslag av 1 595 000 kr. 

Försvarets hundskola 

Försvarets hundskola har till uppgift att mot ersättning tillhandahålla 
dresserade hundar och att meddela utbildning i hundtjänst. I den mån det 
kan ske utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts får skolan meddela 
veterinärvård och tillhandahålla andra tjänster som är förenliga med 
verksamheten. 

Hundskolan leds av en styrelse. Chef för skolan är en direktör. Skolan 
är organiserad på fyra enheter, ekonomi-, produktions-, veterinär- och 
serviceenheterna. 

Produktionen av tjänstehundar skall täcka försvarsmaktens, polisväsen
dets, tullverkets m. fl. statliga och kommunala myndigheters samt De 
Blindas Förenings behov. Skolan skall i mån av resurser även tillgodose 
den privata marknaden. Utbildning i hundtjänst sker genom kursverksarn
het för personal från försvarsmakten, tullverket, frivilliga försvarsorga
nisationer, De Blindas Förening m. fl. Djursjukvården tillgodoser myndig
heters och enskildas behov. 

Verksarnhett:n inom delprogrammet Försvarets hundskola budgeteras 
på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 
förbandsverksamhet. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets Jzundskola 

bl. a. följande. 
Under en uppbyggnadsperiod med ekonomiska, personella och mate

riella igångsättningsproblem har skolan inte lyckats och kommer under 
de närmaste åren inte att lyckas att skapa balans mellan kostnader och 
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intäkter. Skolan bör därför få ett oförändrat driftbidrag under hela 
program planeperioden. 

Skolans mål är att producera hundar med hög kvalitet. Skolan kan idag 
inte producera det antal hundar som främst polisväsendet och De 
Blindas Förening behöver. Den vid skolan pågående forskningen på 
avelsområdet för att öka hundarnas kvalitet beräknas ge visst resultat 
under budgetåret I 97 4/7 5. Det bedöms dock ta minst fem år innan 
avelsarbetet ger det resultat skolan eftersträvar. 

Djursjukvården vid skolan inriktas särskilt på hälsokontroll av olika 
djur, främst hundar. Avelsarbetet inriktas på att höja kvaliteten på 
skolans hundar. Ett gynnsamt utfall av avelsarbt:tet påverkar direkt 
antalet kasserade hundar. För att nå lönsamhet i verksamheten måste 
avdsarbetet intensifieras under perioden så att antalet kassationer kan 
minska. 

Den bedömda utvecklingen av driftbidraget framgår av följande tabell 
(prisläge februari I 974; I 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 10 500 

1 Prisläge februari 1973 

Den av hundskolan beräknade årsomslutningen under delprogrammet 
framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 
I 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 

7 064 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

7 509 7 748 8 101 8 334 8 558 40 250 

1 Prisläge februari 197 3 

F 14. Försvarets hundskola 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

I 050 272 
I 100 000 
1 100 000 
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Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets hundskola: Allmän 
ledning och förbandsverksamhet 

Kostnader 

Avgår: 
Intäkter av skolans 

verksamhet 
Uppbördsmedcl 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

1974/75 1975/76 

Försvarets 
hundskola 

7 064 000 7 509 000 

7 064 000 7 509 000 

-4 964 000 -5 409 000 
-1 000 000 - 1000000 

1 100 000 1 100 000 

Antal 

188 

Föredraganden 

7 509 000 
7 509 000 

-5 409 000 
-1000000 

I 100 000 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Gvilmilitär personal 
Veterinärer 

avi/ personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Försvarets hundskola 

4 

3 
87 

94 

A. P r i s - o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

Försvarets Föredraganden 
hundskola 

of. of. 

of. of. 
-2 -2 

-2 -2 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 445 000 

kr., varav 152 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Kostnaderna för skolans vakttjänst minskar (- 140 000 kr.). 

Föredraganden 

I prop. 1974:1 (bil. 6 s. 177) anmälde jag att det var nödvändigt att 

stabilisera hundskolans ekonomi. Riksdagen (FöU 1974:19, rskr 1974: 
190) godkände sedermera att ett driftbidrag skulle utgå till skolan. 

Bidraget har haft stor betydelse för driften av skolans verksamhet. 

Skolans ekonomi har vidare förbättrats genom vissa rationaliseringar. 
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Stora ansträngningar måste dock göras för att öka produktionen av 
hundar med god kvalitet. Med hänsyn till bl. a. att arbetet med att 
förbättra aveln ännu inte har gett önskvärd effekt måste dock enligt min 
mening ett driftbidrag utgå även under nästa budgetår. Bidraget bör utgå 

med oförändrat belopp. 
Efter samråd med cheferna för justitie- och socialdepartementen 

förordar jag att, i likhet med föregående år, till försvarets hundskola 
utgår ett driftbidrag om 2,1 milj. kr., varav försvarshuvudtiteln bidrar 
med 1, l milj. kr. och justitie- och socialhuvudtitlama med 700 000 resp. 
300 000 kr. Verksamheten bör dock inriktas på att snarast bli självbäran

de. 
Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ-

ningen över kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets hundskola för budgetåret I 975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 100 000 kr. 

Krigsarkivet 

Krigsarkivet leder och övervakar arkivtjänsten hos myndigheter inom 
försvarsdepartementets verksamhetsområde. Arkivet är arkivmyndighet 
och arkivdepå. Det skall verka för en tidsenlig organisation och utveck
ling av arkivväsendet, främja en ändamålsenlig gallring av arkiv, främja 
vetenskaplig forskning m. m. 

Chef för krigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex 
sektioner, nämligen fyra för arkivmyndighets- och depåärenden, en för 
administration samt forskningsservice och utredningsverksamhet m. m. 
och en för gallringsutredningar. Vidare finns ett bibliotek. 

Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Krigsarkivet. Som upp
bördsmedel redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför krigsarkivet bl. a. 
följande. 

Verksamheten inom programelementet Krigsarkivet som omfattar 
depåverksamhet inkl. biblioteksverksamhet, gallring av de i depån för
varade arkiven, forskningsservice och utredningsverksamhet åt allmänhet 
och myndigheter m. m. beräknas under programplaneperioden bedrivas 
på oförändrad ambitionsnivå. 

Programelementet Gemensam arkivverksamhet omfattar utfärdande av 
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gallringsbestämme!ser m. m. och rådgivning i arkivfrågor åt försvarets 
myndigheter. Verksamheten bör under perioden inriktas mot en förbätt
rad service åt myndigheterna i dessa avseenden. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivet framgår 
av följande sammanställning (prisläge februari 1974; l 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

2 072 2 557 2 469 2 581 2 713 2 823 13 143 

I Prisläge februari 1973 

F 1 S. Krigsarkivet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2128459 
2 072 000 
2 355 000 

Kostnader och medelsbelzov 

Primäruppdrag m. m. 

Krigsarkivet: Allmän ledning 
och förbandsverksamhet 

Kostnader 

hgår: 
Inbetalningar för kopierings-

verksamhet 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Civil personal 
llandläggandc personal 
Övrig personal 

1974/75 

2 081 000 

2 081 000 

-9 000 

2 072 000 

Antal 

1974/75 

11 
15 

26 

1975/76 

Krigsarkivet Föredraganden 

2 566 000 2 364 000 

2 566 000 2 364 000 

-9 000 -9 000 

2 557 000 2 355 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Krigsarkive t Föredraganden 

of. of. 
+3,5 of. 

+3,5 of. 
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K rigsarkive t 

A. P r i s - o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 199 000 
kr., varav 52 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. V p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Medel för vissa nya tjänster bör beräknas under anslaget (+ 157 000 
kr.). 

Vissa expenskostnader ökar (+l 000 kr.). 
För ökad säkerhetsfilmning av arkivhandlingar behövs 6 000 kr. För 

innevarande budgetår utnyttjas 24 500 kr. för engångsanskaffningar. För 
nästa budgetår behövs 146 000 kr. för engångsutgifter, bl. a. för att 
modernisera belysningen i krigsarkivets lokaler. 

C. A 1 t e r n a t i v 0 

Alternativet innebär att anslaget minskar med 111 000 kr. Huvuddelen 
av detta belopp skulle behöva tas från lönekostnaderna med bl. a. vissa 
avskedanden som följd. Ständigt ökade krav på krigsarkivet har inte 
kompenserats genom ökad personal. Att i en sådan situation drabbas av 
personalminskning måste betecknas som ytterst allvarligt. 

Föredraganden 

Krigsarkivet anser att arkivets verksamhet under programplaneperio
den i ökad utsträckning bör inriktas mot att komplettera gallringsbe
stämmelser m. m. och att förbättra rådgivningen i arkivfrågor åt försva
rets myndigheter. Jag kan i huvudsak godta denna inriktning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår medel för att moderni
sera belysni~gen i arkivets lokaler. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Krigsarkivet för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslagsan

slag av 2 355 000 kr. 

Militärhistoriska museer 

Armemuseum skall bevara föremål av betydelse för kunskapen om det 
svenska lantförsvarets verksamhet och utveckling genom tiderna, främst i 
fråga om dess beväpning och utrustning. Museet har också hand om 
statens trofesamlingar. I uppgifterna ingår bl. a. att ordna utställningar 
och att främja forskning inom museets verksamhetsområde. 
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Armemuseum leds av en nämnd om sex ledamöter och har som chef en 
styresman. Museet är organiserat på administrativ avdelning, allmän 
avdelning, vapen- och fordonsavdelning, trofeavdelning, bibliotek och 
bildarkiv, tygförråd, textilförråd, verkstäder, vaktavdelning samt excer
peringsavdelning. 

Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona har till uppgift att 
bevara föremål som belyser utvecklingen av förutvarande Karlskrona 
örlogsvarv m. m. och den verksamhet som har bedrivits där. 

Museet leds av en styrelse och har som chef en museiföreståndare. Det 
är organiserat på administrativ avdelning, konserveringsavdelning, mon
terverkstad, fotolaboratorium, arkiv, bibliotek, skådesamling m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Militärhistoriska museer budge
teras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 
och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhistoriska mu
seer. Som uppbördsmedel redovisas inkomster av inträdesavgifter. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför armemuseum bl. a. 
följande. 

Samarbetet mellan marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona 
och Blekinge läns museum kommer att fortlöpande utvidgas under 
programplaneperioden. 

Det är väsentligt att det skapas kapacitet för att bevara, vårda och 
förevisa den flygmateriel som har militärhistorisk betydelse. Denna fråga 

bör närmare prövas varefter det kan bli aktuellt att inrätta ett flygvapen
museum. Detta museum bör ingå som ett programelement i delprogram
met. 

Museernas speciella form av anskaffningsverksamhet bör utvecklas 
efter enhetliga linjer för försvarsmakten i dess helhet. För att garantera 
att erforderlig fackkunskap blir företrädd bör för armens och flygvapnets 
del inrättas museikommitteer med direkt anknytning till den centrala 
materielförvaltande myndigheten. Motsvarande funktion har den nuva
rande marinens museikommitte. 

För de militärhistoriska museerna har utvecklingen under senare tid 
medfört att allt större vikt läggs vid den utåtriktade informationsverk
samhetcn. För att denna skall kunna genomföras krävs som bakgrund 
militärhistorisk forskning. Inom detta område har datateknisk registre
ring av föremål börjat förberedas. 

Viss höjning av ambitionsnivån samt andra förändringar bör inledas 
och genomföras under programplaneperioden i enlighet med 1965 års 
musei- och utställningssakkunnigas betänkande (SOU 1973 :5). 

De militärhistoriska museerna är f. n. placerade inom det militära 
försvarets ekonomiska ram. Verksamheten är dock inte militär utan 
kulturell och inriktad på traditionsvård m. m. Delprogrammet föreslås 
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därför fr. o. m. budgetåret 1975/76 bli placerat utanför det militära 

försvarets ekonomiska ram. De militärhistoriska museerna bör samtidigt 

få full kompensation för prisutvecklingen. 

Den av armemuseum beräknade utvecklingen av anslaget Militärhisto

riska museer framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1974; 

1 000-tal kr.). 

1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 
Summa 
1975/80 

2 690 3328 3291 3291 3291 3291 

I Prisläge februari 197 3 

F 16. Militärhistoriska museer 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 förslag 

2 654 482 

2 690 000 

2 985 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

------
Militärhistoriska museer: Allmän 
ledning och förbandsverksamhet 

Armew.useum 
Marinmuseet och modell-

kammaren i Karlskrona 

Kostnader 

A1•går: 
Inträdesavgifter vid 

a) armemuseu m 
b) marinmuscet och modell-

kammaren i Karlskrona 

13 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bilaga 6 

1974/75 

I 997 000 

721 000 

2 718 000 

-3 000 
-25 000 

2 690 000 

1975/76 

ArmC
museum 

2 466 000 

834 000 

3 300 000 

-3 000 
-25 000 

3 328 000 

16 492 

Föredraganden 

2 245 000 

769 000 

3 014 000 

-4 000 
-25 000 

2 985 000 
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Personal 

Personalkategori 

Pensionerad militär personal 
i ar11odestjänst 

Regementsofficer 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Arme museum 

Antal 

1974/75 

5 
30 

36 

A. P r i s- o c h I ö n e o m r ä k n i n g 

194 

Beräknad ändring 1975/76 

Armc
museum 

of. 

+3 
+ l 

+4 

Föredraganden 

of. 

of. 
of. 

of. 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 306 000 
kr., varav 56 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

1. Armemuseum 

För att höja ambitionsnivån för utställningsverksamhetcn enligt förslag 
av 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) behövs 50 000 

kr. 
För vård och tillsyn av samlingarna behöver personalen enligt MUS 65 

utökas (+ I 04 000 kr.). Museets forsknings- och dokumentationsarbete 
bör enligt MUS 65 utvidgas vilket skulle kosta 61 000 kr. 

För allmän administration behövs en tjänst för byrådirektör (+ 73 000 
kr.). 

2. Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona 

Enligt MUS 65 föreslås informationsverksamheten öka i samband med 

olika uställningsverksamheter. För att sköta detta behövs en amanuens 

t+ 57 000 kr.). 
För fördyringar i samband med renoveringen av ubåten Hajen ( UB nr 

1) behövs ett engångsbelopp av 37 000 kr. 

C. Alternativ 0 

Detta alternativ skulle innebära att kostnaderna för armcmuseum 
måste minskas med ca 11 2 000 kr. och för marinmuseet och modellkam-
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maren i Karlskrona med ca 39 000 kr. Olika alternativ kan tänkas för att 
uppnå dessa besparingar. Ingreppen skulle i samtliga fall bli så stora att 
museerna skulle få svårt att fylla sina funktioner enligt giillandc instruk
tioner. 

Föredraganden 

Armemuseum anser att viss höjning av ambitionsnivån och andra 
förändringar bör inledas och genomföras under programplaneperioden i 
enlighet med 1965 års musei- och utställningssakkunnigas betänkande 
(SOU 1973 :S). Enligt min mening bör en viss ökning av utställningsverk

samheten ske. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och mcdelsbchov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Militärhistoriska museer för budgetåret l 97 5/7 6 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 985 000 kr. 

Anskaffning av viss fortifikatorisk materiel m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Anskaffning av viss fortifika
torisk materiel m. m. omfattar borttagande av pansarhinder, anskaffning 
av speciell fortifikatorisk materiel och gemensamma fältarbeten. Verk
samheten budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområ
dena Allmän ledning och förbandsverksamhet, Centralt vidtagen materiel
anskaffning m. m. och Anskaffning av befästningar m. m. Av primärupp
dragen finansieras de två förstnämnda från förslagsanslagct Anskaffning 
av fortifikatorisk materiel m. m. och det sistnämnda från invcsteringsan
slaget Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhal'aren 
bl. a. följande. 

Planeringsramen för borttagande av pansarhinder innebär att verksam
heten får en i huvudsak oförändrad omfattning under programplancperio
den. 

l'laneringsramen för anskaffning av speciell fortifikatorisk materiel 
innebär en ökad anskaffning under programplaneperiodcn. Verksamheten 
omfattar anskaffning av materiel för krigsutbyggnad av befästningar och 
anskaffning av fältarbetssatser samt förrådshållning och värd av anskaffad 
materiel. 

Verksamheten avseende gemensamma fältarbeten omfattar anskaffning 
av truppbefästningar samt åtgärder för att förbereda förbinde.lse- och 
förstöringsarbeten i krig. Planeringsramcn innebär att verksamheten får 
en oförändrad omfattning under programplaneperioden. 
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Behovet av betalningsmedel och dessas fördelning på anslag under 
programplaneperioden framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1974; I 000-tal kr.) 

Anslag 1974/ 1975/ 1976/ 1977/ 1978/ 1979/ Summa 
75 76 77 78 79 80 1975/80 

F 17. Anskaffning av 
fortifikatorisk 
materid m. m. 2 9801 4 650 4 300 4 300 4 300 4 300 21 850 

111 5. Gemensamma 
myndigheter m. m.: 
Anskaffning av an-

3 220 1 läggningar 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 32 500 

6 2001 11 150 10 800 10 800 10 800 10 800 54 350 

l Prisläge februari 197 3 

Oet av 1973 års riksdag medgivna beställningsbemyndigandet om 

12 250 000 kr. för anskaffning av speciell fortifikatorisk materiel beräk

nas bli utnyttjat under programplanepcrioden enligt följande samman
ställning ( l 000-tal kr.). 

1974/7 5 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 Summa 
1975/80 

I 870 3 070 2 770 2 670 8 510 

f 17. Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. 

1973/74 Utgift 

l 97 4/7 5 Anslag 
197 5/7 6 Förslag 

3 075 399 

2 980 000 
4 650 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Anskaffning av viss fortifika
torisk materiel m. m.: 

Allmän ledning och förbands
verksamhet 

Centralt vidtagen materiel
anskaffning m. m. 

Kostnader = medelsbehov 

1974/75 1975/76 

Överbefäl- Föredraganden 
havaren 

355 000 350 000 350 000 

2 625 000 4 300 000 4 300 000 

2 980 000 4 650 000 4 650 000 
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Överbefälhavaren 

Till grund för anskaffningen av speciell fortifikatorisk materiel ligger 
en långsiktsplan som har upprättats av chefen för försvarsstaben. Enligt 
denna plan motsvaras ökningen av betalningsmedlen till budgetåret 
197 5/7 6 för att anskaffa denna materiel av minskade betalningsmedel 
för att anskaffa materiel för byggnads- och reparationsberedskapen. 

Föredraganden 

Jag godtar överbefälhavarens förslag till inriktning av verksamheten 
under programplaneperioden. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 4 650 000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral skall på uppdrag utföra främst administrativ 
databehandling åt myndigheter inom försvarsdepartementets verksam
hetsområde. Datacentralen skall vidare svara för beredskaps- och krigs
planläggning i fråga om driften av den datamaskinutrustning som ställs 
till centralens förfogande. I den mån det kan ske utan att övriga 
arbetsuppgifter eftersätts får datacentralen även åtaga sig uppdrag från 
uppdragsgivare utanför försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Datacentralen leds av en styrelse. Chef för centralen är en direktör. 

Inom datacentralen finns ett centralt organ som utgörs av en enhet för 
administration, en enhet för teknik och en enhet för produktion samt 
produktionsorgan för datainsamling och databehandling. 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras 
på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 
förbandsverksamhct. 

Verksamheten redovisas som självbärande under förslagsanslaget För
svarets datacentral. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets data
central bl. a. följande. 

Förseningar i leveranser av ny datamaskinutrustning medför särskilda 
planerings- och prioriteringsproblem. Detta minskar bl. a. möjligheterna 
att överblicka datacentralens behov av personal under programplane-
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periodens första del. Behovet av teknisk sakkunskap och ut bildning kom
mer troligen att öka. Enligt nuvarande planer skall en ny driftenhet till
komma i Karlstad under budgetåret 197 5/7 6. 

Under programplaneperiodens senare del kommer datacentralens ar
betsuppgifter, organisation och ekonomi att i betydande omfattning 
påverkas av de beslut som kan komma att fattas med anledning av 
utvärdering av Informationssystemplan 82, vilken beskriver inriktningen 
på lång sikt av informationssystemutvecklingen inom försvaret. 

Frågor som rör säkerheten vid databehandling kräver särskild upp
märksamhet och kan komma att påverka organisation, rutiner och 

ekonomi. 
Den beräknade årsomslutningen under delprogrammet framgår av 

följande sammanställning (prisläge februari 1974; l 000-tal kr.). 

1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 
Summa 
1975/80 

24 200 25 271 26 651 28 301 29 101 29 101 138 425 

I Prisläge februari 1973 

F 18. Försvarets datacentral 

197 4 f7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

I 000 
I 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Försvan~ts datacentral: 
Allmän ledning och för

bandsvcrksamhct 

Kostnader 

A1'Kår: 
Intäkter av datacentra

lens verksamhet 

Medclsbchov 

1974/75 

24 200 000 

24 200 000 

-24 199 000 

I 000 

1975/76 

Försvarets 
datacentral 

25 271 000 

25 271 000 

-25 270 000 

I 000 
--------- ---·----

Föredra
ganden 

25 271 000 

25 271 000 

-25 270 000 

I 000 
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Personal 

Personalkategori 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Försvarets datacentral 

Antal 

1974/75 

25 
175 

200 

A. P r i s- o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Beräknad ändring 1975/76 

Försvarets 
datacentral 

of. 
of. 

of. 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

199 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
I 071 000 kr., varav 312 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

Föredraganden 

Jag kan t. v. i huvudsak godta vad datacentralen har anfört om verk
samhetsinriktningen under programplaneperioden. En utvärdering av nu
varande planer för informationssystcmutvecklingen på lång sikt inom 
försvaret kan emellertid komma att ändra inriktningen av verksamheten i 
slutet av programplaneperiodcn. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets datacentral för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 000 kr. 

Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har till uppgift att i samråd med 
berörda myndigheter bedriva upplysnings- och rekryteringsverksamhet, 

medverka vid utbildning av frivillig personal som leds av myndighet, leda 
sådan utbildning av frivillig personal som inte anordnas av myndighet 
samt teckna avtal med och svara för registrering och krigsplacering av 
personal som står till förfogande för tillfällig tjänstgöring inom totalför
svaret (B-personal). 

Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer 
m. m. budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena 
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Allmän ledning och förbandsverksamhet samt Utbildning till och av fast 
anställd personal m. Il 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Frivilliga försvarsorgani
sationer m. m. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren 
bl. a. följande. 

Av tidigare programplaner framgår att vakanserna inom försvarsmak
ten i fråga om A- och B-personal så långt möjligt bör täckas. En ökad 
utbildning av dessa personalkategorier kan redovisas för budgetåret 
1973/74. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att repetitionsutbilda perso
nalen, bl. a. genom att ordna särskild repctitionsutbildning i form av 
kurser och liknande. 

Utbildning m. m. sker huvudsakligen enligt de grundlinjer som har 
föreslagits av 1966 års värnpliktskommitte. Organisationernas bidrag bör 
i stort behållas på nuvarande nivå. Medel bör dock beräknas för att täcka 
kostnader för tidigare gratistjänster, t. ex. körmilskostnader, blankett
och datakostnader, samt för nybyggnader av frivilligorganisationernas 
kursgårdar. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 
försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (pris
läge februari I 974; I 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

19 340 23 360 23 360 23 360 23 360 23 360 116 800 

1 Prisläge februari 1973 

F 19. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

18 171 365 
19 340 000 

23 140 000 

Kostnader och mede/sbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Frivilliga försvarsorga
nisationer m. m.: 

Allmän ledning och för
bandsverksam het 

1974/75 1975/76 

Överhefäl- Föredraganden 
hava ren 

3663700 5013000 4 793 000 
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--------· 
Primäruppdrag rn. m. 1974/75 1975/76 

Övcrbefål- Föredraganden 
hava ren 

---------
Utbildning till och av 

fast anställd perso-
nal rn. tl. 15 676 300 18 347 000 18 347 000 

Kostnader = mcdclsbehov 19 340 000 23 360 000 23 140 000 

Överbefälhavaren 

A. P r i s- o c h I ö n e o m r ii k n i n g 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
770 000 kr., varav 60 000 kr. avser höjt lönekostnadspälägg. 

B. Uppgiftsförändringar 

För tjänster som tidigare har erhållits utan kostnad av försvarsgrenarna 
behövs 1 450 000 kr. 

För nybyggnad och restaurering av kursgårdar behövs 800 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i stort godta vad överbefälhavaren har anfört. 
Vid beräkningen av medelsbehovet har jag tagit hänsyn till att 

frivilligorganisationerna i fortsättningen skall betala för vissa tidigare 
gratistjänster från förSvarsgrenarna. Dessutom har jag beräknat medel för 
bidrag till nybyggnad och restaurering av kursgårdar_ 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Frivilliga försvarsorganisationer m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 23 140 000 kr. 

Insatsberedskap m. m. 

Verksamheten under delprogrammet lnsatsberedskap m. m. budgeteras 
på två primäruppdrag inom delproduktionsområdcna Allmän ledning och 
förbandsverksamhet och Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Insatsberedskap m. m. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Insats
beredskap m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1974; l 000-tal kr.). 
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Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

32 000 35 900 37 350 38 850 38 850 38 850 189 800 

I Prisläge februari 197 3 

I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde få in
hämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens för
svarsutskott. 

F 20. lnsatsberedskap m. m. 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 

1975/76 Förslag 

32 887 538 

32 000 000 
35 900 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Insatsheredskap m. m.: 

Allmän ledning och 
förhandsverksam het 11 170 000 

Operativ och krigsorga-
nisatorisk verksamhet 20 830 000 

Kostnader = medelsbehov 32 000 000 

Överbefälhavaren 

A. P r i s- o c h l ö n c o m r ä k n i n g 

1975/76 

Överbefäl- Föredraganden 
havaren 

12 460 000 12 460 000 

23 440 000 23 440 000 

35 900 000 35 900 000 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
3 964 000 kr., varav 570 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:t beslut 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar torde få in

hämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens för
svarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna en kostnadssänkning 
med 31 8 000 kr. 
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C. Uppgiftsförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar torde få in
hämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens för
svarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna en kostnadsökning 
med 254 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning som överbefälhavaren har 

angett för verksamheten under programplaneperioden. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jnsatsberedskap m. m. för budgetåret 197 5/7 6 anvisa ett 
förslagsanslag av 35 900 000 kr. 

Viss gemensam verksamhet 

Delprogrammet Viss gemensam verksamhet får fr. o. m. budgetåret 
197 5/76 ändrat innehi\11. Kostnader för krigsproduktionsförberedelser 
under programelementet Beredskapsåtgärder för krigsproduktion har 
förts över till huvudprogrammen I -3. Programelementet Beredskapsåt
gärder vid försvarets datacentral tillkommer. 

Verksamheten under delprogrammet Viss gemensam verksamhet bud
geteras på åtta primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän led
ning och förbandsverksamhet, Operativ och krigsorganisatorisk verksam
het, Centralt vidtaget materielunderhåll m. m., Centralt vidtagen mate
rielanskaffning m. m. och Tillämpad objt•ktbunden forskning, utveckling 
och försök. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Viss gemensam verk
samhet. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Verksamheten inom programelementen Beredskapsåtgärder vid statens 
järnvägar och vissa enskilda järnvägar samt Anskaffning och utveckling av 
viss gemensam signalskyddsmatcriel är av sådan natur att närmare redo
görelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar 
torde få inhämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riks
dagens försvarsutskott. Beträffande utvecklingen av delprogrammet i öv
rigt anför överbefälhavaren bl. a. följande 

Under programelementd Vissa besök m. m. tas upp kostnader för re
sor och transporter m. m. vid försvarsmakten. Endast besök som kan 
kostnadsberäknas med någorlunda säkerhet har tagits med i planeringen. 
Dit hör honnörsbesök, örlogsbesök och llygbesök, besök av skolor som 
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motsvarar försvarshögskolan samt besök i samband med s. k. växeltjänst
göring. 

Under programelementet Beredskapsåtgärder vid försvarets datacentral 
saknas f. n. underlag för redovisning av verksamheten under programpla
neperioden. 

Planeringsarbetet inom programelementet Publikationer har visat att 
nya publikationer och omarbetningar av äldre publikationer behövs i 
större omfattning än som angavs i programplanen för perioden 1974/75-
1978/79. 

I fråga om programelementet Anskaffning av krigskartor och krigssjö
kort bedöms kartor av konventionell typ även i fortsättningen bli domi
nerande för krigskarttjänsten. överbefälhavaren har hos dåvarande rikets 
allmänna kartverk begärt att verket träder in som sammanhållande för 
kartografiska databanker. Beträffande krigskarttjänsten bör försvarets 
intressen bevakas i fråga om information av primärt geografisk och 
topografisk karaktär. Utvecklingen inom områdena programstyrd fram
ställning av reprooriginal, ortofototeknik och automatisk tolkning av 
flygbilder bör särskilt uppmärksammas. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Viss ge
mensam verksamhet framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1974; I 000-tal kr.). 

1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 Summa 
1975/80 

20 600 18731 27641 26 861 26 861 27 721 127 815 

1 Prisläge februari 1973 

Det beriiknade behovet av beställningsbemyndiganden samt bemyn
digandeskuldens storlek under programplaneperioden för signalskydds
materiel framgår av följande sammanställning (I 000-tal kr.). 

1974/ 
75 

1975/ 
76 

1976/ 
77 

1977 / 1978/ 1979/ 
78 79 80 

Summa 
1975/80 

Bcmyndigandebehov 3 110 7 310 1 65 300 2 220 58 350 2 950 136 130 
Bcmy nd igandeskuld 

vid utgången av 
resp.budgetår 181702 146702 52329 27688 59177 34406 

1 I beloppet ingår 5 ,8 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden, varav 3,9 milj. kr. 
för korrektion av saldo 

2 Juskrat med hänsyn till beräknad fördelning av prisn:gleringsmcdcl 

F 21. Viss gemensam verksamhet 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20 524 648 1 

20 600 0001 

18 731 000 

1 Delvis andra primäruppdrag 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (l 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

överbefäl- Föredraganden 
havaren 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 
---··----
Viss gemensam verksamhet: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 
Tjänster vid vissa 

150 besök 136 150 

Operativ och krigsor-
ganisatorisk verksamhet 
Beredskapsåtgärder 

vid SJ och vissa 
enskilda järnvägar 5 604 6 100 6 IOO 

Beredskapsåtgärder 
vid försvarets <la ta-
central 

Centralt vidtaget materiel-
underhåll m. m. 
Beredskapsåtgärder 

för krigsproduktion 3 630 
Anskaffning och ut-

veckling av viss 
gemensam signal-
skyddsmateriel l 130 370 360 300 360 300 

Centralt vidtagen 
materielanskaffning 

525 Publikationer l 228 525 
Anskaffning av krigs-

kartor och 
krigssjökort 670 2 547 810 2 195 810 2 195 

Beredskapsåtgärder 
förkrigsproduktion 1 355 

Anskaffning och ut-
veckling av viss 
gemensam signal-
skydds materiel 970 5 000 5 870 7 250 1970 7 250 
Tillämpad objektbun-
den forskning, ut-
veckling och försök 
Anskaffning och ut-

veckling av viss ge-
mensam signalskydds-
materiel l 000 730 l 080 l 530 l 080 I 530 

Hyror till FortF 681 681 

Mcdelsbehov 20600 18 731 18 731 

Bcmyndigandebehov 3 770 8 1201 4 2202 

1 I beloppet ingår S 830 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden, varav 3 900 000 
kr. för korrektion av saldo 

2 Varav l 930 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden 
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överbefälhavaren 

Av begärda bemyndiganden för signalskyddsmatcrid av5cs 5 830 000 
kr. för prisreglering. Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budget
året 197 5/76 från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt 
bedömd prisutveckling med 300 000 kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
197 5 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 
1 630 000 kr. 

c) underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 
1973/74 och beräknat underskott av sådana bemyndiganden från budget
året 1974/75 till ett belopp av 3 900 000 kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet fram
går av sammanställningen över beställningsbcmyndiganden och betal
ningsmedcl. Vid beräkningen har jag utgått från att dd beräknade 
underskottet av prisregleringsbemyndigandcn från budgetåret 1974/7 5 
enligt gällande föreskrifter skall tas upp i anslagsframställningen för 
budgetåret 1976/77. Jag kommer senare denna dag att hemställa att 
regeringen föreslår riksJagen att underskottet av prisregleringsbemyndi
ganden från budgetåret 1973/74 regleras i samband med tilläggsstat Il till 
riksstaten för budgetåret I 974/7S. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar m. m. av 

signalskyddsmateriel samt krigskartor och krigssjökort får läg

gas ut inom en kostnadsram av 4 220 000 kr., 
2. till Viss gemensam verksamhet för budgetåret 197 5/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 18 731 000 kr. 

Vissa ersättningar m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa ersättningar m. m. budge
teras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 
och förhandsverksamhet, nämligen ett för familjebidrag och ett för vissa 
ersättningar m. m. Primäruppdraget avseende familjebidrag finansieras 
från försvarsgrenarnas anslag till ledning och förbandsvcrksamhet utom 
beträffande särskild hjälpverksamhet till förmån för värnpliktiga och de
ras familjer som, i likhet med övrig verksamhet inom delprogrammet, fi
nansieras från anslaget Vissa ersättningar m. m. 
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Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets civilför
valtning bl. a. följande. 

Utgifterna för verksamheten under programelementet Familjebidrag är 

bl. a. beroende av de förmånsgrunder som kan komma att gälla sedan 
ställning har tagits till det av utredningen rörande systemet för förmåner 
åt värnpliktiga m. fl. avlämnade betänkandet (SOU 1972:68) Värnplikts

förmåner. De totala utgifterna för verksamheten beräknas f. n. enligt föl

jande sammanställning (belopp i I 000-tal kr.). 

---------·------
1975/76 1976/77 1977/78 

84 000 84 400 86 000 

!978/79 

84 400 

1979/80 

85 100 

Summa 
1975/80 

423 900 

avvaktan på att ställning tas till förslagen i nyssnämnda betänkande 

beräknas utgifterna för den del av verksamheten under programelementet 
Familjebidrag som avser särskild hjälpverksamhet till förmån för de viirn

pliktiga och deras familjer till oförändrat 400 000 kr. för vart och ett av 
budgetåren under programplaneperioden. 

Med hänsyn till svårigheten att förutse den framtida omfattningen av 
verksamheten under programelementet Skadeersättningar föreslår civil
förvaltningen med utgångspunkt i medelsförbrukningen under tidigare 

budgetår att för vart och ett av budgetåren under programplancperioden 
beräknas 3, 2 milj. kr. för denna verksamhet. 

På grundval av basbeloppets värde i juli I 974 motsvarande prisnivån i 
februari 1974 beräknas utfallet under programelementet Ersättning i an
ledning av kroppsskada för budgetåret 1974/7 5 bli 25 milj. kr. Riksför

säkringsverket beräknar medelsbehovet vid konstant basbeloppsnivå till 
25 milj. kr. även för vart och ett av budgetåren under programplaneperio
den. Den bedömda kostnadsfördelningen framgär av följande samman
ställning. 

·---·--·------
Livränta till invalider 
Livränta till efterlevande 
Sjukpenning 
övriga förmåner 

16 200 000 
4 800 000 
3 300 000 

700 000 

25 000 000 

Enligt försvarets centrala arbdarskyddsnämnds förslag beräknas me
delsbehovet för verksamheten under programelementet Gemensam ut

bildning i arbetarskydd enligt följande sammanställning. 

1975/76 1976/77 1977/78 

126 000 150 000 150 000 

-------·---····---
1978/79 

150 000 

1979/80 

150 000 

Summa 
1975/80 

726 000 
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De faktorer som påverkar utvecklingen under programelementet För
slagsverksamhet är osäkra. Förslagen i fråga om medelstilldelning grundar 
sig på ändrade riktlinjer för beräkning av ersättning och på att försvarets 
centrala företagsnämnd med början hösten 197 4 avser att genomföra en 
serie kurser för ledamöter i förslagskommitteer och förslagsdelegationer. 
Behovet av betalningsmedel för verksamheten under vart och ett av bud
getåren 1975/76-1979/80 beräknas bli 191 000 kr. 

Programelementet Täckande av vissa medelsbrister omfattar sådana 
brister som försvarets civilförvaltning i sina räkenskaper har redovisat 
som propriebalanser. Det budgeterade resursbehovet för 1974/75 är 
30 000 kr. Några större förändringar väntas inte under programplane
perioden. 

Den av försvarets civilförvaltning beräknade utvecklingen av anslaget 
Vissa ersättningar m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1974; I 000-tal kr.). 

1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 Summa 
1975/80 

27 706 28 947 28 971 28 971 28 971 28 971 144 831 

1 Prisläge februari 1973 

F 22. Vissa ersättningar m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
I 97 5 /7 6 Förslag 

26 854 196 
27 706 000 
28 947 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Vissa ersättningar m. m.: 
Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 

Familjebidrag 82 800 000 
Vissa ersättningar m. m. 27 334 000 

Kostnader llO 134 000 

Avgår: 
Medel för familjebidrag 

från andra anslag -82 400000 
Ersättning från diverse-

medclskonton 28 000 

Medclsbehov 27 706 000 

1975/76 

Försvarets 
civilförvalt
ning 

84 000 000 
28 575 000 

112 575 000 

-83 600 000 

28 000 

28 947 000 

Föredraganden 

84 000 000 
28 575 000 

112 575 000 

-83 600 000 

-28 000 

28 947 000 
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Försvarets civilförvaltning 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär en kostnadsökning med 2, 7 milj. 
kr., varav för familjebidrag 1,2 milj. kr. och för vissa ersättningar m. m. 
1,5 milj. kr. Kostnadsökningen för familjebidrag belastar inte anslaget 
eftersom medel tillförs från andra anslag. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Kostnaderna för skadeersättningar beräknas minska med 300 000 kr. 
För vissa ersättningar m. m. i övrigt erfordras ytterligare 41 000 kr. 

Föredraganden 

Vad försvarets civilförvaltning har anfört om utvecklingen under 
delprogrammet föranleder inte någon erinran från min sida. 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbe
hov beräknar jag anslaget till 28 947·000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa ersättningar m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 28 947 000 kr. 

F 23. Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av befästningar 
och kaserner 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 100 000 
4 300 000 
2 700 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar 
och byggnader för gemensamma myndigheter och funktioner. Anslaget 
skall tillgodoföras inkomstsidan i staten för försvarets fastighetsfond för 
att balansera utgifter inom staten för fonden. 

14 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 6 
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Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Överbefäl- Föredraganden 
havaren 

Be.fästningars delfond 
Gemensamma myndigheter m. m.: 
Iståndsättning av befästningar 
m. m. för delprogrammen 
Försvarets materielverk 1 700 
Försvarets radioanstalt 300 300 
Viss gemensam verksamhet 800 100 100 
Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma myndigheter m. m.: 
Iståndsättning av kaserner 
m. m. för delprogrammen 
Försvarets materielverk 450 800 800 
Försvarets radioanstalt 200 
Vampliktsverket 200 
Militärhögskolan 500 500 
Försvarets hundskola 300 150 150 
Krigsarkivet 450 250 250 
Militärhistoriska museer 200 600 600 

Kostnader = medelsbehov 4 300 2 700 2 700 

överbefälhavaren 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt 

Befästningars delfond 
Försvarets radioanstalt 
1. Mindre iståndsättningsarbeten p:i 

befästningar m. m. 
Viss gemensam verksamhet 
2. Ombyggnad av ett ammunitionsförråd 

(totalkostnad 1,5 milj. kr.) 

Kasernbyggnaders delfond 
Försvarets materielverk 
1. Mindre iståndsättningsarbeten på 

byggnader, tekniska försörjningsan
ordningar m. m. 

Militärhögskolan 
2. Mindre iståndsättningsarbeten på bygg-

nader, tekniska försörjningsanordningar m. m. 
Försvarets hundskola 
3. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, 

tekniska försörjningsanordningar m. m. 
Krigsarkivet 
4. Mindre istån<lsättningsarbeten på bygg

nader, tekniska försörjningsanordningar 
m.m. 

Medelsförbrukning 
(l 000-tal kr.) 

300 

100 

400 

800 

500 

150 

250 
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Objekt 

Militärhistoriska museer 
5. Mindre iståndsättningsarbetcn på bygg

nader, tekniska försörjningsanordningar 
m.m. 

Befästningars delfond 

Metlcl.~förbruk ning 
(l 000-tal kr.) 

600 

2 300 

Totalt 2 700 

1. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. behövs 
300 000 kr. för nästa budgetår. 

2. Behovet av att bygga om ett ammunitionsförråd har senast anmälts 
för riksdagen i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 198). Kungl. Maj:t uppdrog den 5 
juni 1973 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnaden 
inom en kostnadsram av 1 225 000 kr. enligt prisläget den l februari 
1972, vilket motsvarar 1,5 milj. kr. enligt prisläget den l februari 1974. 

Kasernbyggnaders delfond 

1-5. För mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, vissa tekniska 
försörjningsanordningar m. m. beräknas ett medelsbehov av (800 000 + 
500 000 + 150 000 + 250 000 + 600 000) 2,3 milj. kr. för nästa budget
år. Organisationsändringar m. m., vars omfattning inte nu kan förutses, 
kräver omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av befintliga lo
kaler, ändring av värme- och installationssystem samt elektriska installa
tioner m. m. Medlen behövs också för att modernisera och förnya instal
lationer och anläggningar för värme- och elförsörjning, iståndsätta vägar 
och planer samt bygga ut eller komplettera vattenlednings- och avlopps
nät. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Gemensamma myndigheter m m: Iståndsättning av be

fästningar och kaserner för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 2 700 000 kr. 
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G Civilförsvar 

G 1. Civilförsvar 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

149 930 332 
127 425 000 
144 470 000 
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Bemyndigandeskulden för anskaffning av civilförsvarsmateriel var den 
30 juni 1974 40 123 000 kr. För budgetåret 1974/75 har riksdagen 
lämnat ett beställningsbemyndigande om 25 milj. kr. och anvisat 
31 922 000 kr. i betalningsmedel. Den på detta sätt beräknade bemyndi

gandeskulden den 30 juni 1975 blir (40 123 000 + 25 000 000 -
31 922 000) 33 201 000 kr. 

Tidigare åtaganden beträffande statsbidrag till byggande av skydds
rum m. m. motsvarade en bemyndigandeskuld den 30 juni 1974 av 
45 125 000 kr. För budgetåret 1974/75 har bemyndigande lämnats till 
ett belopp av 56 502 000 kr. För samma budgetår har 20,5 milj. kr. 
anvisats i betalningsmedel. Enligt riksdagens beslut (prop. 1974:1 bil. 6 
och 1974:75, FöU 1974:19, rskr 1974:190) får anslaget för innevarande 
budgetår vid behov dessutom överskridas med högst det belopp som 
motsvarar återstående del av de 30 milj. kr. som enligt riksdagens tidigare 
beslut (prop. 1972:75 s. 195, FöU 1972:17, rskr 1972:231) vid behov får 
användas under perioden 1972/73-1974/75 för att betala genom beslut 
av Kungl. Maj :t före den 1 juli 1972 gjorda åtaganden beträffande 
statsbidrag till skyddsrum rn. m. Ett belopp av 10 milj. kr. beräknas tas i 
anspråk för detta ändamål. Den på detta sätt beräknade bemyndigande
skulden den 30 juni 1975 blir ( 45 125 000 + 56 502 000 - 20 500 000 -
10 000 000) 71 127 000 kr. 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag 1974/75 1975/76 

Civilförsvarsstyrelsen Föredraganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Civilförsvar: 
Förvaltning 25 837 27 708 26 608 
Utbildning av civilförsvar!;-

personal m. m. 27 831 32 115 26 910 
Civilförsvarsutbildning av 

allmänheten 2 514 3 720 3 720 
Underhåll och förrådsverk-

sam het 20 758 22 431 22 431 
Materielanskaffning m. m. 19 155' 32 639 56 6902 33 779 42 000 32 753 
Anskaffning av skyddsrum 

m.m. 45 5023 31 727 49 6454 38 354 49 645 36 354 
Forskning, försök och ut-

1 200 1 348 l 348 veckling 
Kostnader 142 506 159 455 150 124 
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Primäruppdrag 1974/75 1975/76 

Civi lförsvarsst yre lsc n Föredraganden 

Tillkommer: 
Till regeringens disposi

tion 

Avgår: 

Bcm. 

16 845 

Bet. Bem. Bet. Bem. 

l 713s 

Reducering på grund av 
överplanering 

Reducering av rörliga kost
nader 

-1 9446 -4 4451 -9 13311 -4 445 

Beräknat belopp utöver civil
försvarets utgiftsrarn 
för att täcka tidigare 
åtaganden beträffande 
statsbidrag ti Il skydds-
rum m. m. 

Intäkter 

Medelsbchov 

Bemyndigandebehov 

-10 000 
-4 850 

127 425 

81 502 

I Därav 5,7 milj. kr. i prisregleringsbemyndigande 
2 Därav 2,65 milj. kr. i prisregleringsbemyndigande 
3 Därav 21,6 milj. kr. i prisregleringsbemyndigande 
4 Därav 13 milj. kr. i prisreglcringsbemyndigande 

101 890 

-3178 

-5 200 

141 944 

s Motsvarar beräknad medelsförbmkning utöver anslag på kapitalbudgeten 
6 Varav 1,2 milj. kr. avser anskaffande av skyddsrum m. m. 
7 Avser anskaffning av skyddsrum m. m. 
8 Varav 6,2 milj. kr. avser anskaffning av skyddsrum m. m. 
9 Varav 4 154 000 kr. avser anskaffning av skyddsrum 

Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Civil personal 
Handläggande personal 
Lärare 
Övrig personal 

Civi lf örsvarsst yrelsen 

117 
70 

399 

586 

A. P r i s - o c h l ön e o m r ä k n in g 

Civilför- Föredraganden 
svars-
styrelsen 

of. of. 
of. of. 

-20 -20 

-20 -20 

87 200 

Pris- och löneomräkningen innebär en kostnadsökning med 
17 244 000 kr., varav I 004 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

Bet. 

-5 7005 

-6 1549 

-5 200 

144 470 
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B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

1. Förvaltning 
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Kostnaderna för utrymningsannonsering i rikstelefonkatalogen bör 
föras till primäruppdragsgruppen Civilförsvarsutbildning av allmänheten 
(- 895 000 kr.) 

Kostnaderna för förrådsmän vid civilförsvarsskolorna i Rosersberg bör 
föras till primäruppdragsgruppen Underhåll och förrådsverksamhet 
(- 936 000 kr.). 

Civilförsvarsstyrelsen behöver ytterligare medel för att täcka sitt behov 
av konsulttjänster ( + 403 000 kr.). 

Intäkterna under primäruppdragsgruppen är så små att de i fortsätt
ningen inte bör påverka medelsbehovet (+ 10 000 kr.). 

2. Utbildning av civilförsvarspersonal m. m. 
Lokalkostnader för garage- och verkstadsbyggnaden i Rosersberg bör 

föras till primäruppdragsgruppen Underhåll och förrådsverksamhet 
(-190000kr.). 

Vissa förskjutningar i utbildningsvolymerna mellan olika utbildnings
anstalter minskar kostnaderna med 661 000 kr. 

För kompensation för ökade drivmedelspriser utöver nettopris
kompensation behövs 22 000 kr. 

Intäkterna ökar med totalt 360 000 kr. 

3. Underhåll och förrådsverksamhet 
Införandet av den nya organisationen för förrådshållning och utbild

ning (prop. 1974:75, FöU 1974:20, rskr 1974:191) minskar personal
behovet för förrådsverksamheten (- 1 693 000 kr.). 

4. Materielanskaffning 
Materielanskaffningen bör inriktas på andra materielgrupper än under 

innevarande budgetår (- 2 898 000 kr.). 
Av begärda bemyndiganden avses 2 650 000 kr. för pri~reglering. 

Beloppet har beräknats enligt följande. 
a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1975/76 

från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt bedömd 

prisutveckling med 2 029 000 kr. 
b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 

1975 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 

621 OOOkr. 

5. Anskaffning av skyddsrum m. m. 
För budgetåret 1975/76 behövs bemyndiganden att medge statsbidrag 

till byggande av skyddsrum m. m. till ett belopp av 45,2 milj. kr. och 
betalningsmedel till ett belopp av 32,2 milj. kr. Bemyndigandena avses 
för att bygga och modernisera ledningscentraler, modernisera befolk
ningsskyddsrum, bygga observationsplatser, skyddsrum för framskjutna 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 215 

enheter och krigsbranddammar samt för åtgärder för att minska bristen 
på skyddsrumsp1atser i vissa områden. Därutöver innefattar det begärda 
bemyndigandebeloppet täckning för beräknade utbetalningar för stats
bidrag till skyddsrum i undervisningsanstalter och trafikantskyddsrum 
samt för vissa kostnader i samband med kontroll av enskilda skyddsrum. 

Av begärda bemyndiganden avses 13 milj. kr. för prisreglering. Belop
pet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budget
året 1975/76 från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt 
bedömd prisutveckling med 6 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
1975 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 7 
milj. kr. 

Betalningsmedlen avses för att betala statsbidrag för den produktion av 
anläggningar som har beställts med stöd av lämnade bemyndiganden. 

Föredraganden 

Jag har i det föregående redogjort för de riktlinjer efter vilka 
civilförsvaret bör utvecklas i fortsättningen. Beträffande medelsbehovet 
för budgetåret 1975/76 och de bemyndiganden som behövs för verksam
heten vill jag anföra följande. 

Vid beräkningen av kostnaderna under primäruppdragsgruppema har 
jag beaktat civilförsvarsstyrelsens förslag till ändrad redovisning av vissa 
kostnader. Jag har inte beräknat medel för ökad konsultverksamhet. 

För omlokaliseringsförbcredelscr avses I 50 000 kr. 
För budgetåret 1975/76 beräknar jag att det för materielanskaffning 

behövs ett beställningsbemyndigande av 42 milj. kr., varav 2 650 000 kr. 
är avsedda för prisreglering. Behovet av betalningsmedel för detta ända
mål beräknar jag till 30 7 5 3 000 kr. 

Vid bifall till vad jag har förordat kommer bemyndigandeskulden för 
materielbeställningar den 30 juni 1976 att uppgå till 44 448 000 kr. 
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilken anskaffning som bör ske inom ramen för det bemyndigande som 
riksdagen kan komma att lämna. 

Beträffande anskaffning av allmänna skyddsrum m. m. vill jag erinra 
om att kommunerna inte är skyldiga att vidta statsbidragsberättigande 
åtgärder innan medel finns tillgängliga för beräknat statsbidrag eller 
riksdagen har lämnat bemyndigande till sådant bidrag. 

Tidigare åtaganden beträffande statsbidrag till skyddsrum m. m. kan 
beräknas motsvara en bemyndigandeskuld om 71 127 000 kr. vid in
gången av budgetåret 1975/76. Jag beräknar att bemyndiganden att 
medge statsbidrag dels till kommuner för att anordna allmänna skydds
rum m. m., dels till kostnaderna för enskilda trafikant- och skolskydds
rum m. m. för budgetåret 1975/76 behövs till ett belopp av 45,2 
mi!i. kr., varav 13 milj. kr. avses för prisreglering. Jag beräknar medels-



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 216 

behovet för dessa ändamål för nästa budgetår till 32,2 milj. kr. 
Med utnyttjande av angivna belopp blir bemyndigandeskulden för 

statsbidrag till skyddsrum m. m. den 30 juni 1976 (71 127 000 + 
45 200 000 - 3 2 200 000) 84 127 000 kr. 

För forskning, försök och utveckling har jag beräknat medel för en 
oförändrad ambitionsnivå i förhållande till innevarande budgetår. 

Mina beräkningar av det totala bemyndigande- och medelsbehovet 
framgår av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betal
ningsmedel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att civilförsvarsmateriel be

ställs inom en kostnadsram av 42 000 000 kr. 
2. bemyndiga regeringen att medge att statsbidrag utgår för 

anskaffning av skyddsrum m. m. inom en kostnadsram av 
45 200 000 kr. 

3. till Civilförsvar för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag 
av 144 470 000 kr. 
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H övrig verksamhet 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

217 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar leder och samordnar 
planläggningen av landets psykologiska försvar och ombesörjer - i den 
mån det inte ankommer på andra organ - själv att behövliga förberedel

ser vidtas. 
Beredskapsnämnden består av ordföranden och 15 ledamöter. Till 

nämnden är knutet ett kansli som leds av en kanslichef. 
Verksamheten under delprogrammet Beredskapsnämnden för psyko

logiskt försvar budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktions
området Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Beredskapsnämnden för 

psykologiskt försvar. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet m. m. anför beredskaps
nämnden för psykologiskt försvar bl. a. följande. 

Planläggnings- och ut bildningsarbetet tar under programplaneperioden 
främst sikte på att kontinuerligt bygga upp och utveckla en ändamåls
enlig organisation för statens upplysningscentral samt att biträda pressen, 
folkrörelserna och de regionala myndigheterna i deras krigsplanläggning 
för det psykologiska försvaret. 

Inom forskningssektorn studeras opinionsutvecklingen i Sverige röran
de försvarsvilja, attityder till försvar och vissa aktuella samhällsproblem 
samt massmedia. Vidare studeras främmande propaganda, psykologisk 
krigföring i vissa internationella konflikter samt masskommunikation och 
andra problem inom det psykologiska försvarets område. 

Under programplaneperiodens första år kommer verksamheten att 
inriktas på en fortsatt undersökning av främmande propaganda i sam
arbete med Göteborgs universitet (Propan-projektet), en riksomfattande 
opinionsundersökning rörande attityder till försvaret, en specialunder
sökning av metoder vid de s. k. försvarsviljeundersökningarna, en mass
medieundersökning samt en studie av psykologisk krigföring. 

Den av nämnden beräknade utvecklingen av anslaget Beredskapsnämn
den för psykologiskt försvar framgår av följande sammanställning (pris
läge maj l 974; l 000-tal kr.). 

1974/751 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 Summa 
1975/80 

1 266 I 688 I 758 I 853 I 986 2 069 9 354 

1 Prisläge maj 197 3 
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H 1. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 197 145 
I 266 000 
I 390 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Bercdskapsnämnden för psykolo-
giskt försvar: Allmän ledning 
och förbandsverksamhet 

Beredskapsnämnden för psykolo-
logiskt försvar inkl. be-
redskapsåtgärder 810 700 

Dokumentation och forskning 455 300 

Kostnader = medelsbehov 1266000 

Personal 

Personalkategori Antal 

1975/76 

Beredskaps· 
nämnden för 
psykologiskt 
försvar 

1 058 500 
630 200 

I 688 700 

218 

Föredraganden 

889 000 
501 000 

1390000 

1974/75 Beräknad förändring 1975/76 

Hand läggande personal 
Övrig personal 

6 
3 

9 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

A. P r i s - o c h l ö n e o m r ä k n i n g 

Beredskaps
nämnden för 
psykologiskt 
försvar 

of. 
of. 

of. 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 
133 400 kr., varav 23 300 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

1. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar inkl. beredskapsåtgärder 
Kostnaderna för reseersättningar och extra skrivhjälp ökar med 4 000 

kr. resp. 2 600 kr. 

För sitt planläggningsarbete behöver beredskapsnämnden ytterligare 
medel för att köpa utredningar och tjänster (+ 6 500 kr.). Kostnaderna 
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för att bygga ut och effektivisera nämndens utbildningsverksamhet 
beräknas till 145 000 kr. 

2. Dokumentation och forskning 
Ytterligare 6 200 kr. behövs för arvoden till sakkunniga. För att kunna 

genomföra pågående och planlagda forskningsprojekt behöver bered
skapsnämnden ytterligare 125 000 kr. 

C. A 1 t e r n a t i v 0 

Alternativet minskar medelstilldelningen med ca 70 000 kr. Det 
innebär i första hand att kursverksamheten och planläggningsarhetet. 
måste inskränkas. Dessutom måste ett av de föreslagna projekten begrän
sas åtskilligt. 

Föredraganden 

Nämnden avser att under programplaneperioden bygga upp och ut
veckla en ändamålsenlig organisation för statens upplysningscentral samt 
biträda pressen, folkrörelserna och de regionala myndigheterna vid deras 
krigsplanläggning för det psykologiska försvaret. Vidare avser nämnden 
att bl. a. studera opinionsutvecklingen i Sverige rörande försvarsviljan, 
attityder till försvar och främmande propaganda. Jag kan i huvudsak 
godta att verksamheten ges denna inriktning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Beredskapsnämnden för psykologiskt förnw för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 390 000 kr. 

FN-styrkor m. m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. 
organisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan för FN-tjänst. 
Denna verksamhet budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduk
tionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet och finansieras 
från förslagsanslaget Beredskapsstyrka för FN-tjänst. Delprogrammet 
omfattar vidare FN-styrkors tjänstgöring utomlands m. m. Denna verk
samhet finansieras från reservationsanslagen FN-styrkors verksamhet 
utomlands och övervakningskontingenten i Korea, som anvisas på till
läggsstat. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 
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H 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

1973/74 Utgift 
1974{75 Anslag 
1975/76 Förslag 

8 682 228 
9 100 000 

10 900 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

Beredskapsstyrka för FN-tjänst: 
Allmän ledning och för
bandsverksamhet 

Kostnader = medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Pensionerad militär personal 
i arvodestjänst 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Chefen för armen 

1974/75 

9 100 000 
9 100 000 

Antal 

1974/75 

2 
1 

l 
2 

8 
14 

28 

1975/76 

Chefen för 
armen 

JO 900 000 
JO 900 000 

220 

Föredraganden 

10 900 000 
JO 900 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Chefen för Föredraganden 
armen 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

Under budgetåret 1973/74 sattes svenska FN-styrkor in i Mellersta 
östern. Fr. o. m. augusti l 974 har den svenska FN-styrkan i Republiken 
Cypern antalsmässigt kraftigt ökats. Personalomsättningen kommer under 
budgetåret 1974/75 därför att bli dubbelt så stor som under budgetåret 
1973/74. Härigenom ökar kostnaderna för beredskapsstyrkans utbildning 
och uppsättning. Det kan f. n. inte avgöras om nuvarande åtaganden 
kommer att stå kvar även under budgetåret 197 5 /7 6. Kostnaderna har 
dock beräknats under förutsättning att nuvarande verksamhet fortsätter 
och att samtliga enheter kallas in till FN-utbildning. 
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Föredraganden 

Chefen för armen har förutsatt att verksamheten i Sverige beträffande 
beredskapsstyrka för FN-tjänst skall bedrivas i enlighet med tidigare 
fastställda riktlinjer. Med hänsyn till att några väsentliga förändringar i 
Sveriges åtaganden gentemot FN inom detta verksamhetsområde f. n. 
inte kan förutses kan jag i huvudsak godta den inriktning av verksamhe
ten som chefen för armen har angett. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställning över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Beredskapsstyrka för FN-tjänst för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 10 900 000 kr. 

Anläggningar m. m. för vis.sa militära ändamål 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa 
militära ändamål omfattar sådana ändamål som bekostas utanför utgifts
ramen för det militära försvaret. I verksamheten ingår f. n. dels den 
projektilröjning som enligt avtal ankommer på staten inom de delar av 
Järvafältet som har överlåtits till Stockholms m. fl. kommuner, dels 
anskaffning av mark i anslutning till pansarövningsfältet vid Skövde som 
kompensation för övningsmark som har överlåtits till Skövde kommun, 
dels viss komplettering av befästningsanläggningar vid Borlänge flygfält 
till följd av viss markförsäljning till Borlänge kommun. För projektil
roJmngen har t. o. m. innevarande budgetår anvisats sammanlagt 
11 720 000 kr. utanför det militära försvarets utgiftsram. 

Under programplaneperioden 1975/76-1979/80 beräknas verksam
heten komma att utökas och omfatta bl a. nybyggnad av expeditions
och Jaboratorielokaler för en provriingsenhet i Linköping för försvarets 
materielverk och för delar av försvarets teletekniska laboratorium samt 
markförvärv och nybyggnad för en teknisk skola för armen och en för 
krigsmakten gemensam förvaltningsskola i Östersund. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen 
på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen 
materielanskaffning m. m., markanskaffning på ett primäruppdrag inom 
delproduktionsområdet Markanskaffning samt nybyggnad av lokaler på 
ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Anskaffning av kaserner 
m.m. 

Primäruppdraget för projektilröjningen på Järvavältet finansieras från 
förslagsanslaget Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. Övriga 
primäruppdrag inom delprogrammet finansieras från investeringsanslaget 
Anskaffning av vissa militära anläggningar. 
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Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren bl. a. 
följande. 

Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om 
överlåtelse av vissa delar av Järvafället skall s. k. blindgångare inom de 
överlåtna områdena tas bort genom statens försorg. Röjningen som sker 
enligt en av chefen för armen uppgjord plan sk.all bedrivas skyndsamt och 
anpassas till exploateringen inom områdena. Röjningen beräknas kunna 

avslutas under budgetåret 1976/77. 
Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj:t en mellan försvarets 

fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om 
försäljning till staden av ett område om ca 27 ha i anslutning till K 3 :s 
kasernområde och om framtida framdragande av en större trafikled över 
P 4:s övningsområde. Ersättningen för den försålda marken m. m. upp
gick till avrundat 2,7 milj. kr. Beslut har fattats (prop. 1972:75, FöU 
1972:17, rskr 1972:231) att P4 och K 3 skall få kompensation för de 
genom överlåtelsen försämrade övningsmöjligheterna. Kompensations
marken omfattar ca 188 ha i anslutning till pansarövningsfältet i Skövde 
med en beräknad anskaffningskostnad av 2 milj. kr. Förvärv av denna 
mark får dock ske endast genom frivilliga uppgörelser med markägarna. 

Riksdagen (prop. 1971:124, FöU 1971:22, rskr 1971:292) har god
känt riktlinjer för organisation m. m. av försvarets materielverk. Beslutet 
innebär bl. a. att en provningsenhet inrättas inom huvudavdelningen för 
flygmateriel. Provningsenheten skall med undantag för försöksplatserna i 
Karlsborg och Vidsel lokaliseras till Linköping (Malmslätt). Riksdagen 
(prop. 1974:75, FöU 1974:19, rskr 1974:190) har vidare godkänt vissa 
organisationsförändringar inom försvarets forskningsanstalt som innebär 
bl. a. att delar av försvarets teletekniska laboratorium skall föras över till 
den del av materielverket som omlokaliseras till Linköping. För angivna 
ändamål behöver nya expeditions- och laboratorielokaler byggas. Bygg
nadsarbetena beräknas kunna påbörjas under budgetåret 1977 /78. 

Riksdagens beslut år 1971 (prop. 1971:29, lnU 1971:15, rskr 
1971 :196) om flyttning av viss statlig verksamhet från Storstockholms
området till särskilt angivna orter innebär bl. a. att en teknisk skola för 
armen och en för försvarsmakten gemensam förvaltningsskola skall 
förläggas till Östersund om skolorna inrättas. överbefälhavaren har till 
Kungl. Maj:t överlämnat förslag till organisation av den tekniska skolan. 

Enligt de anvisningar Kungl Maj:t därefter har lämnat skall den tekniska 
skolan i största möjliga utsträckning samlokaliseras med den planerade 
gemensamma förvaltningsskolan. Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifika

tionsförvaltningen att vidta åtgärder för att skaffa lokaler för skolorna 
och att snarast lämna förslag till byggnadsprogram. Överbefälhavaren 
utgår från att nödvändig markanskaffning för skolorna kan behöva 
genomföras under budgetåret 1975/76. 

Riksdagen (prop. 1973:135, FöU 1973:26, rskr 1973:382) har beslutat 
att ett nytt fredsförband skall etableras i Arvidsjaur. I avvaktan på 
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närmare beslut om verksamheten vid det nya förbandet och om nödvän
dig markanskaffning räknar överbefälhavaren med att markanskaffningen 
för förbandet kan behöva påbörjas under budgetåret 1975/76. 

Riksdagens beslut (prop. 1973 :5 5, lnU 1973 :22, rskr 1973 :220) om 
att genomföra en andra etapp av omlokalisering av statlig verksamhet 
innebär bl a. att fortifikationsförvaltningen skall flytta till Eskilstuna. 
Nödvändig markanskaffning för att uppföra förvaltningsbyggnad för 
förvaltningen i Eskilstuna beräknas komma att genomföras budgetåret 

1976/77. 
Riksdagen (FöU 1974:25, rskr 1974:270) har godkänt vad föredragan

de departementschefen anfört i prop. 1974:50 om lokalisering av Upp
lands signalregemente m. m. Riksdagens beslut innebär att huvuddelen av 
den verksamhet som idag bedrivs vid Upplands signalregemente skall 
flyttas till Göta livgardes etablissement i Enköping. Beslutet medför 
behov av investeringar vid Göta livgarde. Nödvändiga byggnadsarbeten 

beräknas påbörjas under budgetåret 1977/78. 

överbefälhavarens bedömning av behovet av betalningsmedel och 
dessas fördelning på anslag under programplaneperioden framgår av 
följande sammanställning (prisläge februari 1974; 1 000-tal kr.) 

Anslag 1974/ 1975/ 1976/ 1977 / 1978/ 1979/ Summa 
75 1 76 77 78 79 80 1975/80 

H 3. Viss anskaff
ning för militä
ra anläggningar 
m. m. 2 000 2 000 500 2 500 

llI 7. Anskaffning 
av vissa militä
ra an läggningar 730 2 600 41 800 132 800 157 300 61 000 395 500 

2 730 4 600 42 300 132 800 157 300 61 000 398 000 

I Prisläge februari 197 3 

H 3. Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

I 996 290 
2 000 000 
2 000 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrng m. m. 1974/75 1975/76 

Överbefäl
havaren 

Anläggningar m. m. för vissa 
militära ändamål: Centralt 
vidtagen materielanskaff
ning m. m. 

Kostnader = medelsbehov 

2 000 000 2 000 000 

2 000 000 2 000 000 

Föredraganden 

2 000 000 

2 000 000 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 224 

överbefälhavaren 

Behovet av betalningsmedel under budgetåret 1975/76 uppgår till 

oförändrat 2 milj. kr. 

Föredraganden 

Röjningsarbetet på Järvafältet har visat sig vara mera arbetskrävande 
än vad som har kunnat förutses. Arbetet beräknas därför kunna slutföras 
först under hösten 1976. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. för 

budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 

Flygtekniska försöksanstalten 

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen 
av flygtekniken inom landet. Det åligger anstalten att mot ersättning 
bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet, att följa utveck
lingen av den flygtekniska forskningen i länder som intar en ledande 
ställning på detta område samt att systematiskt samla, ordna, bearbeta 
och offentliggöra forskningsresultat och andra rön inom dess verksam
hetsområde. Anstalten skall vidare vara riksmätplats för mätstorheten 
tryck. 

Förutom den s. k. uppdragsforskningen bedriver försöksanstalten egen, 
främst grundläggande forskning av allmän flygteknisk karaktär. 

Flygtekniska försöksanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är 
en generaldirektör. Försöksanstalten är organiserad på ett kansli och fyra 
avdelningar. Dessa är aerodynamiska avdelningen, hållfasthetsavdel
ningen, mättekniska avdelningen och driftavdelningen. 

Den del av verksamheten under delprogrammet Flygtekniska försöks
anstalten som inte avser s. k. uppdragsverksamhet budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet samt två primäruppdrag inom huvudproduktionsom
rådet Forskning och utveckling. Denna verksamhet finansieras från 
förslagsanslaget Flygtekniska försöksanstalten. U ppdragsverksamheten 

redovisas som självbärande verksamhet under detta anslag. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen under delprogrammet anför flygtekniska 

försöksanstalten bl. a. följande. 
Den flygtekniska industrin och dess bakgrund i form av vetenskapligt 

arbetande forsknings- och försöksinstitutioner är på många håll i världen 
av utomordentligt hög kvalitet. Möjligheten för Sverige att i denna 
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konkurrens föra ett eget projekt till framgång är därför starkt beroende 
av att högtstående svensk teknologi tas till vara och att satsning sker på 
sådana tesurser, både personella och materiella, som är betydelsefulla för 
utveckling, forskning och försöksverksamhet. 

För <len aerodynamiska utprovningen och optimeringen behövs vind
tunnclprov inom alla aktuella hastighetsområden. Det är nu mer än 20 år 
sedan vindtunnlar byggdes inom landet för flygplanutprovning inom det 
transsoniska fartområdet och mer än 30 år sedan låghastighetstunneln vid 
försöksanstalten kom till. Dessa anläggningar är i tekniskt avseende helt 
otillräckliga och en växande volym forskning och provning måste därför 
förläggas till utländska vindtunnlar. Försöksanstalten anser det med 
hittillsvarande anskaffningspolitik och uppgiftsfördelning nödvändigt att 
anstalten ges möjligheter att förverkliga tidigare aviserade planer för 
främst en transsonisk vindtunnel. En sådan anläggning borde vara klar att 
användas under typarbete för en kommande flygplansutveckling inom 
landet för att ge fullt utbyte och för att minska beroendet av utländska 
vind tunnlar. 

Beträffande personalresurserna är möjligheten att behålla - och helst 
förstärka - den vetenskapliga kompetensen i hög grad beroende av 
tillgången på adekvat försöksteknisk utrustning. 

Den flygtekniska verksamhetens cykliska karaktär kan bedömas bli 
ännu mera påtaglig i framtiden. De stora fördelar som ligger i att utnyttja 
mellanperioder med lägre intensitet i materielutvecklingen enligt industri
ellt mönster med kunskaps- och resursutveckling bör därvid bättre tas 
till vara än som hittills skett. 

Den flygtekniska forskningen bör ha följande mål för de två huvudom
rådena aerodynamisk forskning och hållfasthetsteknisk forskning. 

Den flygtekniska aerodynamiska forskningen bör medverka till att 
skapa kunskaper och förutsättningar för att ta fram optimala flygplan
och robotsystem, konstruera och tillverka civila flygplan samt öka 
flygsäkerheten. 

Den icke-flygtekniska aerodynamiska forskningen bör göra det möjligt 
att utnyttja försöksanstaltens resurser och kompetens för uppdragsverk
samhet främst inom områdena industriell strömningsteknik och bygg
nadsaerodynamik. 

Den hållfasthetstekniska forskningen bör medverka till att skapa 
förutsättningar för att bedöma och/eller ta fram viktsoptimala robot- och 
flygplanskonstruktioner och konstruktioner i allmänhet, att öka flyg
säkerheten samt att beräkna, kontrollera och minimera miljöstörningar 
som förorsakas av flygtrafik. 

Den flygtekniska forskningen omfattar även mättcknisk forskning vars 
mål bör vara att i tillräcklig grad vidareutveckla en mätteknisk kompetens 
som är nödvändig för den experimentella flygtekniska forskningen och 
att i rimlig grad tillgodose den icke-flygtekniska verksamhetens behov av 
mättekniska baskunskaper. 

U ppdragsverksamheten beräknas under programplaneperioden få en 

15 Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bilaga 6 
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omslutning av ca 25 milj. kr. för budgetår. 
Den beräknade utvecklingen av anslaget flygtekniska försöksanstalten 

exkl. investeringsbehov för nya vindtunnlar framgår av följande samman
ställning (prisläge februari 1974; 1 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

2 000 4 7702 4 770 4 770 4 770 4 770 23 535 

I Prisläge februari 1973 
2 För myndighetsuppgifter och forskningsverksamhet avses 3 270 000 kr. Åter

stoden avses för materielförnyelse. 

H 4. Flygtekniska försöksanstalten 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 031 408 
2 000 000 
2 000 000 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 

flygtekniska försöksanstalten: 
Allmän ledning och förbands

verksamhet 
Tillämpad objektbunden forsk

ning (uppdragsverksamhet) 
Tillämpad ej objektbunden 

forskning 
Kunskapsuppbyggande forsk

ning 

Kostnader 

A11går: 

1974/75 

619 000 

19 901 000 

1380000 

21 900 000 

1975/76 

Flygtekniska Föredraganden 
försöksanst. 

759 000 619 000 

21 751 000 21 751 000 

1 710 000 1380000 

2 300 000 

26 520 000 23 750 000 

Intäkter för uppdragsverk
samhet -19 900 000-21750000 -21750000 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Handläggande personal 
övrig personal 

2 000 000 

Antal 1 

1974/75 

134 
111 

245 

I Inkl. personal för uppdragsverksamheten 

4 770000 2 000000 

Beräknad ändring 197 5/76 

Flygtekniska Föredraganden 
försöksanst. 

+l 
-1 

of. 

of. 
of. 

of. 
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Flygtekniska forsöksanstalten 

A. P r i s - o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 470 000 kr., varav 
70 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 

B. U p p g i f t s f ö r ä n d r i n g a r 

Kunskapsuppbyggande forskning och materielförnyelse 

Till följd av att forskningsbidraget för ej objektbunden forskning har 
minskat avsevärt har den yttre, taxebelagda uppdragsverksamheten fått 
indirekt subventionera forskningsverksamheten till men för taxans kon
kurrensförmåga. Mot bl. a. denna bakgrund föreslås att ett nytt primär
uppdrag för kunskapsuppbyggande forskning tillkommer fr. o. m. bud
getåret 1975/76. För detta ändamål behövs 800 000 kr., vartill kommer 
1,5 milj. kr. för att anskaffa verktygsmaskiner för modelltillverkning, 
likriktare och modellupphängningsanordning för låghastighetstunneln 
samt mätsträcka och modellvagn för transsoniska tunneln. 

Föredraganden 

Jag anser att flygtekniska försöksanstalten förutom på uppdragsverk
samhet bör inrikta sin verksamhet på att erbjuda tillräcklig kompetens 
inom anstaltens verksamhetsområde. 

1 likhet med vissa andra myndigheter som bedriver uppdragsverksam
het disponerar flygtekniska försöksanstalten en rörlig kredit om 3 
milj. kr. i riksgäldskontoret. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 

Signalskydd 

Som jag tidigare har redovisat får det nuvarande delprogrammet Viss 
signalskyddsmateriel fr. o. m. budgetåret 1975/76 ändrat innehåll och ny 
benämning, Signalskydd. Programelementet Viss signalskyddsmateriel för 
andra delar av totalförsvaret än krigsmakten motsvarar det tidigare 
delprogrammet Viss signalskyddsmateriel. Programelementet Viss signal
skyddsutbildning för andra delar av totalförsvaret än krigsmakten och 
civilförsvaret har tillkommit. 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd budgeteras på tre 
primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och för
bandsverksamhet, Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. och Centralt 
vidtagen materielanskaffning m. m. Primäruppdragen avser kostnader för 
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resor och traktamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola 
samt anskaffning och underhåll av särskild signalskyddsmateriel för 
totalförsvarets civila sektor. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Signalskydd. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur 
att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytter
ligare upplysningar torde få inhämtas av de handlingar som kommer att 
tillhandahållas riksdagens försvarsutskott. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Signal
skydd framgår av följande sammanställning (prisläge februari 197 4; 
l 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1975/80 

2 1401 3 120 3 490 4 050 3 830 4 200 18 690 

1 Prisläge februari 1973 

Det beräknade behovet av beställningsbemyndiganden för signal
skyddsmateriel samt bemyndigandeskuldens storlek under programplane
perioden framgår av följande sammanställning ( l 000-tal kr). 

1974/ 1975/ 1976/ 1977/ 1978/ 1979/ Summa 
75 76 77 78 79 80 1975/80 

Bemyndigande-
I 3501 behov 930 13 630 350 4 430 480 20 240 

Bemyndigande-
skuld vid ut-
gången av resp. 
budgetår 3 244 1 994 12634 9454 JO 554 7 354 

1 I beloppet ingår 1 150 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden, varav 800 000 kr. 
för korrektion av saldo 

H 5. Signalskydd 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

l 899 356 1 

2 140 000 1 

3 120 000 

t Delvis andra primäruppdrag 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Överbefäl- Föredraganden 
hav aren 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Viss signalskydds-
materiel: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 520 520 

Centalt vidtaget 
materielunder-
hållm.m. 310 260 240 200 240 200 

Centralt vid tagen 
materielanskaff-

ningm. m. 620 1 880 1 110 2 400 310 2 400 
Kostnader = medels-

behov 2 140 3 120 3 120 

Bcmyndigandebehov 930 1 3501 
5502 

I 1 beloppet ingår 1 150 000 kr. i prisrcglcringsbcmyndiganden, varav 800 000 kr. för korrektion av 
saldo 

2 Varav 350 000 kr. i prisrcglcringsbemyndiganden 

överbefälhavaren 

Av begärda bemyndiganden avses I 150 000 kr. för prisreglering. 
Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budget
året 1975/76 från prisläge februari 1974 till prisläge februari 1976 enligt 
bedömd prisutveckling med 40 000 kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
1975 till prisläge februari 1976 enligt bedömd prisutveckling med 
310 000 kr. 

c) underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1973/ 
74 och beräknat underskott av sådana bemyndiganden från budgetåret 
1974/75 till ett belopp av 800 000 kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet 

framgår av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betal
ningsmedel. Vid beräkningen har jag utgått från att det beräknade 
underskottet av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974/75 
enligt gällande föreskrifter skall tas upp i anslagsframställningen för 
1976/77. Jag kommer senare denna dag att hemställa att regeringen 
föreslår riksdagen att underskottet av prisregleringsbemyndiganden från 
budgetåret 1973/74 regleras i samband med tilläggsstat Il till riksstaten 
för budgetåret 1974/75. 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 230 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av signal

skyddsmateriel får läggas ut inom en kostnadsram av 550 000 
kr., 

2. till Signa/skydd för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsan
slag av 3 120 000 kr. 

Vissa teleanordningar 

Delprogrammet Vissa teleanordningar får fr. o. m. budgetåret 1975/76 
ändrat innehåll. Till det tidigare programelementet Teleanordningar för 
den civila försvarsberedskapen i länen har också förts programelementet 
Teleteknisk utrustning för vissa statliga myndigheter, som f. n. ingår i 
delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa teleanordningar budgeteras 
på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen 
materielanskaffning m. m. Primäruppdraget avser vidmakthållande och 
nyanskaffning av vissa te\e.anordningar för den civila försvarsberedskapen 
i länen och för teleanläggningar inom hälso- och sjukvården samt 
anskaffning av viss teleteknisk utrustning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Vissa teleanordningar. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för 
vissa statliga myndigheter är av sådan natur att närmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde få 
inhämtas av de handlingar som kommer att tillhandahållas riksdagens 
försvarsutskott. 

Beträffande utvecklingen av programelementet Teleanordningar för 
den civila försvarsberedskapen i länen anför televerket bl. a. följande. 

Tekvt::rkd fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna och utför 
inkomna beställningar av teleanordningar. Fyra centrala myndigheter är 
närmast berörda, nämligen socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, arbetsmark
nadsstyrelsen och vägverkets centralförvaltning. De behov som f. n. kan 
förutses är i allt väsentligt tillgodosedda, varför huvuddelen av anslaget 
går åt till abonnemangsavgifter. 

Den av televerket beräknade utvecklingen av anslaget Vissa teleanord

ningar framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1974; 
I 000-tal kr.). 

Summa 
1974/75 1975/76 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1975/80 

14201 3 420 2 330 1415 1415. 1390 9970 

I Prisläge juli 1973 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

H 6. Vissa teleanordningar 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

874121 
l 420 000 
2 562 0001 

I Delvis ändrat innehåll i primäruppdraget 

Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

231 

1975/76 

Televerket Föredraganden 

Vissa telcanordningar: Centralt 
vidtagen materielanskaffning 
m.m. 

Kostnader = mcdelsbehov 

Televerket 

l 420 000 3 420 000 

I 420 000 3 420 000 

2 562 000 

2 562 000 

För budgetåret 1975/76 föreslås att anslaget förs upp med 3 420 000 
kr. Av beloppet utgör ca 1,2 milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare 

utförda teleanläggningar eller sådana som avses bli utförda under budget
året 1974/75, och ca 2 milj. kr. kostnader för anskaffning av teleteknisk 
utrustning. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta televerkets förslag till inriktning av verksam
heten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. ·Anskaffning av viss teleteknisk utrustning 
har därvid senarelagts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa teleanordningar för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 562 000 kr. 

Vissa skyddsrumsanläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 
omfattar under innevarande budgetår dels utbetalning av lokalhyror för 
sådana utrymmen i civilförsvarets allmänna skyddsrum som disponeras av 
andra statliga myndigheter än myndigheter inom civilförsvaret och 
försvarsmakten, anskaffning och underhåll av viss sambandsutrustning 
samt anskaffning av inventarier för vissa gemensamma stabsplatser, dels 
anskaffning av andelar i civilförsvarets allmänna skyddsrum för tidigare 
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nämnda statliga myndigheter och teleteknisk utrustning m. m. Fr. o. m. 
budgetåret 1975/76 förs anskaffningen av teleteknisk utrustning m. m. 
över till delprogrammet Vissa teleanordningar. 

Utbetalningarna av lokalhyror budgeteras på ett primäruppdrag 
inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet, 
underhållet av sambandsutrustning på ett primäruppdrag inom delpro
duktionsområdet Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. och anskaff
ningen av sambandsutrustning och inventarier på ett primäruppdrag inom 
delproduktionsområdet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 
Dessa tre primäruppdrag finansieras från förslagsanslaget Hyror m. m. för 
vissa skyddsrumsanläggningar. 

Anskaffningen av andelar i civilförsvarets allmänna skyddsrum budge
teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Anskaffning av 
befästningar m. m. Detta primäruppdrag finansieras från investeringsan
slaget Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Civilförsvarsstyrelsen anför att omfattningen och inriktningen av verk
samheten under delprogrammet helt är beroende av den avvägning mellan 
delprogrammen som är gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt 
andra myndigheters programmässiga mål. 

Behovet av betalningsmedel och dessas fördelning på anslag under 
programplaneperioden framgår av följande sammanställning (prisläge juni 
1974; 1 000-tal kr.). 

Anslag 

H 7. Hyror m. m. för 
vissa skyddsrums-
anläggningar 

Il 7. Anskaffning av 
vissa skyddsrums-
anläggningar 

t Prisläge juni 1973 

1974/1 

75 

3 190 

6 245 

9 435 

1975/ 
76 

3 590 

2 200 

5 790 

1976/ 1977/ 1978/ 1979/ Summa 
77 78 79 80 1975/80 

3 600 3 710 3 760 3 840 18 500 

l 600 800 1 200 700 6 500 

5 200 4 510 4 960 4 540 25 000 

H 7. Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 754 887 
3 190 000 
3 590 000 
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Kostnader och medelsbehov 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Civil för- Föredraganden 
svarssty-
relscn 

Vissa skyddsrumsanläggningar: 
Allmän ledning och förbands-

verksamhet 3 100 000 3 440 000 3 440 000 
Centralt vidtaget materiel-

underhåll m. m. 50 000 50 000 50 000 
Centralt vidtagen materiel-

anskaffning m. m. 40 000 100 000 100 000 

Kostnader = medelsbehov 3 190 000 3 590 000 3 590 000 

Civilförsvarsstyrelse n 

A. P r i s - o c h 1 ö n e o m r ä k n i n g 

Prisomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 28 000 kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts beslut 

Överföring av kostnader för anskaffning av viss sambandsutrustning 

från investeringsanslaget Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

medför att kostnaderna ökar med 60 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

Kostnaderna för lokalhyror för statliga myndigheters utrymmen i 

civilförsvarets allmänna skyddsrum ökar med 312 000 kr. på grund av 
nytillkommande anläggningar. 

Föredraganden 

Vad civilförsvarsstyrelsen har anfört om inriktningen av verksamheten 
under programplaneperioden kan jag i huvudsak godta. 

Min beräkning av mcdelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 590 000 kr. 

Identitetsbrickor 

Länsstyrelsen i Kristianstads län svarar för framställning och distribu
tion m. m. av identitetsbrickor som kostnadsfritt tilldelas nyfödda eller 
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mot självkostnadspris tillhandahålls andra personer, allt enligt riktlinjer 
som har godkänts av riksdagen (prop. 1962:1 bil. 13, SU 1962:11, rskr 

1962: 11). 
Verksamheten under delprogrammet ldentitetsbrickor budgeteras på 

ett primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och 
förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget ldentitetsbrickor. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen och inriktningen av delprogrammet föreslår 
länsstyrelsen i Kristianstads län inga förändringar under programplane
perioden. Någon beräkning av anslags behovet för budgetåren 197 6/77-

1979 /80 har inte lagts fram. 

H 8. Identitetsbrickor 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 i-;örslag 

362 512 
406 000 
505 000 

Kostnader och medelsbehoi-

Primäruppdrag m. m. 

ldcntitctsbrickor: Allmän 
ledning och förbandsvcrk-
sam het 

Kostnader = mcdclshchov 

Personal 

1974/75 1975/76 

Länsstyrelsen Förcdragan-
i Kristianstads den 
län 

406 000 505 000 505 000 

406 000 505 000 505 000 

··----------·--------
Personalkategori 

Ci1•il personal 
Övrig personal 

Antal 

1974/75 

7 

7 

Beräknad ändring 1975/76 

Länsstyrelsen 
i Kristianstads 
län 

of. 

of. 

of. 

of. 

Föredragan
den 
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Länsstyrelsen i Kristianstads län 

A. Pris - och I ön e o m räkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 99 000 
kr., varav 9 000 kr. avser höjt lönekostnadspåliigg. 

Föredraganden 

Jag biträder länsstyrelsens uppfattning att verksamheten bör bedrivas 
med oförändrad inriktning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Identitetsbrickor för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 505 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Försvarsdepartementet 

Il 6. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

236 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 137 185 
8 200 000 
7 000 000 

Behållning 7 622 513 

V crksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av förråd för 
civilförsvarets mobiliseringsmateriel och centrala förrådsverksamhet samt 
nybyggnad av lokaler m. m. vid statens civilförsvarsskolor. 

Civilförsvarsstyrelsen 

Mcdelsförbrukningen för budgetåret 1975 /76 beräknas till 12, 7 milj. 
kr. enligt följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. Medclsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

~~~~~~~~~~~~~ 

Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar för 
delprogrammet Undsättning 

Företag påbörjade före 1974-07-01 
l. Standardförråd för civilförsvarsmatcriel 
2. Rosersbcrg. Nybyggnad av förläggningsbyggnad 

och försörjningsbyggnad 
3. Rcvingeby. Utbildningsanläggning 
4. Sandö. Utbildningsanläggning (etapp 1) 

Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 
1974/75 
5. Standardförråd för civilförsvarsmatcriel 
6. Sandö. Utbildningsanläggning (etapp 2) 
7. Sandö. Förläggningsbyggnad för BUN 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
8. Standardförråd för civilförsvarsmateriel 

9. Sandö. Fritidslokaler för BUN m. m. 

Summa 

Reducering på grund 
av överplanering 

Beräknat medelsbehov 

131 

3 000 
700 

23 

1 020 
4 227 
1 500 

1 749 
650 

13 000 

--300 

12 700 

1, 5 och 8. För fortsatt utbyggnad av förråd för civilförsvarsmateriel 
behövs 2,9 milj. kr. för nästa budgetår, varav ca 1,2 milj. kr. för att 

slutföra nybyggnad av förråd som har påbörjats före eller under 
budgetåret 1974/7 5. 
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2. Behovet av en ny förläggningsbyggnad och en ny försörjnings
byggnad m. m. vid statens civilförsvarsskola i Rosersberg har senast 
anmälts för riksdagen i prop. 1974:75 (s. 50). Kungl. Maj:t uppdrog den 
20 oktober 1972 åt byggnadsstyrelsen att låta utföra byggnadsföretaget 
inom en kostnadsram av 7 440 000 kr. enligt prisläget den I april 1971, 
vilket motsvarar 8 955 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1974. 

3. För att slutföra den pågående utbyggnaden av utbildningsanlägg
ningen i Revingeby behövs 700 000 kr. 

4. Behovet av ny- och ombyggnadsarbeten (etapp 1) vid utbildnings
anläggningen i Sandö har senast anmälts för riksdagen i prop. 1973 :1 (bil. 
6 s. 214). Kungl. Maj :t uppdrog den 10 mars 1972 åt byggnadsstyrelsen 
att låta utföra byggnadsföretaget. För att slutreglera företaget behövs 
23 000 kr. för nästa budgetår. 

6. Behovet av fortsatt utbyggnad (etapp 2) för utbildningsverk
samheten vid statens civilförsvarsskola i San dö har senast anmälts för 

riksdagen i prop. 1974:75 (s. 50). Kungl. Maj:t uppdrog den 20 december 
197 4 åt byggnadsstyrelsen att låta utföra byggnadsföretaget inom en 
kostnadsram av 8,7 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1974. Av den för 
budgetåret 197 5/7 6 beräknade medelsförbrukningen för detta ändamål 
avser 3 350 000 kr. kostnader för lokaler för den bistånds- och katastrof
utbildning som biståndsutbildningsnämnden bedriver vid civilförsvars
skolan. Dessa kostnader bör inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. 

7 och 9. Behov föreligger av en ny förläggningsbyggnad för elever vid 
den bistånds- och katastrofutbildning som biståndsutbildningsnämndcn 
bedriver vid civilförsvarsskolan i Sandö. Byggnadsstyrclsen har redovisat 
förslag till byggnadsprogram för detta byggnadsföretag. Dessutom behö
ver fritidslokaler ställas i ordning för dessa elever. Kostnaderna för bygg
nadsföretagen har uppskattats till (I 900 000 + 700 000) 2,6 milj. kr. 
enligt prisläget den 1 april 1974. Kostnaderna bör inte belasta utgiftsra
men för civilförsvaret. 

Föredraganden 

Jag beräknar i likhet med civilförsvarsstyrelsen medelsförbrukningen 
under anslaget för nästa budgetår till 12, 7 milj. kr. I enlighet med vad jag 
har förordat under avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 197 5/76 
m. m. bör 3 milj. kr. som avser anskaffning av lokaler för bistånds- och 
katastrofutbildningen inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. Jag 
förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investerings
plan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan ( 1 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

1973-04-01 1974-04-01 Faktisk Beräknad för år-mån år-mån 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 

A. Företag påbörjade före 
1974-07-01 

I. Standardförråd för civil-
försvarsmateriel 9 333 9 586 8 766 570 131 

2. Rosersbcrg. Förlägg-
ningsbyggnad 1 260 1 260 1 233 27 70-05 71-08 

3. Rosersberg. Anslut-
ning till Käppala-
tunneln 1 650 1 650 1 553 97 70-01 72-05 

4. Roscrsbcrg. Nybyggnad 
av förläggningsbygg-
nad m. m. (etapp 4 a) 7 950 8 955 2 453 3 376 3 000 73-08 75-02 

5. Revingeby. Utbildnings-
anläggning 6 300 6 200 5 223 277 700 70-02 76-06 

6. Sandö. Utbildningsan-
läggning (etapp 1) 2 660 2 660 2 512 125 23 72-04 73-04 

Summa A 29 153 30 3ll 21 740 4 472 3 854 

B. Företag pilbörjade eller 
a1•sedda att pilbörjas 
1974/75 

7. Standardförråd för 
civilförsvarsmate-
ricl 1 970 2 570 1420 1 020 

8. Sandö. Utbildningsan-
läggning (etapp 2) 8 500 8 700 3 941 4 227 74-12 75-12 

9. Sandö. Förläggnings-
byggnad för BUN 1 900 400 1 500 75-05 76-02 

Summa B 10470 13 170 5 761 6 747 

c Företag a~·sedda att 
påbörjas 1975/76 

10. Standardförråd för 
civilförsvarsmate-
riel 2 700 1 749 

11. Sandö. Fritidslo-
kalcr för BUN m. m. 700 50 650 75-06 76-02 

Summa C 3 400 50 2 399 

Summa A-C 39 623 46 881 21 740 10 283 13 000 

Reducering av 
medelsbehovet - 370 -300 
Beräknat medels-
behov 9 913 12 700 
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Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Med els tillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 
(förslag) 

7 623 
8 200 

7 000 

22 823 

Beräknad medelsförbrukning 

1974/75 
1975/76 
Beräknad behållning 
1976-06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

239 

9 913 
12 700 

210 

22 823 

att till Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 
197 5/76 anvisa ett investeringsanslag av 7 000 000 kr. 

Il 7. Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 790 663 
2 700 000 
2 200 000 

Behållning 3 626 893 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av andelar i 
civilförsvarets allmänna skyddsrum för statliga myndigheter som inte 
ingår i civilförsvaret eller försvarsmakten. 

Civilförsvarsstyrelsen 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1975/76 beräknas till 2,2 milj. kr. 
enligt följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. 

Vissa skyddsrumsanlä!lb'llingar: Anskaffning av 
befästningar m. m. 

Beräknat medelsbehov 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

2 200 

2 200 
--------------·----------

För att betala kostnaderna för statliga myndigheters utrymmen i nya 
ledningscentraler och för instruktioner m. m. för befintliga anläggningar 
behövs (l 870 000 + 330 000) 2,2 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag beräknar i likhet med civilförsvarsstyrelscn medelsförhrukningen 
under anslaget för nästa budgetår till 2,2 milj. kr. och förordar att medel 
för nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 
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Anslagsberäkning (1 000-tal kr.} 

Meddstillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 
(förslag) 

3 627 
2 700 

2 200 

8 527 

Beräknad medelsförbrukning 

1974/75 
1975/76 
Beräknad behållning 
1976-06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

240 

6 245 
2 200 

82 

8 527 

att till Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar för budget
året 197 5/76 anvisa ett investeringsanslag av 2 200 000 kr. 
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111. Försvarets fastighetsfond 

111 1. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

88 985 352 

102 000 000 

116 000 000 

Behållning 4725 175 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m., 

befästningar och ammunitionsförråd för armen samt markförvärv härför 

och för övnings- och skjutfält m. m. 

Chefen för armen 

För budgetåret 197 4/7 5 har beräknats en medelsförbrukning av 1 02 

milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 197 5/7 6 beräknas till 

128 milj. kr. Betalningsmedlens fördelning på primäruppdrag framgår av 

följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. 

ArmMörband: 
Markanskaffning för delprogrammen 
Lokalförsvarsförband 
Gemensamma produktionsresurser 

Anskaffning av befästningar m. m. 
för delprogrammen 
Infanteribrigad m. m. 
Lokalförsvarsförband 
Gemensamma produktionsresurser 

Anskaffning av kaserner m. m. för delprogrammet 
Gemensamma produktionsresurser 

Summa 

Reducering på grund av överplanering 

Beräknat mcdelsbehov 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

100 
15 400 

70 
2 450 

150 

119 865 

138 035 

-10 035 

128 000 

Av den beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 1975/76 avses 

15 milj. kr. för markanskaffning, 2,5 milj. kr. för anskaffning av 

befästningar m. m. och 110,5 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 

enligt följande sammanställningar. 

A. Markanskaffning 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
Lokalförsvarsförband 

16 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bilaga 6 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

Objekt 

1. Mark för förråd samt diverse 
mindre markförvärv och oföru t
scdda utgifter 

Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma produktionsresurser 
2. I 11/Fo 16--18. Utvidgning av 

övningsfältet vid Växjö 
3. I 15. Utvidgning av Remmene 

skjutfält 
4. I 17. Nytt skjutfält vid 

Uddevalla 
5. P 6. Utvidgning av övnings

fältet vid Rinkaby 
6. Bodens garnison. Utvidgning 

av sk ju !fältet vid Kusträsk 
7. P 18. Nytt pansarövningsfält 

vid Visby 
8. Diverse mindre markförvärv 

och oförutsedda utgifter 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

242 

Mcdclsforbrukning 
(I 000-tal kr.) 

100 

700 

1 000 

3 000 

500 

2 800 

2 000 

5 400 

15 500 

-500 

15 000 

I. För att uppföra ammunitionsförråd kan i vissa fall mark behöva 

förvärvas med äganderätt. Den närmare omfattningen av sådana förvärv 
kan f. n. inte bestämmas. Medel har beräknats för erforderlig markan
skaffning för amrnunitionsförråd och andra anläggningar för samtliga 

delprogram inom huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar av 
armens befästningsfastighetcr. 

2. 1974 års riksdag (prop. 1974:50, FöU 1974:25, rskr 1974:270) 
fattade beslut om utvidgning av I I I :s övningsfält vid Växjö med ca 300 
ha. Markanskaffningen kommer att påbörjas under innevarande budgetår. 

3. 1971 års riksdag (prop. 1971:110, FöU 1971:9, rskr 1971:140) 
fattade beslut om utvidgning av Rcmmcne skjutfält med ca 1 000 ha. Pör 
att genomföra erforderliga markförvärv m. m. har utsetts en särskild 
delegation, Skjutfältsdelegationen Remmene. Hittills har ca 250 ha 

förvärvats. 

4. 1974 års riksdag (prop. 1974:50, FöU 1974:25, rskr 1974:270) 

fattade beslut om anskaffning av ett nytt skjutfält för I 17 norr om 

Uddevalla. Skjutfältet omfattar ca 1 500 ha. För att genomföra erforder

liga markförvärv m. m. har utsetts en särskild delegation, Skjutfältsdelc

gationen Uddevalla, som kommer att påbörja markanskaffningen under 

innevarande budgetår. 
5. 1971 års riksdag (prop. 1971:110, FöU 1971:9, rskr 1971:140) 

fattade beslut om utvidgning av övningsfältet vid Rinkaby med ca 600 

ha. Genomförandet av erforderliga markförvärv m. m. sköts av en särskild 
delegation, Rinkabydelegationen. Inom det beslutade utvidgningsområ

det återstår endast smärre delar att förvärva. Dessa förvärv beräknas 
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kunna genomföras under innevarande budgetår. I enlighet med riksdagens 
beslut förvärvar delegationen även sådan mark som ligger i omedelbar 
anslutning till utvidgningsområdet och frivilligt bjuds ut till salu. Hur stor 
omfattning dessa förvärv kommer att få kan f. n. inte bedömas. 

6. 1973 års riksdag (prop. 1973:75, FöU 1973:16, rskr 1973:195) 
fattade beslut om utvidgning av Bodens garnisons skjutfält vid Kusträsk 
med ca I 7 SO ha. Hittills har ca 130 ha förvärvats. 

7. Chefen för armen har lagt fram förslag till nytt övningsfält för P 18 
vid Martille söder om Visby. Fältet föreslås få en areal av ca 700 ha. 
Förslaget utreds f. n. av försvarets fastighetsnämnd. Kostnaderna för 

erforderliga markförvärv kan inte beräknas förrän fastighetsnämnden har 
slutfört sin utredning. För att påbörja markförvärven under nästa 
budgetår beräknas ett medelsbehov av 2 milj. kr. 

8. För diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter beräknar 
chefen för armen ett medelsbehov av 5,4 milj. kr. Medlen avses för vissa 
mindre förvärvsobjekt som i varje särskilt fall beräknas kosta högst 
300 000 kr. Medlen avses vidare för smärre kompletteringar av armens 
fastighetsbestånd, oförutsedda utgifter i samband med genomförandet av 
beslutade förvärv samt för mindre utgiftsrester för vissa inte helt 
avslutade markförvärv m. m. Kompletteringar av fastighetsbeståndet pla
neras bl. a. för skjutfältet på Väddö samt för övnings- och skjutfälten i 
Ystad. 

B. Anskaffning av befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
Infanteribrigad m. m. 
Företag påbörjade eller avsedda 
att påbörjas 1974/75 
1. Betongförråd för ammunition 

Lokalförsvars förband 
Företag påbörjade eller avsedda 
att påbörjas 1974/75 
2. Betongförråd för ammunition 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
3. Betongförråd för ammunition 

Gemensamma produktionsresurser 
Företag påbörjade eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 
4. Betongförråd för ammunition 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

70 

370 

2 080 

150 

2 670 

-170 

2 500 
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1 -4. För fortsatt utbyggnad av ammunitionsförråd behövs för nästa 

budgetår 2,5 milj. kr., varav cirka 590 000 kr. för att slutföra arbetena 

vid de förråd som avses bli påbörjade under budgetåret 1974/75. 

C. Anskaffning av kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma produktionsresurser 
Företag påbörjade före 1974-07-01 
I. Byggnadsåtgärder för att effektivi

sera värnpliktsutbildningen 
2. Utbyggnad av förråd till följd av 

organisationsförändringar (etapp 2) 
3. Utbyggnad av läger 

Företag på började eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 

4. I 13. Nybyggnad av tygverkstad 
5. P 4/K 3. Nybyggnad av värmecentral 
6. Utbyggnad av förråd till följd av 

organisationsförändringar (etapp 3) 

Företag avsedda att pabörjas 1975/76 
7. I 4/lnfSS. Nybyggnad av motionshall 
8. I 4/lnfSS. Nybyggnad av sjukhus 
9. I 4/lnfSS. Tillbyggnad av matinrättning 

I 0. I 4/InfSS. Tillbyggnad av stöd funk-
tioner till förläggningsbyggnader 

11. I 11. Nybyggnad av sjukhus 
12. I 11. Nybyggnad av garage och motorsalar 
13. I 19. Nybyggnad av kallgarage 
14. I 19/P 5. Nybyggnad av kallgarage 
15. I 21. Nybyggnad av kallgarage 
16. P 7 R. Om- och tillbyggnad av motor

verkstad 
17. A 4. Nybyggnad av värmcccntral 
18. lng 3. Nybyggnad av förläggnings

kasern 
19. Fo 66/.IS. Nyhyggnad av varm- och 

kallgarage 
20. Mobiliscringsförråd 
21. Tekniska försörjningsanordningar 
22. Nybyggnad av skjutbanor 
23. Diverse smärre byggnadsförctag 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

8 000 

5 000 
8 000 

3 200 
1 500 

40 000 

970 
2 000 
2 500 

1 500 
3 000 
2 000 
3 000 
l 500 
l 000 

4 500 
2 300 

3 500 

2 500 
8 500 
5 000 
1 650 
8 745 

ll9 865 

-9 365 

110500 

1. Behov av byggnadsåtgärder för att effektivisera värnpliktsutbild

ningen inom armen har senast anmälts i prop. l 974:1 (bil. 6 s. 226). För 

att slutföra tidigare påbörjade gymnastiksalar, övnings- och vårdhallar 

samt rälsmålbanor behövs 8 milj. kr. för budgetåret 1975/7 6. 

2 och 6. Behovet att bygga ut fredsförråd till följd av organisationsför-
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ändringar (etapperna 2 och 3) har senast anmälts i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 
227). Kostnaderna för etapp 2 beräknas till 35 milj. kr. enligt prisläget 
den 1 februari 1974. Den fortsatta utbyggnaden av fredsförråd (etapp 3) 
uppskattas dra en kostnad av 70 milj. kr. enligt prisläget den l februari 
1974, varav 40 milj. kr. behövs under budgetåret 1975/76. 

3. För fortsatt utbyggnad av läger vid skjutfält behövs 8 milj. kr. för 
budgetåret 197 5/7 6. 

4. Behovet av ny tygverkstad m. m. vid I 13 har senast anmälts i prop. 
1973:1 (bil. 6 s. 222). Kungl. Maj:t uppdrog den 5 juni 1973 åt 
fortifikationsförvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en 

kostnadsram av 5 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1972. Byggnads
objektet har ännu inte påbörjats. Med hänsyn till att försvarets materiel
verk har begärt att lokaler för fordonskontroll skall inrymmas i verkstads
byggnaden har fortifikationsförvaltningen nu redovisat nytt förslag till 
huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna beräknas till 9 milj. 
kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. 

5. Kungl. Maj:t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 

bygga en värmecentral för P 4 och K 3. 
7. Vid infanteriets stridsskola (Inf SS) behövs en ny motionshall. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 
nybyggnad av en motionshall vid skolan. Kungl. Maj:t uppdrog den 7 
december 1973 åt fortifikationsförvaltningen att upprätta huvudhand
lingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. 
Kostnaderna har därvid beräknats till 970 000 kr. enligt prisläget den l 
februari 1974. 

8. Vid InfSS behövs en ny sjukvårdsavdelning. De lokaler som f. n. 
disponeras som sjukvårdsavdelning för öppen vård är små och otidsenliga 
samt ofullständigt inredda och utrustade. Fortifikationsförvaltningen har 
redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av sjukvårdsavdel
ning vid skolan. Kungl. Maj:t uppdrog den 12 oktober 1973 åt fortifika
tionsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 
Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid 
beräk!1ats till 2 330 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1973, vilket 
motsvarar 2,7 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1974. 

9. Vid lnfSS behöver nuvarande matinrättning byggas om och utökas. 
Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 
om- och tillbyggnad av matinrättningen vid skolan. Enligt förslaget skall 
nuvarande matinrättning byggas om. Vidare skall byggnaden byggas till 
med utrymmen för marketenteri- och fritidslokalcr. Kungl. Maj:t upp
drog den 30 november 1973 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta 
huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera 
redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 3 950 000 kr. enligt 

prisläget den I februari 1974. 
10. Vid lnfSS behöver tre förläggningsbyggnader kompletteras med 

lokaler för stödfunktioner. Förläggningsbyggnaderna, som uppfördes 
under åren 1963-64, försågs därvid inte med alla de stödfunktioner som 
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normalt bör finnas i en sådan byggnad. Fortifikationsförvaltningen har 
redovisat förslag till byggnadsprogram för byggnadsföretaget. Enligt 
förslaget skall var och en av de tre förläggningsbyggnaderna byggas till 
med rum för kompanichef, kompaniexpedition, befäls- och instruktions
rum samt vissa vård- och förrädslokaler m. m. Kungl. Maj:t uppdrog den 

30 november 197 3 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhand
lingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. 
Kostnaderna har därvid beräknats till l 840 000 kr. enligt prisläget den l 
februari 1974. 

11. Vid I 11 behövs en ny sjukvårdsavdelning. Den nuvarande sjuk
vårdsavdelningen vid regementet är inrymd i en kasernbyggnad. Lokaler
na är otidsenliga och fyller inte hygieniska och sjukvardstekniska krav. 
Dessutom behövs lokalerna i kasernen för förläggningsändamål. Fortifika
tionsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybygg
nad av sjukvårdsavdelning vid regementet. Enligt förslaget skall avdel
ningen inrymma lokaler för öppen vård och tandvård samt en sjukrums
avdelning för sluten vård med 38 vårdplatser. Kungl. Maj:t uppdrog den 7 
december 1973 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhand
lingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. 
Kostnaderna har därvid beräknats till 4 850 000 kr. enligt prisläget den I 
februari 1974. 

12. Vid I 11 behövs ett nytt varmgarage med motorsal. Regementet 
har f. n. en brist på nio varmgaragefack. Vidare är nuvarande motorlek
tionssal olämpligt belägen i vindsvåningen i en kasernbyggnad. Fortifika
tionsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för ett nytt 
varmgarage (fyra dubbelfack) med motorsal. Kungl. Maj:t uppdrog den 
17 maj I 97 4 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar 
för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kost
naderna har därvid beräknats till 2 220 000 kr. enligt prisläget den I 
februari 1974. 

13. Vid I 19 behövs två nya kallgarage. Regementet har f. n. en brist 
på 46 kallgaragefack. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till 
byggnadsprogram för nybyggnad av två kallgarage med sammanlagt 24 
dubbelfack. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1973 åt fortifikationsför
valtningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana 
handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats 
till 3 830 000 kr. enligt prisläget den l februari 197 3, vilket motsvarar 
4 450 000 kr. enligt prisläget den I februari 1974. 

14. Vid I 19/P 5 behövs ett nytt kallgarage. Förbandet har f. n. en 
brist på 23 kallgaragefack. Fortifikationsförvaltningen har redovisat 

huvudhandlingar för nybyggnad av ett kallgarage med 12 dubbelfack. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 22 februari 1974 åt fortifikationsförvaltningen 
att låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av I 640 000 kr. 
enligt prisläget den 1 februari 197 3, vilket motsvarar 1,9 milj. kr. enligt 

prisläget den I februari 197 4. 
15. Vid I 21 behövs ett nytt kallgarage. Regementet har f. n. en brist 
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på 72 kallgaragefack. Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvud
handlingar till nybyggnad av ett kallgarage med 5 dubbelfack. Kungl. 
Maj:t uppdrog den 25 januari 1974 åt fortifikationsförvaltningen att låta 
utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av 985 000 kr. enligt 
prisläget den I februari 1973, vilket motsvarar 1 140 000 kr. enligt 

prisläget den 1 februari 1974. 
16. Vid P 7 R behövs viss om-, till- och nybyggnad av militärområdes

verkstaden. Verkstadsfunktionen vid förbandet inryms f. n. i två förråd, 
en motorverkstad och en måleriverkstad. Lokalerna är små och otidsen
liga. De två förråden är i sådant skick att de bör rivas medan de två andra 
byggnaderna bör om- och tillbyggas för verkstadsändamål. Fortifikations
förvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram. Enligt förslaget 
skall motorverkstaden byggas till med sju platser för reparation av 
stridsvagnar. Vidare skall måleriverkstaden byggas till med lokaler för 
fordonskontroll m. m. Slutligen föreslås ett nytt kallförråd. Kostnaderna 
för byggnadsföretagct har uppskattats till 12 150 000 kr. enligt prisläget 

den 1 februari 1973, vilket motsvarar 13,9 milj. kr. enligt prisläget den l 

februari 1974. 
17. Värmeförsörjningen vid A 4 samt armens tekniska skola (ATS) 

och försvarets förvaltningshögskola (FFHS) i Östersund avses bli tillgodo
sett antingen genom nybyggnad av värmecentral eller genom anslutning 
till Östersunds kommuns fjärrvärmenät. Förhandlingar med kommunen 
om anslutning till fjärrvärmenätet pågår. Beroende av resultatet härav 
kommer fortifikationsförvaltningen att teckna avtal om värmeleverans 
eller projektera en värmecentral. I det senare fallet uppskattar fortifika
tionsförvaltningen kostnaderna till ca 6,5 milj. kr. enligt prisläget den 1 
februari 1974. 

18. Vid lng 3 behövs en ny kasern. Förbandet har f. n. en brist på 252 
förläggningsplatser. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till 
byggnadsprogram för en ny kasern med 240 förläggningsplatser. Kungl. 
Maj :t uppdrog den 29 juni 1973 åt fortifikationsförvaltningen att 
utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har 
sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 7 milj. kr. 
enligt prisläget den 1 februari 1974. 

19. Vid Fo 66/JS behövs två garage. Motorfordonen vid förbandet är 
f. n. uppställda i åtta byggnader, varav sex är rivningsobjekt. Utbyggnads
behovet är 28 varm- och 23 kallgaragefack. Fortifikationsförvaltningen 
har redovisat förslag till byggnadsprogram för ett nytt varmgarage med 
12 dubbelfack och ett kallgarage med 11 dubbelfack. Kungl. Maj:t 
uppdrog den 7 december 1973 åt fortifikationsförvaltningen att upprätta 
huvud handlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera 
redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 4 240 000 kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1974. 

20- 23. För nya mobiliseringsförråd, tekniska försörjningsanord
ningar, nybyggnad av skjutbanor och diverse smärre byggnadsarbeten 

behövs för nästa budgetår resp. 8,5 milj. kr., 5 milj. kr .. I 650 000 kr. 
och 8 745 000 kr. 
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Föredraganden 

Chefen för armen har beräknat medelsförbrukningen under anslaget 
för nästa budgetår till 128 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 
116 milj. kr. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt 
följande investeringsplan och anslagsberäkning. 

Av medelsförbrukningen beräknas 12,5 milj. kr. för att anskaffa mark. 

Som nytt markförvärvsobjckt utöver sådana som har beslutats tidigare 
har chefen för armen föreslagit ett nytt övningsfält om ca 700 ha för 
P 18 vid Martille söder om Visby. Behovet av ett sådant fält har senast 
anmälts i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 227). Förslaget utreds på mitt uppdrag 
av försvarets fastighetsnämnd. Jag räknar inte med att frågan om den 
föreslagna markanskaffningen skall kunna underställas riksdagen under 
innevarande riksmöte o~h beräknar därför ink några mcdd för dt nytt 
övningsfält för P 18 för nästa budgetår. 

Med anledning av riksdagens beslut att förlägga ett nytt fredsförband i 
Arvidsjaur har Kungl. Maj :t uppdragit åt överbefälhavaren att redovisa 
förslag rörande verksamheten vid det nya förbandet och till den mark
anskaffning som behövs för detta. Överbefälhavaren har redovisat ett 
sådant förslag som f. n. utreds av försvarets fastighetsnämnd till den del 
det avser erforderlig markanskaffning. Jag räknar med att fastighetsnämn
den skall kunna avsluta och redovisa sin utredning så snabbt att frågan 
om markanskaffningen för det nya förbandet kan underställas riksdagen i 
särskild proposition under våren 197 5. 1 avvaktan härpå beräknar jag för 
nästa budgetår ett medelsbehov av 1 milj. kr. för att påbörja markförvär
ven för det nya förbandet. 

För anskaffning av befästningar m. m. och anskaffning av kaserner 
m. m. beräknas medelsförbrukningen till 2,5 milj. kr. resp. 10 I milj. kr. 
Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 
nya byggnadsobjekt som finns intagna i investeringsplanen. Om riksdagen 
inte har något att erinra torde det få ankomma på regeringen att efter 
prövning av huvud handlingarna och inom ramen för det anslag som anvi
sas av riksdagl·n bl'~luta om Ul' rl'dovisadl' företagen skall utföras. Skulle 
något objekt med hänsyn till pågående översyn av försvarets fredsorgani
sation eller av andra skäl inte anses böra utföras bör regeringen vidare 
kunna ersätta detta med annat objekt trots att detta inte har tagits upp i 

inveskringsplanen. 
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Investeringsplan ( 1 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
-----------------. ---- start ställan-
1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 

t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

·--------- . -·-----· 

A. Markanskaffning 
Befästningars 
delfond 
Delprogram 1.6 

1. Mark för förråd samt 
diverse mindre markför-
värv och oförutsedda 
utgifter 200 100 100 
K a s e r n b y g g n a-
ders delfond 
Delprogram 1. 99 

2. I 11/Fo 16-18. 
Utvidgning av övnings-
fältet vid Växjö 3 500 3 500 2 800 700 

3. I 15. Utvidgning av 
Remmene skjutfält 5 000 6 500 I 877 3 623 1 000 

4. I 17. Nytt skjutfält vid 
Uddevalla 7 000 7 000 500 3 000 

5. P 6. Utvidgning av 
övningsfältet vid 
Rinkaby 
a) Utvidgning enligt 
1971 års riksdagsbeslut 18 600 17 700 17 195 505 
b) Medgiven komplct-
tering genom förvärv 
av salubjuden mark ej be- 3 447 2 900 500 

räknad 
6. Bodens garnison. 

Utvidgning av skjut-
fältet vid Kusträsk 4 000 5 000 180 2 020 2 800 

7. Förvärv av mark för 
nytt fredsförband i 
Arvidsjaur ej be- I 000 

räknad 
8. Diverse mindre mark-

förvärv och oförut-
sedda utgifter 9 902 4 502 4 400 

Summa A 38 100 49 802 22 699 16 950 13 500 
Reducering av 
medelsbchovet -·950 - 1 000 
Beräknat medels-
behov 16 000 12 500 

B. Anskaffning av be-
fästningar m. m. 

a. Företag påbörjade 
före 1974-07-01 
Delprogram 1.6 

1. Betongförråd för 
ammunition 2 900 2 776 l 891 885 

Summa a 2 900 2 776 l 891 885 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-miin år-mån 

---- ----

b. Företag påbörjade 
eller avsedda att 
piibörjas 1974/75 
Delprogram 1.2 

2. Betongförråd för 
ammunition 360 420 350 70 
Delprogram 1.6 

3. Betongförråd för 
ammunition 1 860 1 420 1 050 370 
Delprogram I. 99 

4. Retongförråd för 
ammunition 500 350 150 
Summa b 2 220 2 340 1 750 590 

c. Företag avsedda att 
påbörjas 1975/76 
Delprogram 1.6 

5. Betongförråd för 
ammunition 2 080 2 080 
Summa c 2 080 2 080 
Summa B (a-c) 5 120 7 196 I 891 2 635 2 670 
Reducering av 
mcdelsbehovet - 135 - 170 
Beräknat medels-
behov 2 500 2 500 

c Anskaffning av 
kaserner m. m. 

a. Företag piibörjade 
före 1974-07-01 
Ddprogram 1.99 

1. I 21. Nybyggnad av 
parkeringsplatser för 
värnpliktiga 760 170 590 74-04 74-12 

2. P 18. Nyhyp:!!nad av 
truppserviceförråd 3 060 3 060 1 742 1 158 - 73-10 74-10 

3. S 2. Tillbyggnad av 
matinrättning I 600 1 850 1 098 542 73-10 74-10 

4. LvSS. Utbyggnad av 
motorområde l 900 l 600 792 608 - 74-04 74-12 

5. lng 2. Nybyggnad av 
kasern 4 900 4 500 4 322 130 - 72-02 74-08 

6. lng 3. Nybyggnad av 
markenteri 3 900 3 500 I 629 1 527 - 74-01 75-06 

7. T 3. Om- och till-
byggnad av markenteri 2 200 2 700 2 496 151 - 73-01 74-09 

8. Byggnadsåtgärder för 
effektivisering av 
värnpliktsutbildningen 37 500 49 300 24 060 17 240 8 000 

9. Utbyggnad av förråd 
till följd av organi-
sationsförändringar 
(etapp 1) 17 000 14 500 13 307 848 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
·-·---· ---- start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. ------
1973/74 1974/75 1975/76 är-man år-miin 

·-·----··--·· ---·-

10. Utbyggnad av förråd 
till följd av organi-
sationsförändringar 
(etapp 2) 33 100 28 500 7 893 14 500 5 000 

11. Utbyggnad av läger 7 700 22 000 7 321 6 000 7 000 
12. Smärre kompletterings-

arbeten 300 300 

Summa a 112 860 132 570 64 830 43 594 20 000 

b. Företag påbörjade 
eller a1,sedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram 1.99 

13. I 13. Nybyggnad av 
tygverkstad 5 350 9 000 3 800 3 200 74-12 76-06 

14. I 19/P 5. Nybyggnad 
av kallgarage l 900 l 500 400 75-01 76-01 

15. I 21. Nybyggnad av 
kallgarage l 140 l 000 140 75-01 76-01 

16. P 4/K 3. Nybyggnad av 
värmecentral 4 650 10 250 900 3 000 l 500 74-07 76-06 

17. P 7 Y. Nybyggnad av 
drivmedelsanläggning 910 910 910 - 74-10 75-06 

18. Mobiliseringsförråd 4 000 6 000 6 000 
19. Tekniska försörjnings-

anordningar 2 000 4 000 4 000 
20. Diverse smärre bygg-

nadsobjekt 2 000 4 000 4 000 
21. Utbyggnad av förråd 

till följd av organi-
sa tionsförändringar 
(etapp 3) 63 500 70 000 20 500 41 960 
Summa b 82 410 107 200 900 44 710 47 200 

c. Företag avsedda att 
piib<irjas 1975/76 
Delprogram 1.99 

22. I 4/lnfSS. Nybyggnad av 
motions hall 970 970 75-10 76-10 

23. I 4/lnfSS. Nybyggnad av 
sjukhus 2 700 2 000 75-10 76-10 

24. I 4/lnfSS. Tillbyggnad 
av matinrättning 3 950 2 500 75-10 76-12 

25. I 4/lnfSS. Tillbyggnad 
av stödfunktioner till 
förläggningsbyggnader 1 840 1 500 75-10 76-10 

26. I 11. Nybyggnad av 
sjukhus 4 850 3 000 75-10 77-06 

27. I 19. Nybyggnad av 
kallgarage 4 450 3 000 75-10 76-10 

28. A 4. Nybyggnad av 
värmecentral 6 500 2 300 75-10 77-10 

29. Ing 3. Nybyggnad av 
förläggningskasern 7 000 3 500 75-10 77-06 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för 
t. o.m. 

Bygg- Färdig
start ställan

de 

1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

30. Fo 66/JS. Nybyggnad 
av varm- och kallgarage 

31. Mobiliseringsförråd 
32. Tekniska försörjnings

anordningar 
33. Nybyggnad av skjut

banor 
34. Diverse smärre bygg

nadsforetag 

Summa c 

Summa C (a- c) 

Reducering av 
medelsbehovct 

Beräknat medels
behov 

Totalt A--C 

Reducering av 
mcdelsbehovet 

Beräknat medcls
behov 

195 270 

238 490 

4 240 
8 500 

5 000 

1 650 

8 745 

60 395 

300 165 

357 163 

65 730 

90 320 

2 500 75-10 76-10 
6 500 

5 000 

l 650 

8 745 

43 165 

88 304 110 365 

- 4 804 - 9 365 

83 500 101 000 

107 889 126 535 

-- 5 889 -10 535 

102 000 116 000 
--------------------------- ·-·-··----- --·· ·- ----· 

Anslagsberäkning ( 1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 
(förslag) 

4 726 
102 000 

116 000 

222 726 

Beräknad medelsförbrukning 

1974/75 
1975/76 
Beräknad behållning 
1976-06-30 

102 000 
116 000 

4 726 

222 726 
-------·--··---------------------------

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

al I till Armeförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 
197 5/76 anvisa ett investeringsanslag av 116 000 000 kr. 

111 2. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

1973/74 

1974/75 
1975/76 

Utgift 

Anslag 
förslag 

70791588 
67 800 000 
75 500 000 

Behållning 2 807 661 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m., 
befästningar och ammunitionsförråd för flottan och kustartilleriet samt 
markförvärv härför och för övnings- och skjutfält m. m. 
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Chefen för marinen 

För budgetåret 1974/75 har beräknats en medclsförbrukning av 67,8 
milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 197 5/76 beräknas till 77 
milj. kr. Betalningsmedlens fördelning på primäruppdrag framgår av 

följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. 

Marinförband: 
Markanskaffning för delprogrammen 
l'asta kustartilleriförband 
Gemensamma produktionsresurser 

Anskaffning av befästningar m. m. för 
delprogrammen 
l'ör flera delprogram gemensamma led-

nings-, bas- och underhållsförband m. m. 
l'asta kustartilleriförband 

Anskaffning av kaserner m. m. för del
programmet 
Gemensamma produktionsresurser 

Summa 

Reducering på grund av överplanering 

Beräknat medelsbchov 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

700 
500 

13 000 
38 700 

31 466 

84 366 

-7 366 

77 000 

Av den beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 1975/76 avses 
I, 1 milj. kr. för markanskaffning, 47,9 milj. kr. för anskaffning av 
befästningar m. m. och 28 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 
enligt följande sammanställningar. 

A. Markanskaffning 

Objekt m. m. 

Ucfästningars delfond 
fasta kustartilleriförband 
I. Mark för kustartilleribatterier samt 

diverse mindre markförvärv och oför
utsedda utgifter 

Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma produktionsresurser 
2. Diverse mindre markförvärv och oför

utsedda utgifter 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

700 

500 

I 200 

-100 

1 100 

I. För att anlägga kustartilleribatterier behöver i vissa fall mark 
förvärvas med äganderätt. Den närmare omfattningen av sådana förvärv 
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kan f. n. inte bestämmas. Medel har vidare beräknats för erforderliga 
markanskaffningar för befästnings- och andra anläggningar inom övriga 
delprogram inom huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar av 
marinens befästningsfastigheter, oförutsedda utgifter i samband med 
redan beslutade markförvärv samt för mindre utgiftsrester för vissa inte 
helt avslutade markförvärv m. m. 

2. Medel har beräknats för smärre kompletteringar av marinens ka
sernfastigheter, oförutsedda utgifter i samband med redan beslutade 
markförvärv samt för mindre utgiftsrcster för vissa inte helt avslutade 
markförvärv m. m. 

B. Anskaffning av befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
För flera delprogram gemensamma led
nings-, bas- och underhållsförband m. m. 

Företag påbörjade före 1974-07-01 
I. Ammunitionsförråd 

Fasta kustartilleriförband 
Företag påbörjade före 1974-07-0 I 
2. Kustartilleribatterier 

röretai; påbörjade eller avsedda 
att påbörjas 1974/75 
3. Kustartilleribatterier 

Företag at•sedda att påbörjas 1975/76 
4. Kustartilleribatterier 
5. Smärre objekt 

llt!ducering på grund av överplanering 

Summa 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

13 000 

14 200 

11 500 

9 000 
4 000 

51 700 

-3 800 

47 900 

1-3. Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 
bygga ett ammunitionsförråd i berg och fyra kustartilleribatterier. 

4. Ytterligare ett kustartilleribatteri behövs. Kungl. Maj :t uppdrog den 
5 april 1974 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar 
för denna nybyggnad. Sådana handlingar har sedermera redovisats. 

Kostnaderna har därvid beräknats till 29,9 milj. kr. enligt prisläget den I 

fobruari 197 4. 
5. För smärre objekt behövs för nästa budgetår 4 milj. kr. 
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C. Anskaffning av kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
Företag påbörjade före 1974-07-01 
I. ÖrlB 0. Nybyggnad av hamnanläggning 

för ubåtsbas vid Vitså (etapp l b) 
2. KA 2. Nybyggnad av frcdsförråd 

företag påbörjade eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 

3. ÖrlB S. Nybyggnad av drivmcdelsan· 
läggning 

4. ÖrlB S. Nybyggnad av torpedverkstad 
5. BÖS. Nybyggnad av förläggningskasern 
6. SK. Nybyggnad av förråd för tygmateriel 
7. KA 1. Nybyggnad av hall för marinmotor

utbildning 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
8. ÖrlB S. Nybyggnad av skjutledartorn, 

Torhamn 
9. ÖrlB 0. Nybyggnad av dykericentral, 

Vitså 
10. ÖrlB 0. Nybyggnad av plastverkstad 
11. ÖrlB V. Nybyggnad av frcdsförråd 
12. SK. Nybyggnad av fredsförråd 
13. KA 1. Nybyggnad av fredsförråd 
14. KA 2. Nybyggnad av skjutbana, Roscnholm 
15. KA 4. Nybyggnad av gymnastikhall med bastu 
16. KA 4. Nybyggnad av fredsförråd 
17. Tekniska försörjningsanordningar 
18. Diverse smärre byggnadsföretag 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

255 

Mcdelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

l 656 
800 

l 500 
2 810 
2 400 
l 300 

100 

l 000 

4 000 
700 

3 000 
2 000 
2 200 
l 500 
1 500 
3 000 
l 000 
l 000 

31 466 

-3 466 

28 000 

1-7. Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningcn att 

bnga hamnanläggning för ubåtsbas vid Vitså, fredsförråd vid KA 2, 

drivmedelsanläggning och torpedverkstad vid Sydkustens örlogsbas, för· 

läggningskasem vid Berga örlogsskolor, förråd för tygmateriel vid Stock

holms kustartilleriförsvar samt hall för marinmotorutbildning vid KA 1. 

8. Skjutplatsen vid Torhamns udde utnyttjas av artillerisektionen vid 

Sydkustens örlogsbas för provskjutningar av teknisk art. Nuvarande 

anläggningar på skjutplatsen är provisoriska med bristfälliga och otillräck

liga lokaler. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till bygg

nadsprogram för nybyggnad vid Torhamn av skjutledartorn, servicebygg

nad, apterings- och ammunitionsförvaringsbyggnad samt pjäsfundament. 

Kungl. Maj :t uppdrog den 22 februari 1974 åt fortifikationsförvaltningen 

att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar 

har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 

2 020 000 kr. enligt prisläget den I februari 1974. 
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9. Behovet av dykericentral vid Ostkustens örlogsbas har tidigare 
anmälts i prop. 1974:1 (bil 6 s. 236). Fortifikationsförvaltningen har 
uppskattat kostnaderna till l 0,5 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 
1974. 

I 0. Vid Ostkustens örlogsbas behövs en ny plastverkstad. Kostnaderna 
har uppskattats till 700 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. 

11-13 och 16. Behovet av att bygga ut fredsförråd till följd av 
organisationsändringar har senast anmälts i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 237). 
Vid Västkustens örlogsbas, Stockholms kustartilleriförsvar, KA I och 
KA 4 behövs nya fredsförråd. Kostnaderna har uppskattats till samman
lagt 19,8 milj. kr. 

14. Vid KA 2 Rosenholm behövs en ny skjutbana. Fortifikationsför
valtningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av 
en sådan. Kostnaderna har uppskattats till 1 650 000 kr. 

15. Vid KA 4 saknas gymnastikbyggnad. För gymnastik används f. n. 
en provisoriskt inredd pjäshall. Fortifikationsförvaltningen har redovisat 
förslag till byggnadsprogram för en gymnastik- och bastubyggnad vid 
förbandet. Kostnaderna har uppskattats till 3,5 milj. kr. enligt prisläget 
den 1 februari 1974. Kungl. Maj :t uppdrog den 30 augusti 1974 åt 
fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnads
förctaget. 

17 och 18. För tekniska försörjningsanordningar och diverse smärre 
byggnadsföretag behövs sammanlagt 2 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Chefen för marinen har beräknat medelsförbrukningen under anslaget 
för nästa budgetår till 77 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 
75,5 milj. kr. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt 
följande investeringsplan och anslags beräkning. Av mcdelsförbrukningen 
beräknas 1,1 milj. kr. för markanskaffning, 47,9 milj. kr. för anskaffning 
av befästningar m. m. och 26,5 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 
rortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 
nya byggnadsobjekt som finns intagna i investcringsplanen. Om riksdagen 
inte har något att erinra torde det få ankomma på regeringen att efter 

prövning av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som 
anvisas av riksdagen besluta om de redovisade företagen skall utföras. 

Skulle något objekt med hänsyn till pågående översyn av försvarets 
frcdsorganisation eller av andra skäl inte anses böra utföras, bör regering

en vidare kunna ersätta detta med annat objekt trots att detta inte har 
tagits upp i investeringsplanen. 
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Investerings plan ( 1 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Meddsförbrukning Bygg- Färdig-
-----· start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-män år-mån 

------·--
A. Markanskaffning 

Befästningars 
delfond 
Delprogram 2.6 

1. Mark för kustartilleri-
batterier samt diverse 
mindre markförvärv och 
oförutsedda utgifter 1 300 600 700 
Kasernbyggna-
d c r s delfond 
Delprogram 2.99 

2. Diverse mindre markför-
värv och oförutsedda ut-
gifter 1 000 500 500 

Summa A 2 300 I 100 l 200 

Reducering av 
medelsbehovet - 100 - 100 

Beräknat medels-
behov 1 000 I 100 

B. Anskaffning av 
befästningar m. 11~ 

a. Företag påbörjade före 
1974-07-01 
Delprogram 2.1 

1. Ammunitionsförräd 30 480 36 600 10 825 12 000 13 000 
2. Stabsplatser 3 520 3 520 3 086 434 
3. Torpedinskjutnings-

station 2 015 2 330 1 734 596 
Delprogram 2.6 

4. Kustartilleribatterier 89 030 92 500 45 900 26 000 14 200 
5. Minstationer 1 405 1 550 250 l 300 

Summa a 126 450 136 500 61 795 40 330 27 200 

b. Företag påbörjade. 
eller avsedda att på-
börjas 1974/75 
Delprogram 2.1 

6. Ammunitionsförråd I 155 700 700 
Delprogram 2.6 

7. Kustartilleribatterier 30 500 30 500 7 000 11 500 
8. Smärre objekt 1 000 I 000 

Summa b 31 655 32 200 8 700 11 500 
c. Företag avsedda att 

påbörjas 1975/76 
Delprogram 2.6 

9. Kustartilleribatterier 29 900 9 000 
I 0. Smärre objekt 4 000 4 000 

Summac 33 900 13 000 

Summa B (a-c) 158 IOS 202 600 61 795 49 030 SI 700 

17 Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bilaga 6 
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-----· 
Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- r:ärdig-

start ställ an-
1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 

t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

Reducering av 
med elsbehovct -4 030 -3 800 
Beräknat medels-
behov 45 000 47 900 

c Anskaffning av 
kaserner m. m. 

a. Företal( påbörjade 
före 1974-07-01 
Delprogram 2.99 

1. ÖrlB S. Nybyggnad av 
förvaltningsbyggnad 6 200 6 500 5 708 618 72-08 74-08 

2. ÖrlB 0. Nybyggnad av 
hamnanläggning för 
ubåtsbas vid Vitså 
(etapp lb) 4 960 4 960 1 104 2 200 l 656 73-03 75-12 

3. ÖrlB 0. Nybyggnad av 
drivmedelsanläggning 
vi<l Gålöbasen 1 050 1 230 706 524 74-02 74-12 

4. ÖrlB 0. Nybyggnad av 
frcdsförråd 3 100 2 565 2 385 180 73-09 74-08 

5. KA 2. Utbyggnad vid 
Rosenholm (etapp la 
och lb) 28 800 28 800 25 886 1 382 71-08 74-08 

6. KA 2. Nybyggnad av 
frcdsförråd 3 900 4 600 750 3 050 800 74-04 75-10 

7. KA 5. Utbyggnad av 
fredsförråd 5 200 4 500 2 263 1 972 74-04 75-06 

Summa a 53 210 53 155 38 802 9 926 2 456 

b. Företag påbörjade eller 
a1•sedda att påbörjas 
1974/75 
Delprogram 2.1 

8. Mobiliseringsförråd 500 500 500 
Delprogram 2. 7 

9. Mobiliseringsförråd 500 500 500 
Delprogram 2.99 

10. Ör!B S. Nybyggnad av 
drivmedclsanläggning 3 020 3 500 2 000 l 500 74-10 75-10 

11. ÖrlB S. Nybyggnad av 
torpedverkstad 4 150 6 450 2 000 2 810 74-10 75-10 

12. BÖS. Nybyggnad av 
förläggningskasern 4 600 5 400 3 000 2 400 74-10 76-06 

13. SK. Nybyggnad av 
förråd för tygmateriel 1 830 2 100 800 1 300 74-10 75-12 

14. KA 1. Nybyggnad av 
hall för marinmotor-
utbildning 800 900 800 100 74-10 75-09 

15. Tekniska försörjnings-
anordningar 2 000 2 000 2 000 

16. Diverse smärre 
byggnadsföretag 2 300 2 300 2 300 

Summa b 19 700 23 650 - 13 900 8 110 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 

c. Företag avsedda att 
påbörjas 1975/76 
Delprogram 2.99 

17. ÖrlB S. Nybyggnad av 
skjutledartorn vid 
Torhamn 2 020 1 000 

18. ÖrlB 0. Nybyggnad av 
dykericentral vid 
Vitså 10 500 4 000 

19. ÖrlB 0. Nybyggnad av 
plastverkstad 700 700 

20. ÖrlB V. Nybyggnad av 
fredsförråd 4 500 3 000 

21. SK. Nybyggnad av 
fredsförråd 4 500 2 000 

22. KA 1. Nybyggnad av 
fredsförråd 4 800 2 200 

23. KA 4. Nybyggnad av 
gymnastikhall med 
bastu 3 500 l 500 

24. KA 4. Nybyggnad av 
fredsförråd 6 000 3 000 

25. Tekniska försörj-
ningsanordningar 1 000 1 000 

26. Diverse smärre 
byggnadsföretag 1 000 1 000 
Summa c 38 520 19 400 
Summa C (a-c) 72 910 115 325 38 802 23 826 29 966 
Reducering av 
medelsbehovet - -2 026 -3 466 
Beräknat medels-
behov - 21 800 26 500 
Totalt A-C 231 015 320 225 100 597 73 956 82 866 
Reducering av 
medelsbehovet -6 156 -7 366 
Beräknat medels-
behov - 67 800 75 500 

Anslagsberäkning ( 1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 
(förslag) 

2 807 
67 800 

75 500 

146 107 

Beräknad medelsförbrukning 

1974/75 
1975/76 
Beräknad behållning 
1976-06-30 

67 800 
75 500 

2 807 

146 107 

Bygg- Färdig-
start stäUan-

de 

år-mån år-mån 

75-10 76-10 

75-10 77-fO 

75-10 76-06 

75-12 76-12 

75-12 76-12 

75-12 76-12 

75-12 76-12 

75-12 76-12 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marinförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 

197 5/76 anvisa ett investeringsanslag av 7 S 500 000 kr. 

IIl 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

197 3/7 4 Utgift 

1974/7 5 Anslag 

1975/76 Förslag 

88 174 277 
67 500 000 
71700000 

Behållning 10 585 290 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m., 

befästningar, flygfält och ammunitionsförråd för flygvapnet samt mark

förvärv härför samt för övnings- och skjutfält. Verksamheten omfattar 

vidare kornpletteringsarbeten m. m. på eller i anslutning till befintliga 

baser, anläggningar för el- och teleutrustning vid baserna samt inlösen av 

flygbullcrstörda fastigheter. 

Chefen för flygvapnet 

För budgetåret 1974/7 5 har beräknats en medelsförbrukning av 70,5 
milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 197 5/76 beräknas till 

80,8 milj. kr. Betalningsmedlens fördelning på primäruppdrag framgår av 

följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. 

Flygvapenförband: 
Markanskaffning för delprogrammen 
För flera delprogram gemensamma lcdnings-

och strilförband 
Basförband 
Gemensamma produktionsresurser 

Anskaffning av befästningar m. m. för del
programmen 
För flera delprogram gemensamma lednings-

och strilförband 
Basförband (befästningar) 
Basförband (flygfält) 

Anskaffning av kaserner m. m. för del
programmet 
Gemensamma produktionsresurser 

Summa 

Reducering på grund av överplanering 

Beräknat medclsbchov 

Medels förbrukning 
(l 000-tal kr.) 

200 
500 

l 000 

8 500 
3 965 

23 300 

50 350 

87 815 

-7 015 

80800 

Av den beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 197 5/7 6 avses 

1,5 milj. kr. för markanskaffning, 32,3 milj. kr. för anskaffning av 

befästningar m. m. och 47 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 

enligt följande sammanställningar. 
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A. Markanskaffning 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 

För flera delprogram gemensamma lednings
och strilförband 
I. Mark för strilanläggningar m. m. 

Basförband 
2. Mark för krigsflygfålt samt diverse mindre 

markförvärv och oförutsedda utgifter 

Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma produktionsresurser 
3. Diverse mindre markförvärv och oförutsedda 

utgifter 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

I. För att uppföra strilanläggningar bedöms det 

nödvändigt att förvärva mark med äganderätt. 

261 

Medelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

200 

500 

1 000 

I 700 

-200 

I 500 

vissa fall vara 

2. För att komplettera befintliga krigsflygfält kan det i vissa fall bli 
nödvändigt att förvärva mark med äganderätt. Behov av medel kan även 
uppkomma för att anskaffa mark för befästnings- och andra anläggningar 
inom övriga delprogram inom huvudprogrammet samt för smärre kom

pletteringar av flygvapnets befästningsfastigheter, oförutsedda utgifter i 

samband med redan beslutade markförvärv samt för mindre utgiftsrester 
för vissa inte helt avslutade förvärv. 

3. Medel har beräknats för inlösen av flygbullerstörda fastigheter, 
smärre kompletteringar av flygvapnets kasernfastigheter, oförutsedda 
utgifter i samband med redan beslutade markförvärv samt för mindre 
utgiftsrester för vissa inte helt avslutade förvärv. 

B. Anskaffning av befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
Befästningar m. m. 
För flera delprogram gemensamma 
lednings- och strilförband 
Företag påbörjade eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 

I. Radiolänkstationer och utpunkter 
2. Radiostation 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
3. Radiolänkstationer och utpunkter 
4. Komplettering av strilanläggningar 
5. Luftbevakningstorn 
6. Radaranläggning 
7. Smärre objekt 

Medelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

325 
1 200 

1 175 
600 
500 

3 700 
l 000 
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Ol'jekt m. m. 

Basförband 
Företag påbörjade eller avsedda att 
påbörjas J 1)74/75 

8. Kommandocentraler 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
9. Betongförråd för ammunition 

10. Splitterskydd på flygbascr 
11. Kommandocentraler 
12. Smärre objekt 

Flygfält 
Basförband 
Företag påbörjade före 1974-07-01 
13. Utbyggnad av nya flygbaser 
14. Lagringsanläggningar för tjära 
15. Fälthangarer 
16. Uppställningsplatscr för flytsyrc-

anläggningar 
17. Maskeringsanläggningar 

Företag påbörjade eller avsedda att 
påbörjas J 974/75 
18. Kompletteringsarbeten på befintliga baser 
19. Nybyggnad av uppställningsområde för 

flygplan SK 60 
20. Lagringsanläggningar för drivmedel 
21. Baracker 
22. Smärre objekt 
23. El- och teleanläggningar 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
24. Kompletteringsarbeten på befintliga 

baser 
25. Komplettering av flygbascr för an-

passning till flygplan 37 
26. Lagringsanläggningar för drivmedel 
27. Fälthangarer 
28. Maskeringsanläggningar 
29. Hangarplattor 
30. El- och teleanläggningar 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

Befästningar m. m. 

262 

Mcdelsförbrukning 
(l 000-tal kr.) 

465 

1 000 
1 000 

500 
1 000 

900 
200 
500 

300 
800 

1 300 

650 
700 
600 
500 

3 270 

2 400 

3 050 
2 800 

800 
300 

2 000 
2 230 

35 765 

-3 465 

32 300 

I. Behovet av utbyggnad av radiolänkstationer och utpunkter har 
senast anmälts i prop. 197 4: I (bil. 6 s. 243 ). Kungl. Maj :t har uppdragit 
åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga en sändarutpunkt inom en 
kostnadsram av 1 260 000 kr. enligt prisläget den l februari 1974. 

2. Behovet av att bygga en radiostation har tidigare anmälts i prop. 
1974: 1 (bil. 6 s. 244 ). Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvalt
ningen att låta bygga radiostationen inom en kostnadsram av 2 milj. kr. 
enligt prisläget den I februari 1973, vilket motsvarar 2,3 milj. kr. enligt 
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prisläget den I februari 1974. 
3. För att utföra mindre utbyggnader och kompletteringar vid radio

stationer och utpunkter behövs I 17 5 000 kr. under nästa budgetår. 
4. För mindre kompietteringsarbeten vid vissa stridsledningsradaran

läggningar behövs 600 000 kr. 
5. För luftbevakningstorn beräknas ett medelsbehov av 500 000 kr. 
6. En stridsledningsradaranläggning behöver byggas som prototyp för 

en serie nya radarstationer. Kostnaderna för anläggningen beräknas 

preliminärt till 6,8 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1974. Kungl. 
Maj :t uppdrog den 11 oktober 197 4 åt fortifikationsförvaltningen att 
utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 

7 och 12. För smärre objekt som vart och ett beräknas kosta högst 
500 000 kr. behövs sammanlagt 2 milj. kr. 

8. Kungl. Maj:t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att bygga 
en kommandocentral inom en kostnadsram av 835 000 kr. enligt pris
läget den 1 februari 197 3. 

9. För betongförråd för ammunition behövs I milj. kr. 
10. För splitterskydd på t1ygbaser beräknas ett medelsbehov av I milj. 

kr. 
11. Ytterligare en kommandocentral behöver byggas. Fortifikations

förvaltningen har redovisat huvudhandlingar för företaget. Kostnaderna 
beräknas till 870 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. 

13. För att bygga nödvändiga basanordningar vid nya tlygbascr beräk
nas en medelsförbrukning av 900 000 kr. 

14, 16, 17, 20, 21, 26 och 28. För att vid befintliga baser bygga ut 
lagringsanläggningar för tjära och drivmedel, uppställningsplatser för 
flytsyreanläggningar samt baracker och maskeringsanläggningar behövs 
sammanlagt 5, 7 milj. kr. 

15, 27 och 29. För fälthangarer samt hangarplattor i anslutning till 
hangarer och verkstäder behövs sammanlagt 3,3 milj. kr. 

18, 24 och 25. På befintliga flygbaser utförs efter hand arbeten för att 
komplettera baserna till normerad standard. Arbetena är delvis föran
ledda av att flygplan 37 kommer att tillföras attackbaserna. För kom
pletteringsarbeten beräknas en medelsförbrukning av sammanlagt 
6 750 000 kr. 

19. För att bygga ett uppställningsområde för lätta attackflygplan vid 
en flygbas behövs 650 000 kr. 

22. För mindre arbeten vid flygbaserna behövs 500 000 kr. 
23 och 30. För att fortsätta utbyggnaden av el- och teleanläggningar 

vid flygbaserna behövs 5,5 milj. kr. 
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C Anskaffning a11 kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma produktionsresurser 
Företag påbörjade eller avsedda 
att påbörjas 1974/75 

1. F 4. Nybyggnad av flygverkstad 
2. F 4. Nybyggnad av värmccentral 
3. F 4. Utökning av tlygdrivmedelsan

läggningen 
4. F 7. Nybyggnad av två hangarer 
5. F 14. Nybyggnad av skolbyggnad för 

basbefälsskolan 
6. F 14. Nybyggnad av huvudställverk 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
7. F 13. Nybyggnad av kontrolltom 

(Malmslätt) 
8. F 5. Utbyggnad av flygdrivmedels

anläggningen 
9. F I 0. Utbyggnad av flygdrivmedels

anläggningen 
10. Tekniska försörjningsanordningar 
11. Miljöskyddsåtgärder vid befintliga 

drivmedelsanläggningar 
12. Diverse smärre hyggnadsföretag 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

264 

Medelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

9 200 
I 100 

1 000 
11 300 

3 700 
I 350 

3 200 

1 500 

2 000 
6 000 

2 000 
8 000 

50 350 

-3 350 

47 000 
----------------- --------------

1-6_ Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningcn att låta 

utföra nybyggnad av flygverkstad och värmecentral samt utökning av 

drivmedelsanläggning vid F S. nybyggnad av två hangarer vid F 7 samt 

nybyggnad av huvudställverk och av skolbyggnad för flygvapnets basbe

fälsskola vid F 14. 

7. Vid F l 3:s detachemcnt, Malmslätt, behövs ett nytt kontrolltorn 

för f!ygkontrolltjänsten samt för väder- och sambandstjänsten. De befint

liga lokalerna fyller inte de krav som måste ställas på en nära och 

fortlöpande samverkan mellan de olika avdelningarna och på tillgång till 

avancerade tekniska hjälpmedel. Kostnaderna för objektet har uppskat

tats till 6 milj. kr. enligt prisläget den I februari I 97 4. 
8 och 9. Efter särskild utredning i fråga om fredsförsörjningen av bl. a. 

F S och F 10 med reabensin 77 har förslag lagts fram att förbandens 

drivmedelsförsörjning skall ske: via import över Helsingborg. Försvarets 

materielverk har bedömt att: genomförande av detta förslag skulle 

innebära en årlig kostnadsbesparing av ca 300 000 kr. Detta förutsätter 

att befintliga anläggningar vid förbanden läggs om och kompletteras. 

Dessa arbeten beräknas även öka funktionssäkerheten och på ett bättre 

sätt tillgodose miljöskyddskraven. Kostnaderna för objekten har uppskat

tats till sammanlagt 3 41 S 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. 
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Kungl. Maj:t uppdrog den 30 augusti 1974 åt fortifikationsförvaltningen 
att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretagen. 

10. För tekniska försörjningsanordningar behövs 6 milj. kr. för nästa 
budgetår. Medlen avses främst för avloppsreningsanläggningar m. m. samt 
för komplettering av distributionsnät för el, värme och vatten vid 
förbanden m. m. 

11. För miljöskyddsåtgiirder vid befintliga drivmcdelsanläggningar be
hövs 2 milj. kr. 

12. För diverse smärre byggnadsföretag, främst utbyggnad av driv
medelsutrustningsverkstäder och räddningsstationer, behövs 8 milj. kr. 

för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Chefen för flygvapnet har beräknat mede!sförbrukningen under ansla
get för nästa budgetår till 80,8 milj. kr. Jag beräknar medelsförbruk
ningen till 75 milj. kr. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas 
enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. Av medclsförbruk
ningen beräknas I ,S milj. kr. för markanskaffning, 30,7 milj. kr. för 
anskaffning av befästningar m. m. och 42,8 milj. kr. för anskaffning av 
kaserner m. m. Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar 
för flertalet nya objekt som finns intagna i investeringsplanen och som är 
underkastade det s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte har något 
att erinra torde det få ankomma på regeringen att efter prövning av 
huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som anvisas av 
riksdagen besluta om de redovisade företagen skall utföras. Skulle något 
objekt med hänsyn till pågående översyn av försvarets fredsorganisation 
eller av andra skäl inte anses böra utföras, bör regeringen vidare kunna 
ersätta detta med annat objekt trots att detta inte har tagits upp i 
investeringsplanen. 

Investeringsplan (1 000-tal kr.) 
-----···-----

Objekt 

A. Markanskaffning 
Befästningarnas 
delfond 
Delprogram 3.1 

1. Mark för stril
anläggningar m. m. 
Delprogram 3. 7 

2. Mark för krigs
flygfält samt 
diverse mindre 
markförvärv och 
oförutsedda ut
gifter 

Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- l'ärdig-
-------------------- start ställan-
1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 

t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

400 200 200 

1 000 500 500 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

Kasernbyggnaders 
delfond 
Delprogram 3.99 

3. Diverse mindre 
markförvärv och 
oförutsedda ut-
gifter 2 000 1 000 l 000 

Summa A 3 400 1 700 1 700 

Reducering av 
mcdclsbchcvet -200 -200 

Beräknat medels-
behov l 500 1 500 

B. Amkaffning a1• 
befästningar m. m. 

I. Befästningar 
a. Företag påbörjade 

före 1974-07-01 
Delprogram 3.1 

l. Radiolänkstatio-
ner och utpunk-
ter 3 195 3 395 2 450 945 

2. Luftbcvaknings-
torn 700 700 595 105 

3. S tridslednings-
radaranläggning-
ar (kompl. åtgär-
der) 500 500 20 480 
Delprogram 3. 7 

4. Kommandocentra-
ler I 670 I 670 860 810 
Delprogram 3.99 

5. Terminalradar-
anläggning PS 810 2 500 2 600 l 800 800 

Summa a 8 565 8 865 5 725 3 140 

b. Företag på började 
eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram 3.1 

6. Radiolänkstatio-
ner och utpunk-
ter 1 890 l 990 35 1 630 325 

7. Luftbcvaknings-
torn 500 500 500 

8. Stridslednings-
radaranlägg-
ningar (komp!. 
åtgärder) 700 700 700 

9. Radiostation 2 000 2 300 l 100 l 200 
l 0. Smärre objekt 500 500 500 

Delprogram 3.7 
11. Betongförråd 

för ammunition 1 500 1 000 1 000 
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Objekt Kostnadsram M cdelsförbrukning Bygg- Färdig-

Beräknad för 
start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 faktisk de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

12. Splitterskydd 
på flygbaser 1 000 1 000 1 000 

13. Kommandocentra-
ler 835 965 500 465 

14. Smärre objekt 500 500 500 

Summa b 9 425 9 455 35 7 430 1 990 

c. Företag avsedda 
att påbörjas 
1975/76 
Delprogram 3.1 

15. Radiolänkstatio-
ner och utpunk-
kr 1 175 1 175 

16. Stridslednings-
radaranläggningar 
(kompl. åtgärder) 600 600 

17. Radaranläggning 6 800 100 3 700 
Delprogram 3. 7 

18. Betongförråd 
för ammunition 

19. Splitterskydd 
1 000 1 000 

på flygbascr 1 000 500 
20. Kommandocentra-

ler 870 500 
21. Smärre objekt 2 000 2 000 

Summa c 13 445 100 9 475 
Summa BI (a-c) 17 990 31 765 5 760 10 670 11 465 
Reducering av 
mcdelsbehovet -1 370 -1 165 
Beräknat medelsbehov 9 300 10 300 

ll. Flygfält 
a. Företag påbörjade 

före 1974-07-01 
Delprogram 3. 7 

1. Utbyggnad av nya 
flygbascr 9 500 9 800 7 870 1 030 900 71-11 76-06 

2. Kompletterings-
arbeten på be-
fintliga baser 3 500 3 650 920 2 730 74-04 74-11 

3. Lagringsanlägg-
ningar för tjära 2 100 2 100 I 660 240 200 69-07 76-06 

4. Fälthangarer 1 600 1 700 700 500 500 70-09 76-06 
5. Komplettering 

av flygbaser för 
anpassning till 
flygplan 37 l 100 l 100 420 680 74-05 74-11 

6. Nybyggnad av 
bakom för flyg-
plan SK 60 1 900 1 930 830 1 100 73-08 74-10 

7. Lagringsanlägg-
ningar för driv-
medel 1 500 1 500 800 700 73-07 74-06 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställ an-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-män år-mån 

8. Uppställnings-
platser för flyt-
syreanläggningar I 000 I 000 400 200 300 73-07 76-06 

9. Maskerings-
anläggningar 1 500 2 200 600 800 800 73-08 76-06 

10. Baracker 800 900 250 650 73-08 75-06 
11. Hangarplattor 2 000 2 350 300 2 050 74-06 74-11 
12. El- och telean· 

läggningar 6 580 7 050 3 780 3 270 73-07 75-06 
Summa a 33 080 35 280 18 530 13 950 2 700 

b. Företag påbörjade 
eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram 3. 7 

13. Kompletterings-
arbeten på be-
fintliga baser 2 600 2 400 1 090 l 300 74-08 75-10 

14. Komplettering 
av flygbaser 
för anpassning 
till flygplan 3 7 500 500 500 74-07 75-06 

15. Nyoyggnad av 
uom för flyg-
plan SK 60 800 950 300 650 75-05 76-06 

16. Lagringsanlägg-
ningar för driv-
medel 3 000 3 000 2 300 700 74-07 76-06 

l 7. Baracker 800 900 300 600 74-09 76-06 
18. Smärre objekt l 000 l 000 430 500 74-07 76-06 
19. El- och tcle-

anläggningar 4 900 1 630 3 270 74-07 76-06 

Summa b 8 700 13 650 6 550 7 020 

c. Företag avsedda 
att påbörjas 
1975/76 
Delprogram 3. 7 

20. Kompletterings-
ar be ten på be-
fintliga baser 5 700 2 400 75-09 77-06 

21. Komplettering av 
flygbascr för 
anpassning till 
flygplan 37 6 300 3 050 75-08 77-06 

22. Lagringsanlägg· 
ningar för 
drivmedel 4 000 2 800 75-07 77-06 

23. Fälthangarer 800 500 75-08 76-06 
24. Maskcringsan-

läggningar 900 300 75-09 77-06 
25. Hangarplattor 2 000 2 000 75-08 76-06 
26. El- och tele-

anläggningar 5 500 I 930 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 faktisk Beräknad för de 
t. 0. !'.'!. 

1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

Summa c 25 200 12 980 

Summa B Il (a-c) 41 780 74 130 18 530 20 500 22 700 

Reducering av 
medels behovet -2 300 -2 300 

Beräknat medelsbe-
hov 18 200 20 400 

Summa BI-Il 59 770 105 895 24 290 31 170 34 165 

Reducering av 
medelsbehovet -3 670 -3 465 

Beräknat medelsbe-
hov 27 500 30 700 

c. Anskaffning av 
kaserner m. m. 

a. Företag påbörjade 
före 1974-07-01 
Delprogram 3.99 

l. F 6. Tillbygg-
nad för termi-
nalområdeskon-
trollcentral 650 650 531 116 73-06 74-11 

2. F 7. Utökning 
av tlygdrivme-
delsanläggning-
en 4 000 4 500 3 232 l 107 73-10 75-02 

3. F 10. Nybyggnad 
av huvudställ-
verk 3 850 2 000 l 420 416 74-01 74-08 

4. F 14. Om- och till-
byggnad av matin-
rättningen 3 650 4 700 3 687 1 013 73-04 75-02 

5. F 15. Nybyggnad 
av tillsynsverk-
stad 7 500 7 000 6 026 544 73-06 74-08 

6. F 15. Utökning 
av flygdrivme-
delsanläggning-
en 5 050 5 500 2 508 2 558 73-10 75-05 

7. F 16. Nybyggnad 
av flygverkstad 8 800 8 800 2 094 6 066 74-04 75-05 

8. F 16. Nybyggnad 
av värmecentral 5 800 5 892 5 814 78 73-03 74-08 

9. F I 7. Nybyggnad 
av simulator-
anläggning 2 350 2 120 

10. F 17. Om- och 
2 010 110 74-01 74-10 

tillby"ggnad av 
huvudställverk 3 550 3 200 

11. F 18. Nybyggnad 
2 188 847 74-02 74-10 

för utbildnings-
verksamheten 23 000 28 000 23 863 3 367 71-11 75-03 
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Objekt Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

12. F 21. Nybyggnad 
av intendentur-
och sjukvårds-
materielförråd 2 400 2 000 1 588 315 73-10 74-12 

13. F 21. Nybyggnad 
av flygdrivme-
delsanläggning 1 765 2 000 1 640 180 73-10 74-12 

14. F 21. Nybyggnad 
av värmeccntral 5 850 6 000 5 939 63 72-06 74-08 

Summa a 78 215 82 362 62 540 16 780 

b. Företag påbörjade 
eller ai'.~edda på-
börjas 1974/75 

15. F 4. Nybyggnad 
av flygverkstad 11 460 13 200 4 000 9 200 74-10 76-06 

16. F 4. Nybyggnad 
av värmeccntral 2 700 3 100 2 000 1 100 74-10 75-10 

17. F 4. Utökning av 
flygdrivme<lcls-
anläggningen 3 455 4 000 3 000 1 000 74-10 75-10 

18. F 7. Nybyggnad 
av två hangarer 23 700 27 500 8 000 11 300 74-10 77-10 

19. F 14. Nybyggnad 
av skolbyggnad för 
BBS 5 800 6 700 3 000 3 700 74-10 76-06 

20. F 14. Nybyggnad 
av huvudställ-
verk 3 125 3 600 2 250 1 350 74-10 75-12 

21. Tekniska försörj-
ningsanordningar 4 500 4 500 4 500 

22. Miljöskyd<lsåt-
gärder vid be-
fintliga driv-
mcdelsanlägg-
ningar 5 000 1 000 1 000 

23. Diverse smärre 
byggnadsföre-
tag 5 000 5 000 5 000 

Summa b 64 740 68600 32 750 27 650 

c. Företag avsedda 
att påbörjas 
1975/76 

24. F 5. Utbyggnad 
av flygdrivme-
delsanläggning-
en 1 500 1 500 75-10 76-10 

25. F 10. Utbyggnad av 
tlygdrivmcdcls-
anläggningen 2 000 2 000 75-10 76-10 

26. Tekniska försörj-
ningsanordningar 6 000 6 000 
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Objekt Kostnadsram Meddsförbrukning 

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. ··---------

Bygg
start 

Färdig
ställan
de 

1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

27. Miljöskyddsåt
gärder vid be
fintliga driv
medelsanlägg
ningar 

28. Diverse smärre 
byggnadsföretag 

Summa c 
Summa C (a-c) 

Reducering av 
medelsbehovet 

Beräknat medcls
behov 

Totalt A-C 

Reducering av 
medels behovet 

Beräkna ·l medels
behov 

142 955 

202 725 

Anslagsberäkning ( 1 000-tal kr.} 

Medelstillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/7 5 
Anslag för 1975/76 
(förslag) 

10 586 
67 500 

71 700 

149 786 

2 000 

7 000 

18 500 

169 462 

278 757 

62 540 

86 830 

49 530 

-8 030 

41 500 

82 400 

-11 900 

70 500 

Beräknad mcdclsförbrukning 

1974/75 
1975/76 
Beräknad behåll
ning 1976-06-30 

70 500 
75 000 

4 286 

149 786 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

2 000 

7 000 

18 500 

46 150 

-3 350 

42 800 

82 015 

-- 7 015 

75 000 

att till Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar för bud
getåret 1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 71700000 kr. 

III 4. Central och högre regional ledning: Anskaffning av anläggningar 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

22 853 818 
23 500 000 
20 500 000 

Behållning 2 484 540 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler, stabs
platser, förråd m. m. för gemensamma ändamål för försvaret samt 
markförvärv härför. 
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överbefälhavaren 

För budgetåret 197 4/7 5 har beräknats en medelsförbrukning av 23,5 
milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1975/76 beräknas till 
20,5 milj. kr. Betalningsmedlens fördelning på primäruppdrag framgår av 
följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. Medclsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

--------------
Central och högre regional ledning: 
Markanskaffning för delprogrammet 
Militärområdesstaber m. m. 

Anskaffning av befästningar m. m. för 
delprogrammen 
Militärområdesstaber m. m. 
Krigsorganisation för vissa staber m. m. 

Anskaffning av kaserner m. m. för 
delprogrammen 
Försvarsstaben 
Militärområdesstaber m. m. 

Summa 

Reducering på grund av överplanering 

Beräknat mcdelsbchov 

440 

10 200 
7 000 

3 500 
1 300 

22 440 

-1 940 

20 500 

Av den beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 197 5/76 avses 
400 000 kr. för markanskaffning, I 5,6 milj. kr. för anskaffning av 
befästningar m. m. och 4,5 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 
enligt följande sammanställningar. 

A. ftfarkanskaff ning 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
Militärområdcsstaber m. m. 
1. Diverse mindre markförvärv och oför

utsedda utgifter 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

Medelsförbrukning 
(l 000-tal kr.) 

-----------

440 

-40 

400 

1. För att utföra befästningsanläggningar kan i vissa fall mark behöva 
förvärvas med äganderätt. Medel kan också behövas för att anskaffa mark 
för befästnings- och liknande anläggningar inom andra delprogram inom 
huvudprogrammet. 
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B. Anskaffning av befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
Militärområdesstaber m. m. 
Företag påbörjade eller avsedda 
att påbörjas 1974/75 
l. Militärområdesförråd för drivmedel 
2. Militärområdesförråd för ammunition 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
3. Militärområdcsförråd för drivmedel 

Krigsorganisation för vissa staber m. m. 
Företag påbörjade eller avsedda att på
börjas 197.//75 
4. Stabsplatser och utpunkter 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
5. Smärre objekt 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

273 

Medelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

3 125 
1 075 

6 000 

3 500 

3 500 

17 200 

-1 600 

15 600 
---·--·------------------------------

1- 2. Kungl. Maj:t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 
bygga fyra militärområdesförråd för drivmedel och ett militärområdesför

råd för ammunition. 
3. Ytterligare tre militärområdesförråd för drivmedel behöver byggas. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för nybyggnad 

av dessa förråd. Kostnaderna har beräknats till 8,4 milj. kr. enligt 

prisläget den l februari I 97 4. 
4. Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 

bygga två utpunkter till gemensamma stabsplatser. 
5. För smärre objekt behövs för nästa budgetår 3,5 milj. kr. 

C. Anskaffning av kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
Militärområdesstaber m. m. 
Företag påbörjade eller avsedda 
att påbörjas 1974/75 
I. ByÖN m. fl. Nybyggnad av garage 

Försvarsstaben 
Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
2. Tekniska försörjningsobjekt 
3. Diverse smärre objekt 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

18 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 6 

Medelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

l 300 

500 
3 000 

4 800 

-300 

4 500 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 274 

I. Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att bygga 
garagebyggnad för övre Norrlands militärområdes byggnadskontor m. fl. 

2-3. För tekniska försörjningsobjekt och diverse smärre byggnads
objekt behövs sammanlagt 3,5 milj. kr. för nästa budgetär. 

Föredraganden 

Överbefälhavaren har beräknat medelsförbrukningen under anslaget 
för nästa bugetår till 2.0,5 milj. kr. Jag biträder förslaget och förordar att 
medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och 
anslagsbcräkning. Av medelsförbrukningen beräknas 400 000 kr. för 
markanskaffning, 15 ,6 milj. kr. för anskaffning av befästningar m. m. och 
4.5 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. Fortifikationsförvalt
ningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet nya byggnadsobjekt 
som finns intagna i investeringsplanen. Om riksdagen inte har något att 
erinra torde det få ankomma på regeringen att efter prövning av 
huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som anvisas av 
riksdagen besluta om de redovisade företagen skall utföras. Skulle något 
objekt anses inte böra utföras bör regeringen vidare kunna ersätta detta 
med annat objekt trots att detta inte har tagits upp i investerings planen. 

lnvesteri11gspla11 ( 1 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

Bygg- Färdig
start ställan

de 

1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-män 
- -------------·----------------
A. Markanskafj/zing 

Befäst1zi11gars 
de/fond 
Delprogram 4.5 

1. Diverse mindre 
markförvärv och 
oförutsedda ut-
gifter 880 440 440 

Summa A 880 440 440 

Reducering av 
mcdclsbchovet -40 -40 

Beräknat medels-
behov 400 400 

B. Anskaffning ar 
befästningar m. m. 

a. Företag päbörjadc 
före 1974-07-01 
Delprogram 4.5 

1. Militärområdes-
förråd för driv-
medel 13 380 13 380 9 575 3 805 
Delprogram 4.6 
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Objekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning Bygg- Färdig· 
start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-miln år·1nån 

2. Stabsplatser och 
utpunkter 4 000 4 550 1 243 3 287 

3. Smärre objekt 1 000 1 000 600 400 

Summaa 18 380 18 930 11 418 7 492 

b. Företag påbörjade 
eller a11sedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram 4.5 

4. Militärområdes-
förriid för driv-
medel 8 314 9 625 6 500 3 125 

5. Militärområdes-
förråd för 
ammunition 3 170 3 675 2 600 1 075 
Delprogram 4.6 

6. Stabsplatser 
och utpunkter 6 310 7 310 3 500 3 500 

7. Smärre objekt 3 400 3 400 3 400 
Summa b 21 194 24 010 16 000 7 700 

c. Företag avsedda att 
påbörjas 1975/76 
Delprogram 4.5 

8. Militärområdes-
förråd för 
drivmedel 8 400 6 000 
Delprogram 4.6 

9. Smärre objekt 3 500 3 500 
Summa c 11 900 9 500 
Summa B (a-c) 39 574 54 840 Il 418 23 492 17 200 
Reducering av 
medclsbehovet -3 792 ··l 600 
Beräknat me-
delsbehov 19 700 15 600 

c. Anskaffning av 
kaserner m. m. 

a. Företag påbörjade 
före 1974-07-01 
Delprogram 4.1 

1. Tillbyggnad för 
totalförsvarets 
signalskyddsav-
delning 3 415 1 015 2 400 74-05 75-06 

2. Diverse smärre 
byggnadsförc-
tag för samtli-
ga delprogram 620 620 470 150 
Summa a 620 4 035 I 485 2 550 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 

b. Företag påbörjade 
eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram 4.1 

3. Diverse smärre 
byggnadsföretag 
för samtliga 
delprogram 1 000 200 
Delprogram 4.5 

4. ByÖN m. fl. Ny-
byggnad av ga-
rage 2 390 2 800 500 1 000 1 300 

Summa b 2 390 3 800 500 1 200 1 300 

c. Förerag avsedda 
att påbörjas 
1975/76 
Delprogram 4.1 

5. Tekniska för-
sörjningsobjekt 500 500 

6. Diverse smärre 
byggnadsföretag 
för samtliga 
delprogram 3 000 3 000 
Summa c 3 500 3 500 

Summa C (a-·c) 3 010 11 335 1 985 3 750 4 800 
Reducering av 
medelsbehovet -350 -300 
Beräknat me-
delsbehov 3 400 4500 

Totalt A-C 42 584 67 055 13 403 27 682 22 440 

Reducering av 
medelsbehovet -4 182 -1 940 

Beräknat mc-
delsbehov 23 500 20 500 

Anslagsberäkning ( 1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1974-07-01 2 484 1974/75 23 500 
Anslag för 1974/75 23 500 1975/76 20 500 
Anslag för 1975/76 Beräknad behållning 
(förslag) 20 500 1976-06-30 2 484 

46 484 46 484 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Central och högre regional ledning: Anskaffning av 
anläggningar för budgetåret 1975/76 anvisa ett investeringsan
slag av 20 500 000 kr. 

Bygg- Färdig-
start ställan-

de 

år-mån år-mån 

74-10 75-06 
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111 S. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 997 112 
11 600 000 
12 900 000 

Behållning 821 133 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler och 

befästningar m. m. för gemensamma myndigheter och funktioner samt 

markförvärv härför. 

Överbefälhavaren 

För budgetåret 197 4/7 5 har beräknats en medelsförbrukning av 11,6 
milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 197 5/7 6 beräknas till 

12,9 milj. kr. Betalningsmedlcns fördelning på primäruppdrag framgår av 

följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. 

Gemensamma myndigheter m. m.: 
Markanskaffning för delprogrammet 
Försvarets radioanstalt 

Anskaffning av befästningar m. m. för 
delprogrammen 
Försvarets radioanstalt 
Anskaffning av viss fortifikatorisk 

materiel m. m. 

Anskaffning av kaserner m. m. för 
delprogrammet 
Försvarets radioanstalt 

Summa 

Reducering på grund av överplanering 

Beräknat medelsbehov 

Mcdelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

220 

3 700 

6 500 

3 900 

14 320 

-I 420 

12 900 

Av den beräknade meddsförbrukningen för budgetåret 197 5/7 6 avses 

200 000 kr. för markanskaffning, 9, 1 milj. kr. för anskaffning av 

befästningar m. m. och 3,6 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 

enligt följande sammanställningar. 

A. Markanskaffning 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
Försvarets radioanstalt 
l. Diverse mindre markförvärv och oför

utsedda utgifter 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

19 Riksdagen 1975. 1 samL Nr 1. Bilaga 6 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

220 

-20 

200 
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I. För att utföra befästningsanläggningar o. d. kan i vissa fall mark 

behöva förvärvas med äganderätt. Medel kan också behövas för att 

anskaffa mark för befästnings- och liknande anläggningar inom andra 

delprogram inom huvudprogrammet. 

8. Anskaffning av befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
försvarets radioanstalt 
Företag påbörjade före 1974-07-01 
l. FRA-anläggningar 

Företag avsedda att påbörjas i 975/76 
2. FRA-anläggningar 
3. Smärre objekt 

Anskaffning av viss fortifikatorisk 
materiel m. m. 

Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
4. Truppbefästningar 
5. Förbindelsearbeten 
6. Förstöringsarbeten 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

100 

2 250 
l 350 

6 000 
300 
200 

IO 200 

-1 100 

9 100 

I. Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 

bygga en anläggning för försvarets radioanstalt. 

2. Ytterligare två anläggningar för försvarets radioanstalt behöver 

byggas. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadspro

gram för dessa anläggningar. Kostnaderna har uppskattats till 4 550 000 
kr. enligt prisläget den I februari 1974. Kungl. Maj:t uppdrog den 30 
augusti 197 4 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar 

för anläggningarna. 

3. För smärre objekt för försvarets radioanstalt behövs I 350 000 kr. 

för nästa budgetår. 

4-6. För truppbefästningar, förbindelsearbeten och förstöringsarbe

ten behövs resp. 6 milj. kr., 300 000 kr. och 200 000 kr. 

C. Anskaffning av kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
försvarets radioanstalt 
Företag påbörjade eller avsedda 
att påbörjas i 974/75 
1. FRA. Nybyggnad av garage m. m. 

för militärsektionen 

Mcdelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

3 150 
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Objekt m. m. 

279 

Medelsforhrukning 
(I 000-tal kr.) 

·---- ---- --------·--
Företag avsedda att påbörjas 
1975/76 
2. Diverse smärre byggnadsföretag 

för flera delprogram 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

750 

3 900 

-300 

3 600 

1. Behovet av nya lokaler för militärsektionen m. m. vid försvarets 
radioanstalts centrala del har tidigare anmälts i prop. 1972 :75 (s. 352). 
Genom beslut den 23 februari 197 3 uppdrog Kungl. Maj :t åt fortifika
tionsförvaltningen att bygga en skol- och förläggningsbyggnad för militär
sektionen m. m. inom en kostnadsram av 8,8 milj. kr. enligt prisläget den 
1 februari 1972. Fortifikationsförvaltningen har sedermera redovisat 
huvudhandlingar dels för nybyggnad för militärsektionen av varm- och 
kallgarage (1 O dubbelfack) samt kall förråd m. m., dels för ombyggnad av 
en befintlig byggnad till varmförråd. Kostnaderna för byggnadsföretaget 

har beräknats till 4,9 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. 
2. För diverse smärre byggnadsföretag behövs 7 50 000 kr. för nästa 

hudgetår. 

Föredraganden 

Överbefälhavaren har beräknat medelsförbrukningen under anslaget 
för nästa budgetår till 12, 9 milj. kr. Jag biträder förslaget och förordar 
att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och 
anslagsberäkning. Av medelsförbrukningen beräknas 200 000 kr. för 
markanskaffning, 9,1 milj. kr. för anskaffning av befästningar m. m. och 
3,6 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. Fortifikationsförvalt
ningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet nya byggnadsobjek t 
som finns intagna i investcringsplanen. Om riksdagen inte har något att 
erinra torde det få ankomma på regeringen att efter prövning av 
huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som anvisas av 
riksdagen besluta om de redovisade företagen skall utföras. Skulle något 
objekt anses inte böra utföras, bör regeringen vidare kunna ersätta detta 
med annat objekt trots att detta inte har tagits upp i investeringsplanen. 
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Investeringsplan ( 1 000-tal kr.} 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- färdig-
start ställan-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-mån år-mån 

A. f';farkanskaffning 
Befästningars 
de/fond 
Delprogram 5.6 

1. Diverse mindre 
markförvärv och 
oförutsedda ut-
gifter 440 220 220 

Summa A 440 220 220 

Reducering av 
medels behovet ·-20 -20 

Beräknat me-
delsbehov 200 200 

B. Anskaffning ar 
befästningar m. m. 

a. Företag påbörjade 
före 1974-07-01 
Delprogram 5.6 

1. FRA-anläggningar 8 845 9 325 4 010 5 215 100 

Summa a 8 845 9 325 4 010 5 215 100 

b. Företag påbörjade 
eller a1•sedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram 5.6 

2. F RA-anläggningar 300 300 300 
Delprogram 5.17 

3. Truppbt!fästningar 2 720 2 720 2 720 
4. Förbindelsearbeten 300 300 300 
5. Förstöringsarbctcn 200 200 200 

Summa b 3 520 3 520 3 520 

c. Företag avsedda 
att påbörjas 
1975/76 
Delprogram 5.6 

6. FRA-anläggningar 4 550 2 250 
7. Smärre objekt 1 350 1 350 

Delprogram 5. I 7 
8. Truppbefästningar 6 000 6 000 
9. Förbindelsearbeten 300 300 
1 O. Förstöringsarbcten 200 200 

Summa c 12 400 10 100 

Summa B (a-c) 12 365 25 245 4 010 8 735 10 200 

Reducering av me-
delsbehovet -435 -1 100 

Beräknat medels-
behov 8 300 9 100 
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Objckt Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställ an-

1973-02-01 1974-02-01 Faktisk Beräknad för de 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-män år-mån 

C Anskaffningav 
kaserner m. m. 

a. Företag påbörjade 
före 1974-07-01 
Delprogram 5.6 

1. FRA. Nybyggnad för 
militärsektionen 7 400 5 898 1 502 73-05 74-12 

2. FRA. Tekniska för-
sörjningsobjekt I 325 I 042 283 73-11 74-08 

Summa a 8 725 6 940 I 785 

b. Företag påbörjade 
eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram 5.6 

3. FRA. Nybyggnad 
av garage m. m. 4 900 1 750 3 150 74-12 76-10 

4. Diverse smärre 
byggnadsförctag 
för flera del-
program I 000 100 

Summa b 5 900 l 850 3 150 

c. Företag avsedda 
att påbörjas 
1975/76 
Delprogram 5.6 

5. Diverse smärre 
byggnadsförctag 
för flera del-
program 750 750 

Summa c 750 750 

Summa C (a-c) 15 375 6 940 3 635 3 900 

Reducering av me-
delsbehovet - 535 -300 

Beräknat medels-
behov 3 100 3 600 

Totalt A-C 12 365 41 060 10 950 12 590 14 320 

Reducering av me-
delsbehovet -990 -1 420 

Beräknat medels-
behov 11 600 12 900 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Mcdclstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1974-07-01 821 1974/75 11 600 
Anslag för 1974/75 11 600 197 5/76 12 900 
Anslag för 1975/76 Beräknad behållning 
(förslag) 12 900 1976-06-30 821 

25 321 25 321 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anlägg

ningar för budgetåret 197 5/76 anvisa ett investeringsanslag av 
12 900 000 kr. 

III. 6. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar 
för försvarets forskningsanstalt 

1973/74 
1974/7 5 
1975/76 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

599 386 
1 000 
I 000 

Behållning l 765 737 

Verksamheten under anslaget omfattar byggnadsarbeten för försvarets 
forskningsanstalt. 

Försvarets forskningsanstalt 

För budgetåret 197 4/7 5 har beräknats en medelsförbrukning av 
145 000 kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1975/76 beräknas 

till 550 000 kr. enligt följande sammanställning. 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets forskningsanstalt 
delfond 
Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaff
ning av anläggningar för delprogrammet 
Gemensam försvarsforskning 
Företag avsedda att påbörjas 1975/76 
1. Smärre objekt 

Beräknat medelsbehov 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

550 

550 

I. För smärre objekt behövs 550 000 kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Försvarets forskningsanstalt har beräknat medelsförbrukningen under 
anslaget till 550 000 kr. Jag biträder förslaget och förordar att medel för 
nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäk
ning. 
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Investeringsplan ( 1 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1973-04-01 1974-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
1973/74 1974/75 1975/76 år-man år-mån 

Anskaffning av an
läggningar m. m. 
Delprogram 5.5 
A. Företag påbörjade 

eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 
Smärre objekt 

Summa A 

B. Företag avsedda 
att påbörjas 
1975/76 
Smärre objekt 

Summa B 

Summa A-B 

Beräknat mcdels
behov 

l 145 

l 145 

l 145 

Ans lags beräkning ( 1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning I 974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 
(förslag) 

1 766 
1 

l 768 

1 145 

1 145 

550 

550 

l 695 

1 145 

1 145 

l 145 

l 145 

Beräknad mcdclsförbrukning 

1974/75 1 145 
1975/76 550 
Beräknad behållning 
1976-06-30 73 

l 768 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

550 

550 

550 

550 

att till Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anlägg
ningar för försvarets forskningsanstalt för budgetåret 1975/76 
anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

III 7. Anskaffning av vissa militära anläggningar 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 

197 5 /7 6 Förslag 

7 425 

310 000 
1200000 

Behållning 820 787 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av sådana anlägg
ningar som helt eller delvis finansieras utanför utgiftsramen för det 
militära försvaret. 
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Överbefälhavaren 

För budgetåret 1974/7 5 har beräknats en medelsförbrukning av 
730 000 kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 197 5/7 6 beräknas till 
2,6 milj. kr. enligt följande sammanställning. 

--------·-----
Primäruppdrag m. m. 

Anläggningar m. m. för vissa militära 
ändamål 
Markanskaffning 

Beräknat medelsbehov 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

2 600 

2 600 
-- -------·----------

Den beräknade medelsförbrukningcn avses för anskaffning av följande 
markobjekt. 

Objekt m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
Anläggningar m. m. för vissa militära 
ändamål 
l. Förvärv av kompensationsmark i 

Skövde 
2. Förvärv av mark för nybyggnad för en 

teknisk skola för armen och en för 
försvarsmakten gemensam förvaltnings
skola i Östersund 

3. Förvärv av mark för ett nytt freds
förband i Arvidsjaur 

Summa 

Medelsförbrukning 
(1 000-tal kr.) 

400 

I 200 

I 000 

2 600 

I. Fd1gan om att anskaffa kompensationsmark vid Skövde har senast 
anmälts i prop. 1974:1 (bil. 6 s. 264). För fortsatta markförvärv beräknas 
en medelsförbrukning av 400 000 kr. under budgetåret 197 5/7 6. De 
totala kostnaderna för markförvärven beräknas numera till 2 milj. kr. 

2. Om en teknisk skola för armen och en för försvarsmakten gemen
sam förvaltningsskola inrättas skall dessa förläggas till Östersund enligt 
riksdagens beslut (prop. 1971:29, lnU 1971:15, rskr 1971:196) om 
flyttning av viss statlig verksamhet från Storstockholmsområdet. 

överbefälhavaren har till Kungl. Maj:t överlämnat förslag till organisa
tion av den tekniska skolan. Förslaget förutsätter bl. a. att skolan i 
största möjliga utsträckning samlokaliseras med den planerade gemensam
ma förvaltningsskolan. Kungl. Maj :t har uppdragit åt fortifikationsförvalt
ningcn att i samråd med överbefälhavaren, krigsmaktens förvaltningsut
bildningsutredning och Öskrsunds kommun vidta åtgärder för att skaffa 
lokaler för de båda skolorna och till Kungl. Maj:t inkomma med förslag 
till hyggnadsprogram. Kostnaderna för nödvändig markanskaffning på ca 
4,7 ha uppskattas till 1,2 milj. kr. överbefälhavaren utgår från att 
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markanskaffningen kan behöva genomföras under budgetåret 1975/76. 

3. 1973 års riksdag (prop. 1973:135, FöU 1973:26, rskr 1973:382) 
har fattat beslut om att ett nytt fredsförband skall förläggas till 
Arvidsjaur. I avvaktan på beslut om verksamheten vid det nya förbandet 
och om den markanskaffning som blir nödvändig uppskattar överbefäl
havaren kostnaderna för erforderlig markanskaffning till ca 5 milj. kr. 
överbefälhavaren utgår från att markanskaffningen kan behöva påbörjas 
under budgetåret 197 5/76. 

Föredraganden 

Överbefälhavaren har beräknat medelsförbrukningen under anslaget till 
2,6 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 1,6 milj. kr. och 
förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investerings
plan och anslagsberäkning. Av medelsförbrukningen beräknar jag 
400 000 kr. för att förvärva kompensationsmark i Skövde och 1,2 milj. 
kr. för att anskaffa ett område om ca 4,7 ha i anslutning till A 4:s område 
i Östersund. l fråga om förvärv av kompensationsmark i Skövde har 
riksdagen tidigare fattat beslut (prop. 1972 :7 5, FöU 1972:17, rskr 

1972 :231 ). Marken i Östersund är avsedd för nybyggnad av lokaler för en 
teknisk skola för armen och en för försvarsmakten gemensam förvalt
ningsskola. Jag räknar med att förslag om att inrätta dessa skolor skall 
kunna underställas riksdagen under innevarande riksmöte. Om beslut 
fattas om att inrätta skolorna skall dessa förläggas till Östersund enligt 
riksdagens beslut (prop. 1971:29, lnU 1971:15, rskr 1971:196) om 
flyttning av viss statlig verksamhet från Storstockholmsområdet. För att 
ge plats för nybyggnad av lokaler för skolorna behövs en mindre 

utökning av A 4:s markområde. Medel bör under budgetåret 1975/76 stå 
till förfogande under detta anslag så att markförvärvet kan genomföras 
under nästa budgetår. Frågan om hur kostnaderna för erforderliga 
investeringar i Östersund slutligt skall fördelas på anslag inom resp. utom 
utgiftsramen för det militära försvaret kan bedömas först efter prövning 
av förslag till byggnadsprogram. 

överbefälhavaren har vidare under anslaget beräknat att 1 milj. kr. 
behövs för att påbörja förvärv av mark för det beslutade nya fredsförban
det i Arvidsjaur. I likhet med överbefälhavaren anser jag att medel bör 
ställas till förfogande för detta ändamål under nästa budgetår. Erforder
liga medel bör dock inte beräknas under detta anslag. Som framgår av vad 
jag har anfört i det föregående har jag beräknat l milj. kr. för ändamålet 
under anslaget Armeförband: Anskaffning av anläggningar. 

20 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr J. Bilaga 6 



Prop. 1975:1 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

lnvesteringsplan ( 1 000-tal kr.) 

Obj-.:kt Kostnadsram 

1973-02-01 

A. J.farkanskaffning 
Kasernbyggnaders 
delfond 
Delprogram H 3 

I. P 4/K 3. För-
värv av kompen-
sationsmark vid 
Skövde 1 800 

2: Förvärv av mark 
för nybyggnad 
för en teknisk 
skola och en 
förvaltningssko-
la i Östersund 

SummaA l 800 

B. Anskaffning av 
befästningar m. m. 
Befästningars 
delfond 
Företag påbörjade 
eller avsedda att 
påbörjas 1974/75 
Delprogram H 3 
Komplettering av 
befästningsan-
läggningar vid 
Borlänge flyg-
plats 330 

Summa B 330 

SummaA-B 2 130 

Beräknat medels-
behov 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

1974-02-01 

2 000 

1 200 

3 200 

330 

330 

3 530 

286 

Mcdclsförbrukning 

Faktisk 
t. o. m. 
1973/74 

79 

79 

79 

Beräknad för 

1974/75 

400 

400 

330 

330 

730 

730 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1974-07-01 821 1974/75 730 
Anslag för 1974/75 310 1975/76 1 600 
Anslag för 1975/76 Beräknad behållning 
(förslag) 1 200 1976-06-30 1 

2 331 2 331 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Anskaffning av vissa militära anläggningar för budgetåret 

1975/76 anvisa ett investeringsanslag av I 200 000 kr. 

1975/76 

400 

1 200 

1600 

1600 

l 600 
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IX Diverse kapitalfonder 

Statens datamaskinfond: Försvarets delfond 

Anskaffning av datamaskiner 

rörsvarets rationaliseringsinstitut skall gentemot statskontoret svara 
för samordning i fråga om anskaffning och utnyttjande av datamaskiner 
för försvaret. Upphandling av datamaskinutrustning m. m. för försvaret 
handhas av statskontoret i samråd med institutet. 

För finansiering och redovisning av generellt användbar datamaskinut
nistning finns statens datamaskinfond inrättad. Fonden har två delfon
der. varav en för försvaret. Statskontoret förvaltar båda delfonderna. 
Från investeringsanslagen till fonden bestrids dels utgifter för förvärv av 
datamaskinutrustning, dels andra utgifter av investeringskaraktär i sam

band med anskaffning av utrustning, vilka är av sådan art att de bör 
periodiseras. Utrustning som redovisas på fonden ställs mot avgift till 
förfogande för de myndigheter som skall svara för driften av anlägg
ningarna. Avgifterna fastställs av statskontoret efter samråd med riksrevi
sionsvcrket och försvarets rationaliseringsinstitut. Utöver normal avskriv
ning eller hyra för utrustning m. m. skall avgifterna täcka kostnaderna för 
fondens administration. 

Anskaffningen av datamaskiner kan inte hänföras tiU visst huvud- eller 
delprogram utan täcker hela försvaret. Verksamheten budgeteras på ett 
primäruppdrag och finansieras från investeringsanslaget Anskaffning av 
datamaskiner. 

Programplan för perioden 1975/76-1979/80 

Beträffande utvecklingen under programplaneperioden anför försvarets 
rationaliseringsinstitut bl. a. följande. 

Leveransförseningarna av datamaskiner för centrala staber och förvalt
ningar (Batil och Cecilia) har rubbat uppbyggnauen av datamaskin
kapacitetcn inom försvaret och medfört merkostnader både för förhyr
ning av ~rsättningsmaskiner och för systemomläggning. Eftersom det 
fortfarande är osäkert om Bertil och Cecilia uppfyller avtalade presta
tionskrav, kan det inte uteslutas att åtgärder för att höja maskinernas 
arbetsförmåga m. m. måste tillgripas sedan leveransprov har genomförts. 

för att tillgodose främst försvarets forskningsanstalts behov av data
maskinkapacitet har anskaffats utrustningen DEC-System I 0 (Simon). 
Driften av Simon handhas av styrelsen för universitetens datamaskin
centralcr. Utrustningen redovisas dock på försvarets delfond av statens 
datamaskinfond, vilket medför vissa administrativa och kostnadsmässiga 
olägenheter. Vissa planer på ett ökat utnyttjande av anläggningen av 
övriga försvarsmyndigheter föreligger. Detta kan emellertid kompliceras 
av att driften sköts av organ utanför försvaret. 
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Omlokaliseringen av vissa centrala förvaltningsmyndigheter till Karl
stad och andra orter kommer att inverka på placeringen av datamaskin
kapacitet. Bl. a. krävs sådan kapacitet i Karlstad för vämpliktsverket, 
försvarets civilförvaltning, delar av försvarets materielverk och civilför
svarsstyrelsen. Det finns flera skäl som talar för att en datamaskinanlägg
ning i Karlstad skall vara lika stor som Bertil och Cecilia och kompatibel 
med dessa. Institutet avser att under budgetåret 1974/7 5 kartlägga 
kraven på denna utrustning (Berta). 

Enligt nuvarande planer kommer Bertil att installeras i Stockholm 
under budgetåret 1974/75. Datamaskinen är avsedd i första hand för de 
centrala stabernas behov. Andelen sekretessbelagda körningar kommer 
att bli stor. Med de säkerhetsbestämmelser som gäller f. n. blir det därför 
svårt att utnyttja terminaler. Utrustningen kommer att vara i drift under 
hela programplaneperioden. Anläggningen behöver utökas för att till
godose systemutvecklingens krav. 

I Arboga installeras Cecilia vid årsskiftet 1974-75 för främst de 
centrala förvaltningsmyndighetemas behov. Till utrustningen planeras 
terminalanslutning i relativt stor omfattning. Det är emellertid osäkert 
om datamaskinen är lämplig för omfattande tcrminalanslutningar. Sanno
likt kommer viss komplettering att behövas. Utrustningen kommer att 
vara i drift under hela programplaneperioden. 

I Solna, Kristianstad och Östersund finns tre Burroughs-maskiner 
installerade. Dessa anskaffades åren 1969 och 1970 och är avsedda främst 
för värnpliktsverkets personalredovisnings- och inskrivningssystem. I sam
band med en pågående översyn av värnpliktsverkets organisation kommer 
försöksverksamhet att bedrivas med terminaler anslutna till datamaskinen 
i Kristianstad. Det är sannolikt att försöksverksamheten resulterar i att 
även de båda övriga datamaskinerna kompletteras med terminaler. De tre 
maskinerna beräknas vara avskrivna budgetåret 1978/79. Ersättning blir 
aktuell i slutet av programplaneperioden. 

Institutet beräknar att Berta installeras i Karlstad sommaren 1976. 
Den skall främst tillgodose de till Karlstad omlokaliserade myndigheter
nas behov av datamaskinkapacitet. Behov av terminaler till maskinen har 
anmälts till institutet. 

På uppdrag av Kungl. Maj :t har institutet i samråd med berörda 
myndigheter och ledningsgruppen för fortsatt utveckling av försvarets 
planerings- och programbudgetsystem tagit fram förslag till en långsiktig 
inriktning av informationssystemutvecklingen (Infosystemplan 82). I 
Infosystemplan 82 redovisas ett antal alternativ för att tillgodose data
maskinstöd på olika nivåer. Olika tekniska datakraftalternaliv beskrivs 
och kostnadskalkyleras. Datakraftens omfattning och innehåll bestäms av 
vilken ambitionsnivå informationssystemutvecklingen inriktas mot. I 
informationssystemplanen förordas ett alternativ som innebär att data
maskinstöd utvecklas för samtliga nivåer i krig och fred. De förslag till 
uppbyggnad av regional datakraft som institutet lägger fram är anpassade 
till de förslag som framförs i Infosystemplan 82. 
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Rationaliseringsinstitutet anger två möjliga lösningar för att tillgodose 
behovet av datakraft för den inriktning av systemutvecklingen som 
föreslås i Infosystemplan 82. Det ena alternativet innebär att terminaler 
ansluts till ett antal regionala datamaskiner. Datalagringskapacitet finns 
vid de regionala maskinerna. Terminalernas uppgift är att ge datamaskin
stöd på lokal nivå vid datainsamling, frågeverksamhet, dialogbearbetning 
och fjärrstyrd satsvis bearbetning. De regionala datamaskinerna skall dels 
utföra satsvisa bearbetningar, dels administrera terminalverksamheten. 
Behov av kommunikation mellan de regionala och centrala maskinerna 
bedöms föreligga. 

Det andra alternativet innebär att till ett antal regionala datamaskiner 
är anslutna mindre, lokala maskiner. I förhållande till det första alterna
tivet är delar av de regionala datamaskinernas kapacitet, främst lagrings
kapacitet, utflyttade till de lokala maskinerna. Till dessa är anslutna 
terminaler. De lokala maskinerna har bearbetnings- och lagringskapacitet 
för reelltidsmiljö och ger möjlighet till dialogbearbetning. 

Innan ställning kan tas till om datakraften skall inriktas mot samlad 
eller lokalt spridd datalagring måste ett antal faktorer ytterligare utredas. 
Dessa faktorer är dels sådana som kan härledas ur beredskapsskäl 
(skyddsaspekter), dels tekniska och ekonomiska. 

Under programplaneperioden beräknar institutet att anskaffning av 
fyra regionala datamaskiner (Regina 1-4) påbörjas. De regionala maski
nerna skall tillgodose de nya krav på datamaskinstöd som redovisas i 
lnfosystemplan 82. Härutöver bör de ersätta befintliga Burroughs
datorer. 

Anskaffning av datamaskiner till försvaret har hittills skett genom 
offertinfordran från olika leverantörer avseende kompletta system som 
saluförs på den allmänna marknaden. Ett alternativ till detta förfarings
sätt kan vara att genom utvecklingssamarbete med lämplig leverantör 
eller konsult ta fram datamaskiner som är särskilt anpa~sade för försvaret. 
För programplanen har antagits ett upphandlingsförfarande enligt den 
senare modellen, eftersom detta ger de tidigaste betalningsutfallen. 

En fortlöpande anskaffning av terminaler alternativt minidatamaskiner 
har förutsatts. Anskaffningen bör ske i takt med att nya system 
utvecklas. Institutet bedömer att underlag för att ta ställning till en större 
anskaffning av terminaler eller minidatamaskiner bör föreligga mot slutet 
av programplaneperioden. 

Inom försvarsstaben pågår f. n. försöksverksamhet med kryptering. 
Problemen med datakrypto bör kunna vara lösta mot slutet av program
planeperioden. 

För att förverkliga riktlinjerna i Infosystemplan 82 krävs förutom 
maskinvara även tillgång till högt utvecklad programvara. Ett alternativ 
till inköp av färdig programvara är enligt institutet att utveckla en 
generell programutrustning. I enlighet härmed har institutet påbörjat 
specifikationsarbete avseende ett operativsystem benämnt Gent. 

Omlokalisering av försvarets forskningsanstalt medför behov av data-
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maskinkapacitet på de nya lokaliseringsorterna Umeå, Linköping och 
möjligen också i Karlstad. Hur dessa behov skall tillgodoses beror bl. a. på 
i vilken utsträckning de utlokaliserade delarna av forskningsanstalten kan 
utnyttja redan befintlig utrustning, t. ex. universitetens datamaskiner. 

Under programplaneperioden beräknar institutet att minst en större 
datamaskin för forskningsändamål och tekniska beräkningar behöver 
anskaffas. Denna utgör delvis ersättning för Simon som beräknas bli 
avvecklad mot slutet av programplaneperioden. 

Flygtekniska försöksanstalten utnyttjar f. n. en datamaskin för i 
huvudsak tekniska beräkningar. Denna utrustning beräknas behöva ersät
tas under programplaneperioden. 

I slutet av programplanepcrioden beräknas anskaffning av ersättnings
utrustning för datamaskinerna vid försvarets radioanstalt och försvars
staben (totalförsvarets signalskyddsavdelning) påbörjas. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av betalnings
medlen under anslaget Anskaffning av datamaskiner framgår av följande 
sammanställning (prisläge februari 1974; 1 000-tal kr.). 

1974/75 1 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 Summa 
1975/80 

28 000 8 000 20 000 17 000 21 000 21 000 87 000 

I Prisläge februari 197 3 

IX 1. Anskaffning av datamaskiner 

1973/74 Utgift 4 722 809 
1 000 
I 000 

Behållning 41 120 884 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Kostnader och medelsbehol' 

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 

Försvarets ratio- Föredragan-
naliscringsinstitu t den 

Anskaffning av datamaskiner 15 000 000 8 000 000 8 000 000 

Kostnader 15 000 000 8 000 000 8 000 000 

Avgår: 
Förbrukning av anslags-
behållning -14 999 000 -7 999 000 ·-7 999 000 

Meddsbehov I 000 I 000 I 000 
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Försvarets rationaliseringsinstitut 

Medelsförbrukningen under anslaget bör fastställas till 8 milj. kr. Av 
anslagsbehållningen bör 7 999 000 kr. få förbrukas. Anslaget bör alltså 
föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. Tidigare erhållna 
bemyndiganden bör få utnyttjas till ett belopp av 8 milj. kr. 

De begärda betalningsmedlen är avsedda för att betala datamaskinut
rustning m. m. som har beställts med stöd av Jämnade beställningsbemyn
diganden. Under budgetåret 1975/76 skall beställas och betalas bl. a. 
vissa kompletteringar till Bertil och Cecilia, utrustning för mikrofilmning 
av utdata, s. k. COM-utrustning, datamaskinutrustning för forskning och 
utveckling, terminaler och registreringsutrustning. 

Föredraganden 

Försvarets rationaliseringsinstitut har tagit fram ett förslag till lång
siktig inriktning av informationssystemutvecklingen inom försvaret, Info
systemplan 82. Enligt planen bestäms datamaskinskapacitetens utveck
ling och innehåll av den ambitionsnivå som informationssystemutveck
lingen inriktas mot. lnfosystemplan 82 bereds f. n. i försvarsdeparte
mentet. I avvaktan på ställningstagande till planen är jag inte beredd att 
nu föreslå hur anskaffningen av datamaskinutrustning skall inriktas under 
programplaneperioden. Jag anser dock att datamaskiner som är särskilt 
anpassade för försvaret inte bör utvecklas, utan att anskaffningen bör 
inriktas på datamaskinanläggningar som saluförs på den allmänna mark
naden. Eventuellt samarbete med leverantör bör endast avse program 
m. m. för att med standardmaskiner kunna tillgodose försvarets tillämp
ningar. 

I likhet med rationaliseringsinstitutet beräknar jag medelsbehovet 
under anslaget till 8 milj. kr. för nästa budgetår. Medelsbehovet kan 
täckas genom att anslagsbehållningen tas i anspråk. Anslaget bör därför 
föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Tidigare lämnade bemyndiganden att beställa datamaskinutrustning 
kan utnyttjas under budgetåret 1975/76. Några nya bemyndiganden 
behövs därför inte. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Anskaffning av datamaskiner för budgetåret 1975/76 

anvisa ett investeringsanslag av I 000 kr. 
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Register 

Sid. 
1 översikt 
7 Säkerhetspolitiska överväganden 

14 Programplaner för det militära försvaret 
40 Civilförsvarets programplan 
49 Årsredovisningar för budgetåret 1973/74 
59 Ramberäkningar för budgetåret 1975/76 m. m. 

DRiFTBUDGETEN 

A Försvardepartementet m. m. 

72 Försvarsdepartementet 
72 Vissa nämnder m. m. 
75 Kommittcer m. m. 
76 Extra utgifter 
76 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 
78 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

B Armeförband 

Armeförband: 
80 Ledning och förbandsverksamhet 
84 Materielanskaffning 
87 Iståndsättning av befästningar och kaserner 

89 Forskning och utveckling 

c Marinförband 

Marinförband: 
92 Ledning och förbandsvcrksamhet 
96 Materielanskaffning 

101 Iståndsättning av befästningar och kaserner 
104 Forskning och utveckling 
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13 500 000 
9 145 000 
3 250 000 

900 000 

I 420 000 000 
26 300 000 

I 473 095 000 

2 018 110 000 
736 000 000 

46 000 000 
60 000 000 

2 860 110 000 

691 350 000 
353 000 000 

22 000 000 
31 000 000 

I 097 350 000 
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D Flygvapenförband 

Flygvapenförband: 
I 08 Ledning och förbandsverksamhct 
111 Materielanskaffning 
115 Iståndsättning av befästningar och kaserner 
117 Forskning och utveckling 

E Central och högre regional ledning 

122 Försvarsstaben 
125 Armestaben 
l 28 Marinstabcn 
131 Flygstaben 
133 Militärområdesstaber m. m. 

Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 
138 Ledning och förbandsverksamhet 
139 Materielanskaffning 
140 Central och högre regional ledning: Iståndsättning 

av befästningar och kaserner 

F Gemensamma myndigheter och funktioner 

143 Försvarets civilförvaltning 
146 Försvarets sjukvårdsstyrelse 
149 Fortifikationsförvaltningen 
153 Försvarets materielverk 
161 Gemensam försvarsforskning 
166 Försvarets radioanstalt 
168 Värnpliktsverket 
171 Försvarets rationaliseringsinstitut 
173 Försvarshögskolan 
176 Militärhögskolan 
179 Försvarets gymnasieskola 
181 lntendenturförvaltningsskolan 
183 Försvarets brevskola 
186 Försvarets hundskola 
189 Krigsarkivet 
191 Militärhistoriska museer 
195 Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. 
197 Försvarets datacentral 
199 Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 
201 lnsatsberedskap m. m. 
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I 185 300 000 
I 088 805 000 

26 700 000 
450 000 000 

2 750 805 000 

45 780 000 
34 896 000 
27 656 000 
35 300 000 

151000000 

8 700 000 
21800000 

10 250 000 

335 382 000 

23 893 000 
17 201 000 
39 192 000 

298 800 000 
144 220 000 
69 276 000 
37 245 000 
14750000 

1 490 000 
14 840 000 
3 025 000 
1 205 000 
I 595 000 
I 100 000 
2 355 000 
2 985 000 
4 650 000 

1 000 
23 140 000 
35 900 000 
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203 Viss gemensam verksamhet 

206 Vissa ersättningar m. rn. 

209 Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning 

av befästningar och kaserner 

G Civilförsvaret 

212 Civilförsvar 

H Övrig verksamhet 

21 7 Beredskapsnämndcn för psykologiskt försvar 

21 9 Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

223 Viss anskaffning för militära anläggningar rn. rn. 

224 Flygtekniska försöksanstalten 
227 Signalskydd 

230 Vissa teleanordningar 

23 2 Hyror rn. rn. för vissa skyddsrurnsanläggningar 

233 ldentitetsbrickor 

Summa för driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

236 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

239 Anskaffning av vissa skyddsrurnsanläggningar 

111 Försvarets fastighetsfond 

241 Arrneförband: Anskaffning av anläggningar 

252 Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

260 Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

271 Central och högre regional ledning: Anskaffning 

av anläggningar 

277 Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning 

av anläggningar 

282 Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning 

av anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

283 Anskaffning av vissa militära anläggningar 
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18 731 000 

28 947 000 

2 700 000 

787 241 000 

144 470 000 

144 470 000 

I 390 000 

10 900 000 

2 000 000 

2 000 000 

3 120 000 

2 562 000 

3 590 000 

505 000 

26 067 000 

9 474 520 000 

7 000 000 

2 200 000 

9 200 000 

116 000 000 

75 500 000 

71700000 

20 500 000 

12 900 000 

I 000 

I 200 000 

297 801 000 
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IX Diverse kapitalfonder 

Statens datamaskin fond: Försvarets delfond 

287 Anskaffning av datamaskiner 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för försvarsdepartementet 

295 

I 000 

I 000 

307 002 000 

9 781522000 





Bilaga 7 till budgetpropositionen 197 S 

Socialdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till socialdepartementet hör den allmänna sjukförsäkringen och tand
vårdsförsäkringcn, folkpensioner och ATP, yrkesskadeförsäkring, föräld
raförsäkring, barnbidrag och annat stöd åt barnfamiljerna, sociala service
åtgärder, hälso- och sjukvården, de sociala vårdomrädena och vissa 
åtgärder för handikappade m. m. 

De förslag till utgifter inom socialdepartementets verksamhetsområde 
som läggs fram för budgetåret 1975/76 omfattar 26,4 miljarder kr., varav 
omkring I 5 miljarder kr. avser folkpensionerna. Insatserna för den 
verksamhet som redovisas i socialhuvudtiteln ökar härigenom med ca 
3 000 milj. kr. jämfört med riksstaten för innevarande budgetår. 

Ökningen av socialhuvudtitcln innesluter viktiga socialpolitiska reform
beslut under förra året som nu förs ut i praktisk tillämpning. Samtidigt 
fortsätter det socialpolitiska reformarbetet. Regeringen lägger under 
varen fram förslag om ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder med 
utgångspunkt i den nya allmänna pensionsgränsen vid 65 år. En betydan
de höjning av statshidragen till daghem och fritidshem föreslås. I pågåen
de utredningsarbete om föräldraförsäkringens utbyggnad prövas även frå
gan om en uppdelning av ersättningstiden mellan föräldrarna. Rätten 
till bidragsförskott för barn med ensamstående förälder föreslås utvidgad 
till att gälla också för invandrarbarn. ökade insatser föreslås till hälso
vårdsupplysning. En informationskampanj om tobakens skadevcrkningar 
förbereds, liksom frågan om förbud mot tobaksreklam och frågan om 
varningstext på tobaksförpackningar. En försöksverksamhet sätts igång 
för att ge praktiska erfarenheter för reformarbetet inom socialvården. De 
sociala insatserna för äldre och handikappade ökas. 

Folkpensionsanslagct höjs för budgetåret 1975/76 med 2 840 milj. kr. 
Folkpensionens årsbelopp beräknas under loppet av år 197 5 öka med 

omkring I 400 kr. för en ensam pensionär och med ca 3 I 00 kr. för pen
sionärspar. Av dessa belopp utgör standardhöjningen ca 720 kr. för en
sam pensionär och I 890 kr. för pensionärspar. 

För att göra det möjligt för kommunerna att fortsätta utbyggnaden av 
samhällets barnomsorg genomförs en 'betydande höjning av statsbidragen 
till daghem och fri tidshem. Det gällande byggnadsbidraget för daghem och 
fritidshem höjs redan fr. o. m. den I januari 1975 med 1 500 kr. till 

I Riksdagen 1975. I samL Nr I. Bilaga 7 

Prop. 1975:1 
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7 500 kr. per plats. En ny höjning av det statliga drift bidraget för daghem 
och fritidshcm sker fr. o. m. den I juli 1975. Driftbidraget till daghem 

ökas dii med I 000 kr. till 7 500 kr. per plats och år. Det statliga stödet 

på socialhuvudtiteln till barnomsorgen i förskolor och familjedaghem 

beräknas nästa budgetår öka med ca 230 milj. kr. till 855 milj. kr. 

På det familjepolitiska området i övrigt pågår ett omfattande utred

ningsarbete som bl. a. gäller föräldraförsäkringens fortsatta utbyggnad 

och en kartläggning av barnens levnadsförhållanden. 
Hälso- och sjukvårdens uppbyggnad inriktas på den öppna decen trali

scrade sjukvården vid vårdcentraler och läkarstationer och p~i åldrings

sjukvården. Ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och social

vården eftersträvas. Särskilda medel beräknas till kompletterande utbild

ning för allmänläkare i den öppna hälso- och sjukvården. överläggningar 

pågår mellan socialdepartementet och landstingsförbundd om bl. a. den 
allmänna försäkringens ersättningsregler för läkarvård och sjukvårdandc 

behandlingar inom den offentliga öppna sjukvården. Ökade resurser för 

hälsovardsupplysning skall bl. a. användas till information om tobakens 

skadeverkningar och till fortsatt upplysning om abortförebyggande åtgär

der och preventivmedel. Försöksverksamhet med olika hälsoundersök

ningar fortsätter. 

En kartläggning \,ågår av de äldres situation då det gäller social 

omvårdnad och and;!! levnadsbetingelser. Ökade medel föreslås för en 
fortsatt utbyggnad av den sociala hemhjälpen. 

De anslag på socialhuvudtitcln som avser direkta insatser för handi

kappade ökar med ca 87 milj. kr. Statsbidraget till handikapporganisa

tionerna höjs med I milj. kr. till 4,5 milj. kr. Statsbidraget till kommu

nernas färdtjänst fr. o. m. den I januari 197 5 underlättar utbyggnaden av 
denna viktiga sociala service för handikappade. 

Inom ungdomsvård och nykkrhetsvård förstärks de öppna och fri
villiga vårdformerna. Platsantalet kan minskas på ungdomsvårdsskolorna 
och nykterhetsvårdens anstalter. Ungdomsvårdsskolornas anslag pä drift
budgeten höjs med ca 8 milj. kr. till ca 112 milj. kr. För nykterhets
vården beräknas en ökning med ca 24 milj. kr. till ca 291 milj. kr. för 
nästa budgetår. 3 milj. kr. beräknas för försöksverksamhet inom social

vården. 
Det pågående reformarbetet på det socialpolitiska området ställer krav 

på ökad information till allmänheten. I årets socialhuvudtitel föreslås 

därför att en ny upplaga av socialkatalogen skall ges ut i början av nästa 

år. 
För att fil en fullständig bild av samhällets insatser på det sociala 

området bör man till socialhuvudtitelns utgifter lägga vissa socialpolitiska 

anslag som redovisas under andra huvudtitlar, de kostnader för allmän 

försäkring som inte belastar statsbudgeten samt landstingens och kommu
nernas kostnader för sjukvard och olika sociala insatser. I följande 

sammanställning återges de sammanlagda samhällsutgifterna för social

politiken under åren 1970 och 197 5 (utom vad som avser arbetsmarknad 

och bostadsproduktion). 
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----------------·------· - -----------

Sjukvård och sjukförsäkring 
Åldringar och handikappade 
Batnfamiljcr 
Övrigt 

Sammanlagt 

Utgifter i milj. kr. 
---··---

1970 1975 1 

12 900 26 500 
10 600 23 400 
5 000 10 300 

775 1 400 

29 275 61 600 

Ökning 1970-197 5 

milj. kr. % 

13 600 
12 800 
5 300 

625 

32 325 

105 
120 
106 
81 

110 

3 

----- ----·-· -· --- -----·----------
1 Beräknat 

Utgifterna för den sociala tryggheten har således under femårsperioden 

från år 1970 t. o. m. år 1975 mer än fördubblats. Det innebär räkriat i 

fast penningvärde en ökning med ca 45 %. Samhällets sammanlagda 

årskostnader för social omvårdnad och trygghet för medborgarna år 197 5 
kan beräknas till ca 61 miljarder kr. Den satsning som görs för medbor

garnas trygghet motsvarar ett belopp som räknat i andel av bruttonatio

nalprodukten stiger från 17 % år 1970 till 22 % år 1975. 

Allmän försäkring 

Ett omfattande reformarbete kännetecknar de senaste årens utveckling 

inom socialförsäkringen. Det reformprogram på pensionsområdet som 

nyligen antagits av riksdagen innebär att en rad betydande pensionsre

former träder i kraft under åren 197 5 och 1976. 

Redan den I januari i år höjdes folkpensionens grundbelopp för ensam 

pensionär från 90 till 95 % av basbeloppet och för pensionärspar från 140 

tilJ 155 % av basbeloppet. Vid nuvarande basbelopp på 9 000 kr. betyder 

det en höjning av folkpensionens årsbelopp med 450 kr. för en ensam 

pensionär och 675 kr. för var och en av två makar. Genom att höjningen 

är större för makar utjämnas skillnaden mellan giftas och ogiftas 

folkpensionsförmåner. Kostnaderna för genomförandet av dessa belopps

höjningar beräknas till 77 5 milj. kr. Från den I januari i år gäller också 

mild11re inkomstprövningsregler för kommunala bostadstillägg till folk

pensionärer, vilket får särskild betydl!!se för dem som har mindre 

sidoinkomster utöver folkpensionen bl. a. många ATP-pensionärer. Kom

munernas kostnader ersätts av statsmedel i särskild ordning. Motsvarande 

förbättring genomförs samtidigt för hustrutilläggen till folkpension. 

Den I juli i år förbättras handikappförmånerna inom folkpensione

ringen. De nuvarande invaliditetsersättningarna och invaliditdstilläggen 

förs samman till en ny förmånsform, kallad handikappersättning, som 

utgår enligt gynnsammare regler. Fler handikappade får da möjlighet till 

ersättning för vårdinsatser och merkostnader på grund av handikappet. 

Från samma tidpunkt genomförs också mildare regler för vårdbidraget 

till föräldrar som vårdar handikappade barn i hemmet. Kostnaderna för 

dessa beslutade reformer beräknas till I 00 milj. kr. per år. 

De nyligen godkända pensionsreformerna omfattar vidare en lagstad

gad sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år den I juli 1976. 

Samtidigt genomförs ytterligare förbättringar av pensionsförmånerna för 
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folkpensionärer som saknar ATP eller har låga ATP-belopp genom att den 
årliga höjningen av pensionstillskotten ändras från 3 till 4 % av bas
beloppet. Den garantinivå som pensionstillskotten skall ge hö.is därvid 
successivt från 30 till 45 % av basbeloppet. De förtidspensionärer som 
saknar ATP eller har låga ATP-belopp får därutöver en kraftig pcnsions
höjning genom att pcnsionstillskotten fr. o. m. den 1 juli 1976 kommer 
att utgå med fördubblade belopp till förtidspensionärer. Denna reform 
får särskild betydelse för dem som invalidiserats i unga ar. De samman
lagda kostnadsökningarna för sänkningen av pensionsåldern och de höjda 
pcnsionstillskotten uppgår till ca I 400 milj. kr. per år för folkpensione
ringen och 775 milj. kr. för ATP. 

I en proposition under våren kommer pensionsreformen att fullföljas 
genom förslag om ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. Avsikten 
är att de nya reglerna om rörlig pensionsålder skall träda i kraft samtidigt 
med sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år den 1 juli 
1976. Pensionsåldcrskommitt~n beräknas inom kort lägga fram sitt 
betänkande i denna fråga. 

På sjukförsäkringens område gäller frän den I januari i år nya 
ersättningsregler för läkarvård som lämnas av privatpraktiserande läkare. 
Ersättningen från sjukförsäkringen utgår nu direkt till läkaren och 
patienten behöver endast betala ett enhetligt belopp på högst 20 kr. eller 
i vissa fall 25- 30 kr. per besök. Patientavgiften berättigar också till de 
röntgen- och laboratoricundersökningar som kan behövas. De privat
praktiserande läkare som är anslutna till försäkringssystemet är genom 
taxebindning skyldiga att hålla sig inom de arvodesbelopp som anges i 
den av regeringen fastställda läkarvårdstaxan. 

överläggningar pågår mellan socialdepartementet och landstingsför
bundet om bl. a. den allmänna försäkringens ersättningsreglcr för läkar
vård och sjukvårdande behandlingar inom den offentliga öppna sjuk
vården. Avsikten är att resultatet av dessa överläggningar skall redovisas i 
en särskild proposition. 

Den allmänna tandvårdsförsäkringen trädde i kraft i sin helhet vid 
ingången av år 1974. Tandvårdsförsäkringens syfte är att göra en god 
tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad. Av 
stor betydelse är också att landstingen samtidigt fick ett lagfäst ansvar för 
barntandvården. Det innebär att alla barn har fått rätt till avgiftsfri 
tandvård genom folktandvårdens försorg. Erfarenheterna frän tandvårds
försäkringens första år visar att stora grupper fått betydligt bättre 

möjligheter till tandvård. Redan under försäkringens första verksamhetsår 
har omkring 2,5 miljoner vuxna försäkrade fått en slutförd tandvårdshc
handling. Härtill kommer att ca I ,I miljoner barn beräknas ha fått full

ständig tandbehandling under år 1974 inom ramen för den avgiftsfria 
barntandvården i folktandvården. 

Inom socialförsäkringen pågår ett omfattande utrcdningsarbete. Bl. a. 
väntas yrkesskadeförsäkringskommitten under första halvåret i år lägga 
fram förslag till en ny lagstiftning om yrkesskadeförsäkringen. Inom kort 
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kommer vidare socialpolitiska bidragsutredningen att redovisa en kart
läggning av de övergripande frågorna om samordning mellan olika bi
dragsformer inom socialpolitiken. Dessa frågor skall därefter tas upp till 
lx·handling i en parlamentariskt sammansatt kommittc. 

Antalet folkpensionärer ökar fortlöpande och är i början av år 1975 
I 572 000. Av dessa är I 060 000 ålderspensionärer och 295 000 förtids

pensionärer. Det ökande antalet pensionärer liksom genomförda och 
beslutade reformer på pensionsområdt:t medför kraftigt ökade kostnader 
för folkpensioneringen. Samtidigt ökar folkpensionskostnaderna be
tydligt genom årliga standardhöjningar av folkpensionen och genom 
kompensation till pensionärerna fiir prisstegringar. 

Som tidigare nämnts får alla folkpensionärer en betydande standard
höjning av folkpensionen från januari manad i ar. Folkpensionens 
årsbclopp - inräknat pL·nsionstillskott men frånsett kommunala bostads
tillägg - blir da vid nuvarande basbelopp I 0 I 70 kr. för ensam pensionär 
och 17 190 kr. för ett pensionärspar. Vidare genomförs den I juli 197 5 
l'n ny etapp av det tidigare beslutade utbyggnadsprograrnmet för pen
sionstillskotten. En pensionär som inte kunnat förvärva ATP eller som 
har låg ATP får därigenom en ny standardhöjning av sin folkpension med 
270 kr. för ensam pensionär och med 540 kr. för makar räknat på 
nuvarande basbelopp. Av landets ca 1.6 miljoner folkpensionärer be
räknas i år ca I miljon uppbära pensionstillskott. Utöver de nämnda 
beloppen kommer de pensionshöjningar som genom indexreglerna auto
matiskt följer av förändringar i konsumentpriserna. Sammanlagt beräknas 
folkpensionens årsbclopp (inkl. pensionstillskotten) under loppet av år 
197 5 öka med ca I 400 kr. för en ensam pensionär och med ca 3 I 00 kr. 
för pensionärspar. Av dessa belopp utgör standardhöjningen ca 720 kr. 
för ensam pensionär och ca 1 890 kr. för pensionärspar. 

Statens sammanlagda folkpensionskostnader beräknas stiga med ca 
2 840 milj. kr. under nästa budgetår jämfört med anslaget för inne
varande budgetår. Därav utgör l 885 milj. kr. beräknade kostnader för 
värdesäkringen av folkpensionerna. 535 milj. kr. avser den nyligen 
beslutade höjningen av folkpensionens grundbelopp och förbättring av 
handikappförmånerna. 160 milj. kr. avser höjningen av pensionstill
skotten till pensionärer som inte kunnat förvärva ATP eller har låga 
ATP-belopp och 260 milj. kr. beror på ökningen av antalet folk
pensionärer. 

Folkpensionsanslaget för budgetåret 1975/76 beräknas därmed uppgå 
till 15 310 milj. kr. Kommunernas kostnader för de kommunala bostads
tilläggcn till folkpensionärer beräknas till ca I 500 milj. kr. De samman
lagda folkpensionskostnaderna för nästa budgetår beräknas alltså till ca 
16 810 milj. kr. A TP-utbdalningarna under samma tid heräknas till ca 
S 600 milj. kr. för ca 770 000 ATP-pensionärer, varav 420 000 är 
ålderspensionärer. Tillsammans kommer utbetalningarna från den allmän
na pensioneringen således att uppgå till över 22 miljarder kr. för 
budgetåret 1975/76. 
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De sammanlagda kostnaderna för sjukförsäkringen (inkl. föräldrapen
ning) beräknas år 1975 till ca l l 900 milj. kr., varav drygt hälften är 
sjukpenning och återstoden kostnader för främst föräldrapenning, läke
medel, läkarvård och tandvård. 

Den allmänna försäkringens samlade utgifter kan för år l 97 5 beräknas 
till ca 21 600 milj. kr. för folkpension och ATP och ca 11 900 milj. kr. 
för sjukförsäkringen, dvs. tillsammans i runt tal 33 500 milj. kr. 

En ADB-anläggning för den allmänna försäkringen har successivt 
byggts upp vid riksförsäkringsverkets tekniska byrå i Sundsvall. Den nya 

ADB-tekniken innebär att omfattande manuella rutiner ute på försäk
ringskassorna kan slopas och att servicen till de försäkrade förbättras. För 
den ökade verksamheten vid dataanläggningen och förstärkning av insat
serna för rådgivning och tillsyn beräknas medel för ett 60-tal nya tjänster 
vid riksförsäkringsverket. 

Familjepolitiska åtgärder 

Samhällets familjepolitiska åtgärder syftar till att skapa social trygghet 

för barnfamiljerna genom ekonomiskt stöd och social service. 
Barnbidraget ger alla barnfamiljer ett grundläggande ekonomiskt stöd. 

Barnbidragsbeloppet uppgår efter höjning senast den 1 januari 1974 till 
I 500 kr. per barn och år. Barnbidragsanslagct beräknas för budgetåret 
197 5/76 till 2 700 milj. kr. Barnbidraget utgår till omkring I miljon 
barnfamiljer med ca 1,8 miljoner barn. Administrationen av barnbidragen 
har fr. o. m. 1974 förts över från kommunerna till försäkringskassorna. 

De inkomstprövade bostadstilläggen utgör ett betydelsefullt komple
ment till barnbidragen för familjer med lägre inkomster och familjer med 
flera barn. Bostadstillägg utgår till ca 500 000 familjer med omkring 1 
miljon barn. Från den I januari 1974 har de statskommunala bostads
tilläggen utvidgats så att de omfattar även låginkomsttagare utan barn. 
Anslaget för bostadstillägg till barnfamiljer m. m. redovisas under bo
stadshuvud titeln. 

Familjepolitiska kommitten har i sitt slutbetänkande lagt fram ett 
omfattande program för utbyggnad av det ekonomiska familjestödet. 
Huvuddelen av kommittens utbyggnadsprogram har genomförts. Den nya 
föräldraförsäkringen som trädde i kraft den 1 januari 1974 med en 
föräldrapenning på minst 25 kr. per dag ger en betydligt förbättrad 
grundtrygghet för de grupper som hittills haft det svagaste försäkrings
skyddet vid barns födelse. Ersättningstiden har fr. o. m. den l januari i år 
förlängts till sju månader. Kostnaderna för föräldrapenningen beräknas 
för nästa budgetår till 1 040 milj. kr. För dem som har sjukpenning över 
garantinivån utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpen
ningen, dvs. med 90 % av inkomsten. Förälder som för omvårdnad av 
barnet minskar sitt förvärvsarbete med hälften har rätt till halv föräldra-
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penning. Föräldrapenningen, som är ATP-grundande, innebär även ett 
betydelsefullt steg i strävandena för jämställdhet mellan män och kvinnor 
genom att även männen nu har möjlighet att stanna hemma och vårda 
barnet under den första tidl'n efter barnets födelse. Föräldraförsäkringen 

är ett viktigt medel för att bryta det traditionella könsrollsmönstret 
när det gäller föräldrarnas omvårdnad av barnen. Familjepolitiska korn

mittens förslag innefattatle en utbyggnad av ersättningstiden för föräldra
penningen till åtta månader. Sedan föräldraförsäkringcn genomfördes har 

i den familjepolitiska debatten förts fram förslag om att en förlängning av 

rnräldrapenningens ersättningstid utöver nuvarande sju månader skulle 

förenas med en bestämmelse om viss uppdelning av ersättningstiden 

mellan för~ildrarna. Denna fråga skall nu prövas närmare av familjestöds
utreclningen. 

Cenom familjestödsutredningen görs samtidigt en analys av erfaren

heterna av de nya förmånsn:glerna inom föräldra försäkringen. U trcd
ningen har också i uppdrag alt pröva frågan om en förlängning av 
ersättningstiden för föräldrapenningen med utgångspunkt i familjepoli
tiska kommittens förslag. Utredningen skall bl. a. undersöka om ersätt
ningstiden kan förlängas pa ett sådant sätt att försäkringen underlättar 
för föräldrar att förvärvsarbeta med reducerad arbetstid under en viss 
pt:riod efter det att rätten till hel föräldrapenning upphört. 

En annan viktig reform för barnfamiljerna som genomfördes förra året 
är rätten till sjukpenning vid vård av sjukt barn. Förvärvsarbetande 

föräldrar med barn under tio år har nu möjlighet att under tio dagar per 
år och familj vara hemma och ta hand om sina barn när de är sjuka i 
hemmd och i vissa fall då barnet vistas på sjukhus. Försäkringen ger 
också fadern möjlighet att använda dessa tio dagar för att ta hand om 

barn i hemmet i samband med att ytterligare barn föds i familjen. 
Vårdbidraget till föräldrar med svårt handikappude barn i hemmet 

höjdes den 1 januari 1974 till samma nivå som förtidspension inkl. 
pl'nsionslillskot t. Vård bidraget beskattas som inkomst och blir ATP
grundandr för den förälder som svarar för omvårdnaden av barnet. Enligt 
beslut vid förra årets riksdag kommer möjligheterna att få vård bidrag att 
utvidgas den 1 juli i år. Vidare kommer vårdbidragens nivå att höjas 
kraftigt den I juli 1976 i anslutning till att förtidspensionerna höjs. 

Även barnpensionerna förbättrades förra året genom att åldersgränsen 
höjdes frän 16 till 18 år och beluppsnivån höjdes till en garantinivå på 
40 '7o av basbeloppet i de fall dii inte änkepension eller barnpension från 
ATP utgår. 

Genom bidragsförskotten ges ett ekonomiskt grundskydd åt barn vars 

föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn är 
diirför inte beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 
betala underhållsbidrag. Bidragsförskottet utgör 40 % av basbeloppet och 
uppgår till 300 kr. per månad eller 3 600 kr. per år vid nuvarande 

basbelopp. I årets socialhuvudtitd föreslås att bidragsförskott även skall 
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kunna utgå till invandrarharn enligt liknande grunder som gäller för 
barnbidrag. Riksförsäkringsverket och statskontord har i en utredning 
föreslagit att administrationen av bidragsförskotten förs över från barna
vårdsnämnderna till försäkringskassorna. Denna fråga har samband med 

kostnadsfördelningcn mellan staten och kommunerna och har därför 
överlämnats till kornmunakkonomiska utredningen. 

Genom bosättningslåncn ges ekonomiskt stöd åt familjer att ordna sin 
bosättning. Maximibeloppet för bosättningslånen har från den I juli 1974 
höjts till 7 000 kr. Frågan orn bosättningslånesystemets omfattning och 
utformning är föremål för särskild utredning. Utredningen väntas lägga 
fram sina förslag inom kort. 

En fortsatt utbyggnad av barnomsorgen är en viktig del av familjepoli
tiken. En rad åtgärder har vidtagits under senare år för att underlätta en 
snabb utbyggnad av kommunernas barnomsorg. Bland de konjunkturpoli
tiska åtgärder som på regeringens förslag beslutades vid 1973 års riksdag 
ingick en tillfällig fördubbling av gällande statliga anordningshidrag till 
daghem och fritidshem. Samtidigt beslutades om en höjning av det 
statliga driftbidraget fr. o. m. den I juli 1974. Driftbidraget höjdes då 
med I 500 kr. till 6 500 kr. per plats och år för daghem och med 7 50 kr. 
till 3 250 kr. per plats och år för fritidshem. Dessa åtgärder har lett till en 
kraftig igångsättning av nya daghems- och fritidshemsbyggen under år 
1974. 

De uppgifter som kommunerna lämnat till socialstyrelsen i augusti 
1974 visar en lägre utbyggnadstakt för år 1975 och framåt. För att ge 
kommunerna ökade möjligheter att fortsätta utbyggnaden av detta 
viktiga område inom familjepolitiken föreslås därför nya betydande 
höjningar av det statliga stödet. Det gällande anordningsbidraget till 
daghem och fritidshem på 6 000 kr. föreslås redan den I januari 197 5 höjt 
till 7 500 kr. per plats. Vidare föreslås att driftbidragen för daghem från 
den l juli i år höjs med l 000 kr. till 7 500 kr. per plats och år och för 
fritidshem med 500 kr. till 3 7 SO kr. per plats och år. Dessa åtgärder bör 
göra det möjligt att få till stånd en uppgång av daghemsbyggandet i för
hållande till de av kommunerna redovisade utbyggnadsplancrna. 

Av betydelse i detta sammanhang är också de planer för förskoleverk
samheten som enligt förskolelagen skall utarbetas i kommunerna för att 
få till stånd en bättre utbyggnadsplanering. Sammanlagt 28 000-30 000 
nya platser i daghem och fritidshem beräknas bli påbörjade under 
innevarande och nästa budgetår. Platsantalet beräknas i år uppgå till ca 

95 000. Inom de kommunala familjedaghemmen kan platsanlalet för i år 
beräknas till ca 54 000. Det statliga stödet till kommunernas familjcdag
hemsverksamhet har förbättrats fr. o. m. den l januari i år. Statsbidrag 
utgår nu med 35 % av bruttokostnaderna inkl. omkostnadsersättning. 

Den allmänna förskolan skall genomföras under år 197 5. Enligt det 
beslut som föreligger i denna fråga får kommunerna fr. o. m. den 1 juli i 
år en lagfäst skyldighet att anvisa plats i förskola för alla barn i 
kommunen från höstterminen det år barnet fyller sex år. Särskilda 
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insatser skall vidtas för yngre barn, främst fyra- och femåringar, som av 
fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl har särskilt behov av 

stöd och stimulans för sin utveckling. Särskilda statsbidrag utgår för 

utbyggnaden av den allmänna förskolan. 
Det statliga stödet till hela förskole- och fritidshcmsverksmnheten kan 

för nästa budgetår beräknas till sammanlagt 855 milj. kr. på socialhuvud
titeln, vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en anslagsökning 

med ca 230 milj. kr. Härtill kommer statliga bostadslån till förskolor och 

fritidshem från bostadshuvudtiteln. 
Socialstyrelsen bedriver omfattande utvecklingsarbete och försöksverk

samhet inom förskoleområdet i anslutning till de reformer som nyligen 
beslutats. Försöksverksamhcten avser förskolans organisatoriska utform
ning, utbyggnadsplaneringen för den allmänna förskolan och daghemmen 
samt den uppsökande verksamheten för barn med särskilda behov av stöd 
oi.:h stimulans. En särskild arbetsgrupp har i uppdrag att i anslutning till 
försöksverksamhe.ten närmare utreda formerna för den uppsökande 
verksamheten för förskolebarnen och frågan om ansvaret för de handi
kappade barnens förskoleverksamhet. Arbetsgruppen har också i uppdrag 
att göra en övergripande utredning rörande föräldrautbildning. Förslag 
från arbetsgruppl'n väntas under år 1975. 

Barnstugeutredningen har i betänkandet Barns Fritid lagt fram förslag 
om fritidsverksamheten för barn i åldern 7-1 2 år. Utredningens förslag 
har remissbehandlats och bereds nu i socialdepartementet. Socialstyrelsen 
skall genom försöksverksamhet praktiskt pröva utredningens förslag. För 

att få till stånd en barnvänligare boendemiljö har hittills anslagits 45 milj. 

kr. i bidrag till kommuner och bostadsföretag. Medel för fortsatta insat
ser anvisas under bostadshuvudtiteln. 

Barnmiljöutredningen har till uppgift att belysa de långsiktiga föränd
ringarna i barnens levnadsförhfillanden. Inom utredningen görs en analys 
av barnens levnadsförhållanden och pågående förändringar av dessa. 

Redovisningen av utredningens resultat, som väntas föreligga under första 
halvåret I 97 5, skall ge underlag för en åtgärdsinriktad diskussion när det 
gäller barnens uppväxtmiljö. 

Aldringsvård 

Kraftigt ökade resurser har under de senaste åren satts in p<1 en 
utbyggnad av de sociala scrviceåtgiirderna för de äldre. Det ökade antalet 

äldre i befolkningen och behovet av vårdinsatser och olika former av 

serviceåtgärder gör det angeläget att denna utbyggnad fortsätter. 
En särskild utredning har tillsatts för att göra en kartläggning av de 

äldres situation då det gäller social omvårdnad och andra levnadsbetingel
ser. Kartläggningen skall bl. a. gälla samhällets möjligheter att underlätta 
övergången och anpassningen till livet som pensionär och att ge de äldres 
tillvaro ett sådant innehåll att pensionstiden blir meningsfull och positiv. 
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Den skall belysa hur en utbyggnad av vård och service kan genomföras 
för att svara mot de behov som följer av befolkningsutvecklingen och hur 
de iildre kan tillförsäkras en social omvårdnad som är anpassad till 
samhällsförändringar, standardutvcckling och pensionärernas förbättrade 
ekonomiska förhållanden. 

Utbyggnaden av den sociala hemhjälpen till åldringar och handikappa

de har medfört att antalet hjälpta personer ökat kraftigt från ca 145 000 

iir 1965 till ca 325 000 under år 1974. Under år 1975 beräknas 
hemhjälpen omfatta 335 000 personer. Dessutom pågår en utbyggnad 
även av andra åtgärder inom kommunernas öppna åldrings- och handi
kappvård. 

Nya statsbidragsregler för den sociala hemhjälpen har införts fr. o. m. 
den I januari i år. De innebär att statsbidrag utgår med 35 % av 
kommunernas bruttokostnader för social hemhjälp. Bidragsunderlaget för 
hemhjälpen har vidgats så att statsbidrag lämnas inte bara för hcmvärdare 
och hemsamariter utan också för särskilda kostnader som avser hårvärd 
och fotvård, badservice, matdistribution, snöröjning och hemhjälpsledare. 
Av stor betydelse för de äldre är vidare beslutet om ett nytt statsbidrag 
till kommunernas färdtjänst för handikappade fr. o. m. den I januari i år. 
Statsbidraget, som utgår med 35 <;,-;. av bruttokostnaderna, underlättar 
utbyggnaden av kommunernas färdtjänstservice. 

Upprustningen av de äldres bostäder fortsätter som ett viktigt led i den 
öppna åldringsvårdens utbyggnad. Det statliga stödet i form av räntefria 

förbättringslån utgår ur anslag fr:ln bostadsd.:partementet. Sedan år I 964 
har förbättringslån beviljats för ca 126 000 äldringsbostäder. 

Programmet för åldringsvårdens utbyggnad går ut på att jämsides med 
insatserna inom den öppna vården också öka vårdmöjligheterna inom 
längtidssjukvårdcn. Sjukhem för långtidssjukvård, huvudsakligen för 
äldre, tillhör de områd.:n som har förtur inom sjukhusbyggandet. 
Byggandet av sjukhem inom långtidssjukvården har under åren 
197 3-197 5 omfattat ett 70-tal sjukhem med över 5 000 nya vård platser. 
Den pågående modernisering.:n av ålderdomshemmen har också tillför
säkrats erforderligt investeringsutrymme. Utöver sjukhusens platser för 
akutsjukvård förfogar åldringsvården nu över sammanlagt mer än 
110 000 platser på sjukhem och ålderdomshem mot knappt 80 000 

platser år 1 965. 

Hälso- och sjukvård m. m. 

Hälso- och sjukvårdspolitiken inriktas på en snabb utbyggnad av den 
öppna decentraliserade sjukvården och av långtidssjukvården. En ökad 

integration av organisation och insatser kännetecknar den pågående 

utvecklingen inom såväl hälso- och sjukvården som socialvården liksom 
mellan dessa båda verksamhetsområden. Utgångspunkten för detta arbete 
är att förebyggande insatser och social omvardnad bör grundas på en 

helhetssyn. 
Socialstyrelsens strukturprogram för hälso- och sjukvården inför 
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80-talet har nu remissbehandlats och kommer inom kort att redovisas. 
Programmet går bl. a. ut på att de mänskliga kontakterna mellan 
patienten och sjukvården skall underlättas och att kontinuiteten mellan 
patient och läkare så långt som möjligt skall upprätthållas. Genom en 
utbyggnad av primärvården, som bör omfatta hälsovård och all sjukvård 
som kan bedrivas utanför sjukhus, bedöms mer än fyra femtedelar av de 
problem som föranleder kontakt med sjukvården kunna klaras i närheten 

av patientens egen miljö. 
Att på sikt enbart möta befolkningens hälso- och sjukvårdsbehov med 

en alltmer specialiserad sjukhusservice är sannolikt inte möjligt. Det 
framstår allt tydligare att problemen måste angripas genom åtgärder som 
skyddar individen i dennes totala miljö och genom primärt förebyggande 

åtgärder. 
F.n betydande utbyggnad av den öppna sjukvården utanför sjukhus har 

nu kommit igång. Under åren 1973--1975 har utbyggnaden omfattat 
närmare l 00 nya läkarstationer och vårdcentraler. Samtidigt har läkarut
bildningen kraftigt inriktats på allmänläkarna med hänsyn till deras öka
de betydelse i den framtida hälso- och sjukvården. Genom en ändring av 
sjukvårdslagstiftningen, som trädde i kraft år 1973, har sjukvårdshuvud
männen också fått de formella förutsättningarna att föra ut mer kvalifice
rade vårduppgifter till den öppna sjukvården. Större och välutrustade 
öpp1:mvårdsenheter kan därmed skapas och erbjuda både allmänläkarvård 
och viss specialistvård i läkardistrikten. Det är också viktigt att få till 
stånd en ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialvården 
för att kunna förverkliga den sociala helhetssynen. 

Försöksverksamhet med nya arbetsformer för samverkan mellan 
socialvård och hälso- och sjukvård pågår på flera håll. Försöksverksamhe
tens målsättning är att finna lämpliga former för en organiserad och 
systematiskt bedriven social samverkan mellan olika myndigheter och 
organ. 

Det ökande antalet äldre ställer nya krav på samhällsinsatser inom 
långtidssjukvården. Detta nödvändiggör en omstrukturering av den 
nuvarande vårdorganisationen för långtidssjukvården frän en tidigare i 
huvudsak sjukhusanknuten verksamhet till en primärvårdsförankrad 
omvårdnad så nära den långtidssjukes egen hemmiljö som möjligt. Detta 
medför i fråga om nya vårdplatser en prioritering av sjukhem för god 
personlig omvårdnad och av hemsjukvården. 

Utvecklingen på det psykiatriska vårdområdet innebär också en 
utbyggnad av de öppna vårdformerna. En minskning av vårdplatscrna på 
lasarett för psykiatrisk vård kan märkas i sjukvånlshuvudmänncns planer. 

Läkarutbildningskapaciteten i landet har mer än fördubblats under 
1960-talet. Den totala intagningskapciteten vid de medicinska läroanstal
terna i landet uppgår f. n. till mer än l 000 platser per år. Under tiden 
1974--1977 beräknas antalet läkare i landet öka från omkring 14 000 till 
mer än 18 000. Antalet yrkesverksamma läkare beräknas vara över 
23 000 år 1985. Den genomförda reformeringen av läkarutbildningen och 
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ett läkarfördelningsprogram för åren 1973-1977 som utarbetats av 
socialstyrelsen på uppdrag av socialdepartementets sjukvårdsdelegation 

möjliggör en stark prioritering av den offentliga öppna läkarvården 

tillsammans med långtidssjukvården och psykiatrin. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har i anslutning till syssel

sättningsutrcdningen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta 

material som underlag för alternativa bedömningar av personalbehovet 

inom hälso- och sjukvården och socialvården under den närmaste 

tioårsperioden. Arbetsgruppens första rapport, som beräknas föreligga 
inom kort, kommer att omfatta hithörande frågor beträffande långtids
sjuk värden och barnomsorgen. 

Förberedelser pågår för ett nytt läkarfördelningsprogram gällande 

perioden 197 5 -1980. Det skall redovisas för socialdepartementets 

sjukvårdsdclcgation i juni 1975. Olika åtgärder vidtas för att öka 

rekryteringen av allmänläkare. I sodalhuvudtitcln tas upp 800 000 kr. till 

kursverksamhet och andra insatser på detta område. 

Inom sjukvärdens investeringsramar prioriteras byggnadsföretag som 

avser bl. a. vårdcentraler o..:h läkarstationer för den öppna hälso- och 

sjukvården och sjuk.hem och kliniker för långtidssjukvård. Investerings

ramen för igångsättning av nya byggnadsföretag inom främst dessa områ

den av sjukvården omfattar för år 1975 en total byggnadskostnad på 700 
milj. kr. Därutöver har för ån~n 1976-1977 beräknats en särskild investe

ringsram för vissa större sjukhusprojekt vilken omfattar en sammanlagd 

byggnadskostnad på 250 milj. kr. Den sammanlagda investeringsvolymen 

för sjukvårdsinveskringar undt:r år 1975 beräknas uppgå till över I l 00 
milj. kr. 

lnsatserna för sjukdomsförebyggande åtgärder ökas i årets socialhuvud
titcl. Anslaget till hälsoupplysning ökar frän 5,5 milj. kr. till 7 ,5 milj. kr. 

Medlen skall bl. a. användas till fortsatt information om abortförebyggan
de åtgärder 01.:h preventivnll'Jcl samt till upplysning i narkotikafrågan. In

formationen om kost och motion avses också fortsätta. En särskild infor
mationskampanj om tobakens skadeverkningar skall förberedas av social
styrelsen. Även frågan om förbud mot tobaksreklam och frågan om var
ningstext på tobaksförpackningar skall tas upp till behandling. Avsikten 

är att under året skall läggas fram en särskild proposition härom. 
Försöksverksamhet med olika former av hälsoundersökningar fortsät

ter. Det tidigare beslutade vaccinationsprogrammet mot polio och röda 

hund fullföljs. 

Ett förslag om kontroll av fabriksstcriliscrade engångsartiklar för hälso

och sjukvårdsändamål har överlämnats av socialstyrelsen. Förslaget 

överarbetas f. n. och avsikten är att förslag i denna fråga därefter skall 

läggas fram i en särskild proposition. 

Flera för den framtida sjukvården betydelsefulla utredningar har 

tillsatts under förra året. Det gäller bl. a. en utredning om regionsjukvår

dens innehåll och verksamhetsformcr, regionindelningen samt frågan 

om samverkan inom och mellan sjukvärdsregioncrna m. m. En annan 

utredning har tillsatts med uppgift att se över den nuvarande ansvars-
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nämndens verksamhet och reglerna för samhällt'ts tillsyn över personalen 

inom hälso- och sjukvården. Denna utredning skall även föreslå åtgärder 

för att förbättra kontakterna mellan de för vården ansvariga och 

pat icnterna och för att stärka patienternas rättssäkerhet och integritet. 
Helt nyligen har också tillsatts en utredning för att allsidigt belysa de 

frågor av olika slag som är förbundna med sjukvård i livets slutskede. 

Den grundläggande utgångspunkten för utredningens arbete är att allmän

heten skall kunna känna förtroende för sjukvården och att varje patient 

skall ges den behandling som hans tillstånd fordrar och som överensstäm

mer med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Ungdomsvård 

Samhällets omsorg och vård av barn och ungdom skall främja en 

gynnsam utveckling och goda uppväxtförhållanden för de unga. Här är 

samhällets insatser inte minst på förskoleområdet och genom barnavårds
centralerna av stor vikt. Vid sidan av de kommunala barnavårdsnämnder

na och den kommunala socialvården i övrigt har familjerådgivningen, den 

psykiska barna- och ungdomsvården och de psykiatriska barn- och 

ungdomsklinikerna också viktiga uppgifter. Härtill kommer skolans stora 

betydelse för att främja en gynnsam utveckling för barn och ungdom. Ett 

organiserat samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis har nu 

också kommit igång i praktiskt taget alla kommuner. 
Socialutredningens och fosterbarnsutredningens betänkanden berör 

viktiga delar av gällande lagstiftning och organisation på det sociala 

området liksom betydelsefulla huvudmannaskapsfrågor. Det är därför 

angeläget att få till stånd en försöksverksamhet som kan ge praktiska er

farenheter för reformarbetet inom socialvården. I socialhuvudtitcln tas 

upp 3 milj. kr. för nästa budgetår till en sådan försöksverksamhet i en 
region med tillräckligt underlag av institutionella behandlingsresurser. 

Försöksverksamheten skall främst avse barna- och ungdomsvården men 
även gälla nykterhetsvärden och narkomanvården. Den skall utformas så 

att primärkommunerna ges möjlighet att som huvudmän för vården pröva 
nya behandlingsmetoder och att ta det sammanhållna vårdansvarct för så
väl den öppna som den institutionella vården oavsdt om den är allmänt 
förebyggande eller utgör ett direkt kd i behandlingrn. Försöksverksam
hcten skall, förutom primärkommunernas resurser, omfatta landstings
kommunala och statliga institutionsresurser i form av barnhem, ungdoms

vårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter. Dessutom är det meningen att 

genom försöksverksamheten kunna belysa en rad frågor som gäller sam

ordningen mellan primärkommunernas sociala verksamhet och lands

tingens hälso- och sjukvård. Försöken skall innefatta sådana åtgärder som 

kan stimulera till lösning av individuell;i vård- och behanJlingsproblem i 
närmiljö och som kan minska behovet av institutionsplaceringar. 
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Frit idsverksamheten för barn är en angelägen uppgift för att förebygga 
uppkomsten av sociala problem. Från allmänna arvsfonden har ca 20 

milj. kr. anvisats till försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för barn, 
företrädesvis i åldrarna 7-12 år. Försöken har utvidgats att även omfatta 
nya former av sommarkoloni- och lägerverksamhet samt annan ferieverk
samhet m. m. För att bl. a. underlätta för invandrarbarnen att lära sig 
svenska och fä kontakt med svenska barn har från allmänna arvsfonden 
även anvisats ca 1,4 milj. kr. till försök med olika former av förskoleverk
samhet för invandrarbarn. 

Utbyggd öppen vård utanför ungdomsvårdsskolorna och ökad samord
ning mellan skolornas och kommunernas verksamhet ingår som viktiga 
mål i samhällets strävanden på ungdomsvårdsskolesektorn. Den öppna 
vårdformen innebär att eleverna är inskrivna vid ungdomsvårdsskola men 
bor i enskilda hem eller i speciella mindre enheter och är inordnade i 
ortens skol- eller arbetsliv. Sedan några år tillbaka är antalet elever i den 
öppna vården större än elevantalet inom skolorna. Nya vårdformer 
prövas. Vid ungdomsvårdsskolorna pågår sedan några år tillbaka också en 
omfattande försöksverksamhet för att förbättra behandlingsmetoderna. 
Försöksverksamheten avser olika åtgärder för att förbättra undervis
ningen och möjligheterna till arbetsträning och arbetsprövning. Vidare 
pågår försök med bl. a. ökat personligt stöd till eleverna vid placering 
utom skola och intensiv social träning före utplaceringen. Försöksverk
samheten omfattar även frivillig vård samt vård av pojkar och flickor på 
samma skola. 

Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårds
skoleorganisationen har kunnat minskas under senare år. Den nuvarande 
beläggningssituationen gör det möjligt att minska antalet skolor med en 
och att dessutom på vissa skolor något minska antalet vårdavdelningar. 

Anslagen för ungdomsvårdsskolorna och vården utom skola beräknas 
för nästa budgetår till 112 milj. kr. 

Nykterhetsvård och narkomanvård 

Under de senaste åren har nykterhetsvården präglats av en ökad 
samordning och integration med den övriga socialvården, arbetsvården 
och sjukvården. De grundläggande principerna för den framtida nykter
hetsvården kommer att tas upp i samband med behandlingen av socialut
redningens betänkande och prövas bl. a. i den förut nämnda försöksverk

samheten inom socialvården. 
Kännetecknande för den pågående utvecklingen inom nykterhetsvår

den är att de öppna och frivilliga vårdformerna byggs ut. För år 1973 
redovisas vid omkring 140 alkoholpolikliniker och rådgivningsbyråcr med 
läkarexpcditioner ca 200 000 besök hos läkare, 70 000 hos kurator eller 
psykolog samt 560 000 besök hos sjuksköterska. Antalet platser vid de 
allmänna vårdanstalterna kan minskas med ca 150 under nästa budgetår. 
l en utredning som beräknas vara klar under året görs en översyn av 
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vilrdanstaltcrnas personalorganisation. 
För vissa byggnadsarbeten vid vård anstalterna beräknas ct t medels be

hov pa 4,8 milj. kr. för nästa budgetår. Det statliga driftbidraget föreslås 

höjt med 13 kr. till 117 kr. per dag för nästa budgetår. Särskilda medel 

beräknas för vissa andra iindamål vid vårdanstaltcrna. Anslaget för 

statsbidrag till de sociala centralnämndernas verksamhet i fråga om 

nykterhetsvård och vården av narkotikamissbrukare höjs med 12 milj. kr. 

till ca 133 milj. kr. För bidrag till länkrörelsen och andra organisationer 

föreslås en ökning av anslaget med 800 000 kr. till 4,8 milj. kr. 

Kampen mot narkotikamissbruket pågår ständigt genom insatser av 

berörda samhällsorgan. Socialstyrelsen följer fortlöp:.mde vården av nar

kotikamissbrukare genom nära kontakter med behandlingsenheter och 

huvudmän. Polisen och tullen har, i nära samarbete med utländska polis

och tullmyndigheter. sin uppmärksamhet särskilt riktad mot den interna

tionellt organiserade narkotikahandcln. Viss tillförsel av heroin till Stock

holmsområdet har därvid uppdagats och beivrats. Att heroin kommit in 

på den svenska illegala marknaden är oroande och föranleder ytterligare 
skärpt vaksamhet. 

Samhällets insatser i narkotikabekämpningen samordnas bl. a. i brotts

förcbyggande rådet. En arbetsgrupp inom rådet följer utvecklingen på 

narkotikaområdet. Rådet disponerar medel för frekvensundersökningar 
om narkotikamissbrukets omfattning. 

Ett mer exakt mått på narkotikamissbrukets omfattning är svårt att 
ange. De senaste frekvensundersökningarna tyder dock på att någon 

ökning av missbrukets omfattning inte har skett. Snarare tycks antalet 
missbrukare ha minskat. Socialstyrelsens och övriga myndigheters läges

rapporter och bedömning av den aktuella situationen pekar i samma 

riktning. Vidgad information och ett ökat utbud av olika värd- och 
behandlingsformer anses tillsammans med polisens och tullens insatser ha 

medverkat till denna utveckling. Fler missbrukare än tidigare tycks nu 
söka kvalificerad vård. 

Sverige deltar aktivt i det internationella arbetet mot narkotikamiss

bruket bl. a. inom FN och dess organ. I socialhuvudtiteln föreslås att 
200 000 kr. tillförs FN :s narkotikafond även under nästa budgetår. 
Mellan de nordiska länderna förekommer täta kontakter om narkotika

problemen. För fortsatt socialkurativ verksamhet för svenska ungdomar i 
Köpenhamn beräknas medel under socialstyrelsens anslag. 

För statsbidrag till olika insatser i vården av narkotikamissbrukare 
beräknas ca 27 milj. kr. En översyn av de statsbidragshestämmelser som 

avser värd av narkotikamissbrukare pågår inom socialdepartementet. I 

avvaktan pä resultatet av översynen föreslås att ytterligare medel anvisas 

främst för fortsatta försök med social jourverksamhet och för försök med 

olika projekt som berör uppsökande verksamhet och eftervärd bland 
narkotika missbrukare. 
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Ätgärder för handikappade 

Grundsatserna om integration och normalisering är vägledande för 

arbetet på handikappområdet. Det innebär att insatserna har till syfte att 
göra samhällsmiljön och den verksamhet som bedrivs i samhället tillgäng
lig för handikappade. Insatserna förstärks fortlöpande, och statens 
kostnader beräknas under nästa budgetår öka med ca 7 35 milj. kr. i 
förhållande till riksstaten för innevarande budgetår. 

Eftersom de behov som handikapp medför är mångskiftande, måste 
samhällets insatser göras pa en rad områden. De avser rehabili1ering, 

förskola, skola, övrig undervisning och utbildning, vårdartjänst, arbete, 
bostäder, hemhjälp, färdtjänst, hjälpmedel, kulturell verksamhet, institu
tionsvård, stöd till handikapporganisationerna samt förtidspensioner och 
handikappersät tningar inom folkpensioneringen och förtidspensioner 
inom ATP. 

Statens kostnader för det stöd som mer direkt avser handikappade 

beräknas för budgetåret 197 5/76 till 5 290 milj. kr. För tio år sedan 
var motsvarande kostnader 1 070 milj. kr. Vidare kan under budgetåret 
197 5/76 beräknas utgå förtidspension från ATP till handikappade med 

I 97 5 milj. kr. Utbyggnaden av de statliga insatserna gör det möjligt att 
alltmer tillgodose de skiftande behoven. Den uppsökande verksamheten i 
kommunerna uppdagar och tillgodoser också enskildas behov i ökande 

utsträckning. Kommunerna och landstingen svarar även i övrigt för vä
sentliga och växande insatser på hanclikappområdet, bl. a. beträffande bo

städer, färdtjänst, hemhjälp, annan service och rehabilitering. Handikapp
organisationerna har stor betydelse både för enskilda handikappade och 
för utbyggnaden och inriktningen av samhällets insatser på handikappom
rädl't. Handikapprörelsen samarbetar med samhällets myndigheter och 
organ bl. a. i statens handikappråd och i handikappråden i kommunerna 
och landstingen. 

Den viktiga verksamhrtcn med hjälpmedel åt handikappade förbättras 
fortlöpande. Fr. o. m. den 1 januari 197 5 gäller vidgade regler om 
statsbidrag till reparation av hjälpmedel och till starrglasögon för barn 
och ungdom. Vidare har statsbidrag införts för underhåll av vissa hjälp
medel. Statsbidragen till landstingens hjälpmedelsverksamhet beräknas 
öka från 13 5 milj. kr. till 14 7 milj. kr. Insatserna för psykiskt utveck

lingsstörda byggs ut ytterligare och statsbidragen till landstingen för dessa 

ändamål beräknas stiga med ca 32 milj. kr. till ca 187 milj. kr. Kostnaden 

för omvårdnad och vårdartjänst åt handikappade i vissa gymnasieskolor 

och folkhögskolor samt i eftergymnasial studiesituation beräknas öka 

från ca 8,8 milj. kr. till ca 9,5 milj. kr. För utbildning av ledarhundar, 

befordran av blindskriftsförsändclser och vissa andra åtgärder för blinda 

sker en uppräkning med ca 860 000 kr. För handikappinstitutet beräknas 

ökade medel med 615 000 kr. Statsbidraget till handikapporganisationer

nas verksamhet föreslås höjt med I milj. kr. till 4,5 milj. kr. 
Av särskild betydels.: för handikappade är de nya regler som nyligen 

beslutats för pensionstillskott till förtidspensionärer som saknar ATP 
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eller har låga ATP-belopp samt för handikappersättning och vårdbidrag. 
De nya reglerna om pensionstillskott innebär en kraftig ökning av 
nuvarande pensioner för dem som har blivit handikappade i unga år. 
Genom de nya bestämmelserna om handikappersättning och vårdbidrag 

får väsentligt fler handikappade möjlighet till ersättning för merkostnader 
och vårdinsatser på grund av handikapp. 

Fr. o. m. den 1 januari 197 5 får kommunerna enligt ett nyligen fattat 
beslut statsbidrag med 35 % till kostnaderna för färdtjänst för att 
möjliggöra en utbyggnad av denna viktiga sociala service till handikappa
de. Statens kostnader för bidrag till färdtjänst och social hemhjälp för 

handikappade ökar för nästa budgetår med ca 40 milj. kr. till ca 100 milj. 

kr. 
Handikapputredningen fortsätter sitt arbete och behandlar närmast 

frågor om hur kulturlivet kan göras bättre tillgängligt för handikappade 

och hur flerhandikappades situation kan förbättras. 
Anslagsbehovet i socialhuvud titeln för särskilda åtgärder för handikap

pade beräknas för nästa budgetår uppgå till ca 460 milj. kr. Det innebär 
en ökning med ca 87 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. De 
kostnader under folkpensionsanslaget som avser förtidspensioner till 
handikappade och handikappersättningar m. m. kan beräknas stiga med 
480 milj. kr. till 2 985 milj. kr. På andra anslag som innefattar stöd åt 
handikappade, främst under utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadsde
partementen för utbildning, arbetsvård och bostadsanpassning, beräknas 
för nästa budgetår insatserna för handikappade öka med 170 milj. kr. till 
I 845 milj. kr. Jämfört med innevarande budgetår uppgår den samman
lagda anslagsökningen för olika åtgärder avseende handikappade till ca 
735 milj. kr. 

Internationell samverkan 

Det internationella samarbetet på det socialpolitiska området är av stor 
omfattning. I anslagen till internationell samverkan ingår bl. a. kostnader
na för Sveriges deltagande i världshälsovårdsorganisationen (WHO), för 
det nordiska socialpolitiska samarbetet samt för socialattacheer. 

WHO:s insatser avser främst bistånd till olika länder för bekämpning av 
sjukdomar och för annat hälsovårdsarbete. 

Socialattacheer finns i Washington, London, Bryssel och Bonn. Deras 
huvuduppgift är att förse såväl myndigheter som arbetsmarknadens 
parter med upplysningar i socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska 
frågor. 

Mellan de nordiska länderna pågår ett nära socialpolitiskt samarbete 
med utgångspunkt i Nordiska rådet, ministerrådsmöten och den nordiska 

socialpolitiska kommitten. En översyn av den nordiska konventionen om 
social trygghet pågår. I anslutning till de regelbundna nordiska socialpoli
tiska ministermötena publiceras bl. a. en statistisk redovisning över de so

ciala trygghetsanordningarna. 

2 Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bilaga 7 
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Sverige deltar även i ett omfattande socialpolitiskt samarbete, som på 
det europeiska planet äger rum inom Europarådet och inom ramen för 
FN:s europeiska program för social utveckling. En aktiv svensk medver
kan i det internationella socialpolitiska samarbetet sker vidare inom 
organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och 
inom internationella arbetsorganisationen (I LO). Arbetet med konven
tionsförhandlingar på det socialpolitiska området har också betydande 
omfattning. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde 
för budgetåret 1975/76 i förhållande till riksstaten för budgetåret 
197 4/7 5 framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 

DRIFTBlJDGETEN 

Femte h1n•udtiteln 
A. Socialdepartementet m.m. 
B. Allmän försäkring m.m. 
C. Ekonomiskt stöd åt barn-

familjer m. m. 
D. Sociala serviceåtgärder 
E. Myndigheter inom hälso-

och sjukvård, social-
vård m. m. 

F. Öppen hälso- och sjukvård 
G. Universitetssjukhus m. m. 
H. Övrig sjukhusvård m. m. 
I. Ungdomsvård m. m. 
J. Nyktcrhctsvård m. m. 
K. Vissa åtgärder för handi-

kappade 
L. Internationell samverkan 

Summa för driftbudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 

Statens allmänna fästig-
hetsfond 

Statens utlåningsfonder 
Fonden för låneunderstöd 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för socialdepartementet 

Riksstat 
1974/75 

32,0 
15 863,4 

3 333,5 
1 018,8 

123,0 
42,5 

699,4 
I 552,5 

144,8 
267,3 

314,9 
7,7 

23 399,7 

20,7 

4,5 

25,2 

23 424,9 

Förslag 
1975/76 

38,2 
18 168,1 

3 242,9 
1 280,8 

146,4 
43,9 

836,4 
I 797,2 

162,5 
291,0 

361,6 
7,5 

26 376,5 

38,l 

4,5 

42,6 

26419,1 

Förändring 

+ 6,2 
+ 2 304,7 

90,6
1 

+ 262,0 

+ 23,4 
+ 1,4 
+ 137 ,0 
+ 244,7 
+ 17,7 
+ 23,7 

+ 46,7 
0,2 

+ 2 976,8 

+ 17,4 

+ 17 ,4 

+ 2 994,2 

I Minskningen beror på ändrade finansieringsrcgkr för sjukförsäkring, inkl. föräld
raforsäkringcn. 
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Utdrag 

SOCIALDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Aspling. 

vid regcringssammanträde 
1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser social

departementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Femte huvudtiteln 

A. Socialdepartementet m. m. 

A 1. Socialdepartementet 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

6 840 695 
7 855 000 
8 555 000 

Rcsecrsättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikationstryck 

1974/75 

52 
39 

91 

7 325 000 
115 000 
350 000 

65 000 

Beräknad ändring 
1975/76 

+ 660 000 
+ 20 000 
+ 20 000 

7 855 000 + 700 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 8 5 5 5 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socialdepartementet för budgetåret I 975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 8 5 5 5 000 kr. 



Prop. 197 S :1 Bilaga 7 Socialdepartementet 20 

A 2. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift 12065147 Reservation 660 985 

1974/75 Anslag 8 700 000 
1975/76 Förslag 13 200 000 

Socialdepartementet har senast under år 1974 gett ut en social 
informationsbroschyr, den s. k. socialkatalogen, som distribuerats till 
samtliga hushåll. Erfarenheterna har visat att denna form av samlad 
översiktlig information om sociala rättigheter och förmåner fyller en 
viktig uppgift. Den snabba utvecklingen på socialpolitikens område gör 
det nödvändigt att efter relativt kort tid förnya informationsmaterialet. 
En ny upplaga av socialkatalogen bör därför utarbetas och distribueras i 
början av år 1976. För detta ändamål beräknar jag 3,5 milj. kr. under 
förevarande anslag. För kommitteverksamheten m. m. under nästa 
budgetår beräknar jag 9,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

reservalionsanslag av 13 200 000 kr. 

A 3. Forsknings· och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

1973/74 Utgift 26149961 Reservation658817 
197 4/7 5 Anslag 15 000 000 
1975/76 Förslag 16 000 000 

1 Anslaget Försöksverksamhet m. m. 

Från anslaget utgår bidrag dels till undersökningar, utvecklingsarbete 
och försöksverksamhet på det sociala området, dels till särskild försöks
verksamhet med olika insatser för vård och service i glesbygdsområden. 

Bidrag kan utgå bl. a. för prövning och utvärdering av nya metoder 
inom det sociala området liksom för undersökningar som tar sikte på en 
utveckling av sociala insatser på ett visst område i fråga om såväl mål och 
metoder som organisation och resursanvändning. F. n. pågår med bidrag 
från detta anslag bl. a. ett omfattande utvecklingsarbete avseende 
socialvårdens organisation och samarbetsformerna mellan olika myndig
heter och organ som handlägger frågor av social karaktär på det lokala 
planet. Vidare har ett omfattande utvecklingsarbete kommit igång på 
förskolans område med stöd från detta anslag. Andra projekt som fått 
bidrag från anslaget berör åtgärder för handikappade, åldringsvård, barn
och ungdomsvård, nykterhets- och narkomanvård samt olika former av 
social service i övrigt. 

Den särskilda försöksverksamheten i glesbygdsområden tar främst sikte 
på åtgärder för vård och service åt åldringar och handikappade samt 
aktiviteter för barn och ungdomar. Verksamheten syftar till att underlät
ta för kommunerna att tillförsäkra invånarna i glesbygdsområden en 
tillfredsställande vård och service. Det gäller bl. a. att finna organisatoris
ka lösningar som gör det möjligt att få till stånd en fungerande service 
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inom ramen för rimliga ekonomiska insatser. Bidrag har utgått för bl. a. 
uppsökande och kartläggande verksamhet, olika former av rörliga vård
och serviceanordningar, anordningar för fritidsverksamhet, varudistribu
tion och transportservice. Vidare har en omfattande försöksverksamhet 
med lekskolor i glesbygder pågått med bidrag från detta anslag. Denna 
bidragsgivning har i samband med genomförandet av den allmänna för
skolan ersatts av det nya statsbidrag till förskoleverksamheten som utgår 
från den 1 januari i år. 

En särskild delegation för social forskning har knutits till socialdepar
tementet med uppgift att svara för bedömning och samordning av 
pågående och planerade projekt avseende forsknings- och utvecklings
arbete samt försöksverksamhet. l delegationens uppgifter ingår också att 
initiera forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för socialpolitiken. 
I delegationen ingår representanter för kommunerna och landstingen, 
socialvårdspersonalen samt närmast berörda ämbetsverk och forsknings
institutioner. 

Resurserna för forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet på 
det sociala området ökades väsentligt för innevarande budgetår och 
samordnades samtidigt under förevarande anslag. Anslaget bör för nästa 
budgetår ökas med 1 milj. kr. och tas upp med 16 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

för budgetåret 197 5/76 anvisa ett reservationsanslag av 
16 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1973/74 
1974/75 
197 5/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

405 654 
450 000 
450 000 

Reservation 211 782 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 450 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till h"xtra utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva
tionsanslag av 450 000 kr. 
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B. Allmän försäkring m. m. 

Det pågående reformarbetet 

Flera viktiga pensions reformer har nyligen beslutats av riksdagen 

(prop. 1974:129, SfU 1974:32, rskr 1974:332). Reformerna kommer 
att träda i kraft i tre etapper. 

Redan den I januari i år höjs folkpensionens grundbelopp för ensam 
pensionär från 90 till 95 % av basbeloppet och för pensionärspar från 140 
till 155 % av basbeloppet. Vid nuvarande basbelopp 9 000 kr. betyder 
det en höjning av folkpensionens årsbelopp med 450 kr. för en ensam 
pensionär och 675 kr. för var och en av två makar. Genom att höjningen 
är större för makar minskar skillnaden mellan giftas och ogiftas 
folkpensionsförmåner. Kostnaderna för genomförandet av dessa pensions
höjningar kan beräknas till 77 5 milj. kr. Från den I januari i år gäller 
också mildare inkomstprövningsregler för kommunala bostadstillägg till 
folkpensionärer, vilket får särskild betydelse för dem som har mindre 
sidoinkomster utöver folkpensionen, bl. a. många ATP-pensionärer. Kom
munernas kostnader härför ersätts av statsmedel i särskild ordning. Mot
svarande förbättring genomförs samtidigt för hustrutilläggen till folkpen
sion. 

Den I juli i år förbättras handikappförmåncrna inom folkpensione
ringen. De nuvarande invaliditetsersättningarna och invaliditctstilläggen 
förs samman till en ny förmånsform, kallad handikappersättning, som 
utgår enligt gynnsammare regler. Fler handikappade får då möjlighet till 
ersättning för vårdinsatser och merkostnader på grund av handikappet. 
Från samma tidpunkt genomförs också mildare regler för vård bidraget till 
föräldrar som vårdar handikappade barn i hemmet. Kostnaderna för dessa 
reformer beräknas till l 00 milj. kr. per år. 

En lag.~tadgad sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år 
genomförs den 1 juli 197 6. Samtidigt genomförs ytterligare förbättringar 
av pensionsförmåncrna för folkpensionärer som saknar ATP eller har låga 
ATP-belopp genom att den årliga höjningen av pensionstillskotten ändras 
från 3 till 4 % av basbeloppet. Den garantinivå som pensionstillskotten 
skall ge höjs därvid successivt från 30 till 45 % av basbeloppet. De 
förtidspensionärer som saknar ATP eller har låga ATP-belopp får därut
över en kraftig pensionshöjning genom ai:t pensionstillskotten fr. o. m. 

den 1 juli 1976 kommer att utgå med fördubblade belopp till 
förtidspensionärer. Denna reform får särskild betydelse för dem som 
invalidiserats i unga år. De sammanlagda kostnadsökningarna för sänk
ningen av pensionsåldern och de höjda pensionstillskottcn uppgår till ca 

I 400 milj. kr. per år för folkpensioneringen och 77 5 milj. kr. för ATP. 

I en proposition till riksdagen i år kommer pensionsreformen att 
fullföljas genom förslag om ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. 
Avsikten är att de nya reglerna om rörlig pensionsålder skall träda i kraft 
samtidigt med sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år den I 
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juli 1976. Pensionsålderskommitten beräknas inom kort lägga fram förslag 
i denna fråga. 

På sjukförsäkringens område gäller från den 1 januari i år nya 

ersättningsregler för läkarvård som lämnas av privatpraktiserande läkare. 

Ersättningen från sjukförsäkringen utgår nu direkt till läkaren och 
patienten behöver endast betala ett enhetsbelopp på högst 20 kr. eller i 

vissa fall 25--30 kr. per besök. Patientavgiften berättigar också till de 
röntgen- och laboratorieundersökningar som kan behövas. De privatprak

tiserande läkare som är anslutna till försäkringssystemet är genom 

taxebindning skyldiga att hålla sig inom de arvodesbelopp som anges i 

den av regeringen fastställda läkarvårdstaxan. 

I detta sammanhang vill jag nämna att överläggningar pågår mellan 
socialdepartementet och landstingsförbundet rörande bl. a. försäkringens 

ersättningsregler för läkarvård och sjukvårdande behandlingar inom den 
offentliga öppna sjukvarden. Avsikten är att resultatet av dessa överlägg

ningar skall redovisas i en särskild proposition under innevarande år. 
Löntagarnas egenavgifter till sjukförsäkringen har slopats fr. o. m. i år. 

De finansieringsregler som gäller från årsskiftet inne bär att 7 5 % av 
sjukförsäkringens kostnader skall täckas genom socialförsäkringsavgifter 

från arbetsgivare och egenföretagare medan 25 % av kostnaderna täcks av 
statsbidrag. Socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen uppgår för år 
1 97 S till 7 % av löneunderlaget. 

Jag vill här också erinra om ett par betydelsefulla reformer som trädde 
i kraft förra året, nämligen den allmänna tandvårdsförsäkringen och 
omläggningen av sjukpenningförsäkringen. Sjukpenningförsäkringen fick 

vid ingången av år l 97 4 en väsentligt ändrad utformning. Sjukpenning
förmånerna höjdes och blev samtidigt skattepliktiga och pensionsgrun
dande för ATP. Den samtidigt införda föräldra försäkringen återkommer 
jag till under avsnitt C. 

Den allmänna tandvårdsförsäkringen trädde i kraft i sin helhet vid 
ingången av år 197 4 efter en inledningsperiod med reducerad ersättning 
under fjärde kvartalet 197 3. Tandvårdsförsäkringen ingår i den allmänna 
sjukförsäkringen och omfattar alla försäkrade över 19 års ålder, i ett 
inledningsskede även åldersgruppen 17-19 år. Samtidigt har landstingen 
fått ett lagfäst ansvar för harntandvården, vilket innebär att alla barn får 
rätt till avgiftsfri tandvård genom folktandvårdens försorg. Denna rätt 
gäller tills vidare barn och ungdomar som är yngre än 17 är. Syftet med 
tandvårdsförsäkringen är att göra en god tandvård tillgänglig till en för 
alla medborgare överkomlig kostnad. Erfarenheterna från tandvårdsför

säkringcns första år visar att stora grupper fått betydligt bättre möjlig

heter till tandvård. Redan under försäkringens första verksamhetsår har 
ca 2,5 miljoner vuxna försäkrade fått en slutförd tandvårdshehandling. 

Härtill kommer att ca I, 1 miljoner barn beräknas ha fått fullständig 
tandbehandling ~r 1974 inom ramen för den avgiftsfria barntandviirden i 

folk! andvården. 
Inom socialförsäkringen pågår ett omfattande utredningsarbete. Pen-
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sionsålderskommitten kommer i sitt fortsatta arbete att behandla en rad 
frågor som gäller förmånsreglerna inom pensionssystemet, bl. a. frågan 
om standardsäkringen av förmånerna, pensionsförmåner för deltidsarbe
tande och hemarbetande med barn samt hela frågan om efterlevandepen
sionens framtida utformning. Vidare skall kommitten göra en översyn av 
reglerna för beräkning av de olika arbetsgivaravgifterna till socialförsäk
ringen bl. a. i syfte att åstadkomma ett enhetligt avgiftsunderlag. 

Även på yrkesskadeförsäkringens område pågår en genomgripande 
översyn av förmånsreglerna. Yrkesskadeförsäkringskommitten väntas 
under första halvåret i år lägga fram förslag till en ny lagstiftning om 

yrkesskadeförsäkringen. 
En kartläggning av de övergripande frågorna om samordningen mellan 

olika bidragsformer inom socialpolitiken kommer inom kort att redovisas 
av socialpolitiska bidragsutredningen. Med utgångspunkt i detta material 
kommer hithörande frågor att tas upp till behandling i en parlamentariskt 

sammansatt kommitte. 

Försäkringens omfattning och kostnader 

Antalet folkpensionärer och kostnadsutvecklingen för folkpensionerna 
framgår av följande sammanställning. Beräkningarna för åren 197 S och 
1980 utgår från nuvarande lagstiftning. 

Antalet folkpensionärer 

l början Ålders- Förtids- Hustru- Änke- Barn-
av år pension pension tillägg pension pension 

1960 7 38 800 143 100 33 700 55 000 27 000 
1965 827 200 150 600 41 700 84 400 35 900 
1970 946 600 187 900 53 700 100 700 34 300 
1975 1 I 060 000 295 000 66 000 106 400 46 000 
19801 I 360 000 280 000 60 000 94 000 46 000 

Genomsnittlig 
årlig ökning 
1960-65 17 700 I 500 l 600 5 900 1 800 
1965--70 23 900 7 450 2 400 3 250 - 300 
1970-75 1 22 700 21 400 2 450 I 150 2 350 
1975-801 60 000 - 3 000 - I 200 - 2 500 

Summa2 Kommunalt 
bost. tillägg 

997 600 538 000 
I 139 800 580 700 
I 323 200 657 900 
l 573 400 730 000 
I 840 000 800 000 

28 500 8 500 
36 700 15 450 
50 050 14 400 
53 300 14 000 

1 Beräknat. Utvecklingen 1975-80 beror till stor del på den beslutade sänkningen av pensionsåldern till 65 år 
den 1 juli 1976. 

2 Härtill kommer persom:r med invaliditetscrsättning, fr. o. m. den I juli 1975 handikappcrsättni11g. 
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folkpens:onskostnaderna i milj. kr. 

År Ålders- Förtids- Änke- Övrigt Summa Kommunalt 
pension pension och barn- host. tillä"" 

pension 

1960 2 001 378 l 15 84 2 578 275 
1965 3 146 577 345 131 4 199 449 
1970 5 180 l 040 590 244 7 054 849 
1971 5 905 l 350 660 310 8 225 991 
1972 6 691 l 598 732 364 9 385 I 074 
1973 7 188 I 865 770 395 IO 218 l 161 
19741 8 730 2 320 935 525 12 510 I 335 
1975 1 10 010 2 710 l 030 650 14 400 I 550 

1 Beräknat. 

Kostnadsutvecklingen beror främst på standardhöjningar av pensio
nerna och en anpassning av pensionsbdoppen till förändringar i penning
värdet. Den betydande kostnadsökningen beror också på den fortlöpande 
förändringen av befolkningsstrukturen med ett ökande antal åldringar. 
Vidare har antalet personer med förtidspension ökat kraftigt sedan år 
1970, då förbättrade möjligheter infördes för äldre förvärvsarbetande 
med tungt eller pressande arbete att få förtidspension i form av 
folkpension och ATP. Möjligheterna att få förtidspension utökades 
ytterligare år 1972. Äldre förvärvsarbetande som inte kan få nytt arbete 
har nu rätt till förtidspension i omedelbar anslutning till att förmånerna 
från arbetslöshetsförsäkringen eller det kontanta arbetsmarknadsstödet 
upphör att gälla. Den kraftiga kostnadsökningen under åren 1974 och 
197 5 hänför sig huvudsakligen till de särskilda och extra pensionstilläg
gen år 1974, höjningen av folkpensionens grundbelopp den 1 januari 
197 5 och de från den 1 juli 197 5 förbättrade handikappersättningarna. 

Som tidigare nämnts får alla folkpensionärer en betydande standard
höjning av folkpensionen i januari månad. Folkpensionens årsbelopp -
inräknat pensionstillskott men frånsett kommunala bostadstillägg - blir 
då vid nuvarande basbelopp (9 000 kr.) l 0 170 kr. för ensam pensionär 
och 17 190 kr. för ett pensionärs par. Vidare genomförs den 1 juli I 97 5 
en ny etapp av det tidigare beslutade utbyggnadsprogrammet för pen
sionstillskotten. En pensionär som inte kunnat förvärva ATP eller som 
har låg ATP får därigenom en ny standardhöjning av sin folkpension med 
270 kr. resp. 540 kr. för makar räknat på nuvarande basbelopp. Av 
landets ca 1,6 miljoner folkpensionärer beräknas i år ca I miljon uppbära 
pensionstillskott. Utöver de nämnda beloppen kommer de pcnsionshöj
ningar som genom indexreglerna automatiskt följer av förändringar i 
konsumentpriserna. Sammanlagt beräknas folkpensionens årsbelopp 
(inkl. pensions tillskotten) under loppet av år 197 5 öka med ca 1 400 kr. 
för ensam pensionär och med ca 3 100 kr. för pensionärspar. Av dessa 
belopp utgör standardhöjningen ca 720 kr. för ensam pensionär och 
I 890 kr. för pensionärspar. 
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Jag beräknar att statens sammanlagda folkpensionskostnader under 
nästa budgetår kommer att öka med 2 840 milj. kr. jämfört med anslaget 

för innevarande budgetår. Av denna kostnadsökning avser 535 milj. kr. 

den nyligen beslutade höjningen av folkpensionens grundbelopp och 

förbättringar av handikappförmånerna, 160 milj. kr. avser höjningen av 

pensionstillskotten, 260 milj. kr. beror på ökningen av antalet folkpen

sionärer och 1 885 milj. kr. utgör beräknade kostnader för värdesäkring 
av folkpensionerna. 

Jag beräknar anslagsbehovet för folkpensioner under budgetåret 

1975/76 till 15 310 milj. kr. Kommunernas kostnader för de kommunala 

bostadstilläggen till folkpensionärerna beräknas för samma tid till drygt 

1 500 milj. kr. 

Utbetalningen av A Tl'-pensioner får för varje år allt större betydelse. 

F. n. får ca 770 000 personer pension från ATP, varav ca 420 000 får 

ålderspension. Såväl antalet pensionärer som genomsnittsbeloppet för 

utgående pensioner ökar kraftigt varje år. 

Antalet A TP-pcnsionärer och kostnadsu tvecklingen för ATP-ut betal

ningarna framgår av följande sammanställning. Beräkningarna för åren 

197 5 och 1980 utgår från nuvarande lagstiftning och nuvarande basbe

lopp 9 000 kr. 

A TP:s utveckling 

Antal pensio- Ålders- l:örtids- Änke- Barn- Summa 
närt:r i början pension pension pension pension 
av är 

1963 2 500 4 500 6 400 4 200 17 600 
1965 51 300 17 600 19 600 12 700 101 200 
1970 224 600 70 300 68 100 30 000 393 000 
1975 1 420 000 175 000 135 000 40 000 770 000 
19801 740 000 165 000 210 000 45 000 I 160 000 

Genomsnittlig 
arlig ökning 
1965-70 34 650 lO 550 9 700 3 450 58 350 
1970-75 39 100 20 900 13 400 2 000 75 400 
1975-801 64 000 - 2 000 IS 000 I 000 78 000 

l'ensionskostnader 
milj kr/ar 
1963 7 9 14 5 35 
1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 195 52 l 166 
1975 1 2 320 I 780 590 110 4 800 

1 Hcräknat. Utvecklingen 1975 -80 heror till stor dd pa den hi:slutadt: sänkningen 
av pcnsionsahfrrn till 65 är d~n I juli 1976. 
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Sjukförsäkringen har genomgått en kontinuerlig utveckling med bety

delsefulla reformer praktiskt taget varje år sedan mitten av 1960-talet. 

Flera omfattande reformer inom sjukförsäkringens ram trädde i kraft den 

I januari 197 4. Kostnadsu tvecklingen för sjukförsäkringen framgår av 
följande sammanställning (milj. kr.). 

År Sjuk- Läkar- Läke- Övriga Föräldra- Förvalt- Summa 
penning' vård, medel sjuk- pcnning2 ningsut-

tand- hjälps- gifkr 
vård utgifter 

1960 600 178 86 135 62 70 I 131 
1965 1 139 267 176 188 229 166 2 165 
1970 2 662 526 516 407 367 316 4 794 
1971 2 861 575 607 445 425 372 5 285 
1972 2 980 576 740 507 466 420 5 689 
1973 3 156 829 902 628 498 513 6 526 
19743 6 355 I 540 I 040 699 911 674 11 219 
19753 6 506 I 706 1 175 796 1 047 710 11 940 

I Inkl. barntillägg före år 1974. 
2 Moderskapshjälp före år 1974. 
3 Beräknat. 

Den kraftiga kostnadsökningen år 1974 hänför sig till stöm delen till 

höjningen av sjukpenningförmånerna i samband med att dessa blev 
skattepliktiga. Vidare beror de ökade kostnaderna detta år på den nya 

tandvårdsförsäkringen och bidraget till folktandvårdens utbyggnad. För 

år 197 5 tillkommer bl. a. kostnaderna avseende det nya ersättningssyste
met för privatpraktiserande läkare. 

De senaste årens omfattande reformarbete på socialförsäkringsområdet 
har ställt stora krav på riksförsäkringsverket och de allmänna försäkrings

kassorna, vars arbete dessutom i hög grad påverkats av den fortgående 

omläggningen till ADB-baserade handläggningsrutincr. Genom denna 
omläggning till registrering och bearbetning inom ett nytt ADB-sy
stem skapades administrativa förutsättningar för genomförandet av förra 

årets sjukpenningreform. Den nya ADB-tekniken har även i övrigt 

kommit att medverka till att det omfattande sociala trygg

hetssystemet fungerar effektivt. enlighet med den redovisning 
som bl. a. lämnats i prop. 1973 :46 angående utformningen av beskattad 
sjukpenning m. m. (SfU 1973:21, rskr 1973:197) har en ny central 

ADB-anläggning successivt byggts upp vid riksförsäkringsverkets tekniska 

byrå i Sundsvall. Nya ADB-system har där tagits i bruk för registrering, 

beräkning och utbl!talning av pensioner, barnbidrag, sjukpenning, föräld

rapenning och kontant arbetsmarknadsstöd. F. n. pågår utbyggnaden av 

terminaler vid försäkringskassornas lokalkontor, varigenom direktkontakt 

kan nås med datacentralen i Sundsvall. Därvid kan omfattande manuella 

rutiner med registerföring, utskrifter och uträkningar m. m. slopas 
samtidigt som seivicen till de försäkrade kan förbättras. 

Datainspektionen har i juni 1974 med godkännande av nämnda 
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ADB-system utfärdat föreskrifter för de pensions-, barnbidrags- och 
sjukförsäkringsregister som ingår i riksförsäkringsverkets dataanläggning. 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet för riksförsäkringsverkets data
anläggning förutsätter ökade personalinsatser för bl. a. systemutformning 
och maskindrift. Det utbyggda försäkringssystemct ställer också ökade 
krav på centrala insatser för rådgivning och tillsyn. Jag kommer i det 
följande att beräkna medel för ett 60-tal nya tjänster hos riksförsäkringsver
ket jämte ökad medelsanvisning för dataanläggningen. övergången till auto
matisk databehandling kommer samtidigt att medföra betydande rationali
seringsvinster när det gäller försäkringskassornas administrativa arbete. 

Bl. a. kommer verkets dataanläggning att överta arbetsuppgifter som nu 
utförs hos kassorna. För att i detta sammanhang bibehålla lidigan: 
kostnadsfördelning kommer jag i det följande att föreslå att försäkrings
kassorna debiteras för vissa kostnader vid riksförsäkringsverkct. 

B 1. Försäkringsdomstolen 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 2 994 843 
Anslag 3 080 000 
Förslag 3 342 000 

Försäkringsdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäk
ringen. Den har att pröva sådana beslut av riksförsäkringsverket, försäk
ringsrådet eller tillsynsmyndigheten för erkända arbetslöshetskassor, över 
vilka besvär anförts eller vilka underställts domstolens prövning. Domsto
len utgörs f. n. av nio lagfarna och nio icke lagfarna ledamöter. 

1974/75 Beräknad ändring 197 5/76 

Försäkrings- Före-
domstolen draganden 

-----
Personal 
Domare 9 
Föredragande 9 
Övrig personal 13 

31 

Anslag 
Lönekostnader 2 690 000 + 244 000 + 244 000 
Sjukvård 4 000 
Reseersättningar 17 000 + l 000 + I 000 
Lokalkostnader 258 000 + 7 000 + 7 000 
Expenser ll l 000 +. Il 000 + lO 000 

3 080 000 + 263 000 + 262 000 

Försäkringsdomstolen 

I. Pris- oc.:h löneomräkning + 263 000 kr., varav 92 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspalägg. 
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2. 0-alternativet skulle innehära personalminskning, t. ex. med en före
dragande och ett kvalificerat biträde, och leda till en ökad väntetid för 
ärenden hos domstolen. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Försäkringsdomstolen för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 342 000 kr. 

B 2. Försäkringsrådet 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift I 542 545 
Anslag I 630 000 
Förslag I 650 000 

Försäkringsrådet har att följa yrkesskadeförsäkringens tillämpning och 
utveckling och utgör första besvärsinstans i vissa yrkesskadeärenden 
m. m. Rådet består av minst sju ledamöter, varav två representerar 
arbetsgivarna och två arbetstagarna. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Försäkrings- Före-
rådet draganden 

Personal 
Domare 6 -2 -2 
Förcd ragande 6 
övrig personal 7 

19 -2 -2 

Anslag 
Lönekostnader l 514 000 - 37 000 - 37 000 
Sjukvård 2 500 
Reseersättningar 1 000 
Lokalkostnader 76 900 + 57 000 + 56 000 
Expenser 35 600 + 2 000 + l 000 

l 630 000 + 22 000 + 20000 

Försäkringsrådet 

I. Pris- och löneomräkning + 264 000 kr., varav 54 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. På grund av att försäkringsrådet inte längre är besvärsinstans för vissa 
sjukersättningsärenden inom yrkesskadeförsäkringen och arbetsbelast
ningen därigenom minskat kan två tjänster som försäkringsråd dras in 
i samband med pensionering. Vidare kan behovet av medicinskt 
sakkunniga minskas (- 242 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetar till 1 650 000 kr. Jag har därvid räknat med att två tjänster som 
försäkringsråd kan dras in i samband med nuvarande tjänsteinnehavares 

pensionering. Vidare ·har jag räknat med ett minskat medelsbehov för 
ersättning till medicinskt sakkunniga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsrådet för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 1 650 000 kr. 

B 3. Riksförsäkringsverket 

1973/74 

1974/75 
1975/76 

Utgift 62 483 071 
Anslag 73 490 000 

Förslag 65 365 000 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
som rör den allmänna försäkringen, dvs. sjukförsäkring, folkpensionering 
och tilläggspcnsionering samt för ärenden som rör allmänna barnbidrag. I 
verkets uppgifter ingår bl. a. att utöva tillsyn över de allmänna försäk
ringskassorna, som är lokala organ för den allmänna försäkringen. 
Utbetalning av förmånerna sker i huvudsak genom verkets försorg. 
Verket bedriver vidare försäkringsverksamhet enligt lagstiftning om 
yrkesskadeförsäkring och krigsförsäkring för sjömän m. fl. samt handläg
ger ärenden om ersättning vid kroppsskada under militärtjänstgöring. I 

verket handläggs även ärenden angående debitering och uppbörd av 
arbetsgivaravgifter. Verket är första besvärsinstans enligt lagen om allmän 
försäkring. Verket är vidare redovisningscentral och har ett revisionskon
tor för ett antal statsmyndigheter. 

Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en 

övcrdircktör samt fem särskilt förordnade ledamöter. Verket är organise
rat pa en administrativ avdelning, en försäkringsavdelning, en besvärs
avddning, en yrkesskadeavdelning och en fristående utredningsbyrå. 

Avddningarna är organiserade på sammanlagt tretton byråer och två 
fristående sektioner samt ett revisionskontor. Verkets tekniska byrå med 

datacentral är placerad i Sundsvall. 

Personal 
Scktionschcfer och högre personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1974/75 

55 
240 
628 
923 

Beräknad ändring 1975/76 

Riksförsäk- Före
ringsvcrkct draganden 

+ 6 
+ 32 
+ 34 
+ 72 

+ 4 
+ 23 
+ 30 
+ 57 
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Anslag 
Utg1jier 
Lönckostnad<:!r 
Sjukvård 
Rescersä ttningar 

därav för resor till andra länder 
än de nordiska 

Lokalkostnader 
Kostnader för drift av datamaskin

anläggning rn. m. 
Övriga expenser 

därav engångsutgifter 
Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av publikationer m. m. 
Ersättning från allmänna pensions-

fonden 
Ersättning från de allmänna 

försäkringskassorna 
Ncttou tgift 

Bidrag till riksförsäk
ringsvcrkct och försäkrings
rådet som redovisas på 
driftbudgetens inkomstsida 

Riksförsäkringsverket 

1974/75 Beräknad ändring 197 5/76 

Riksförsäk- Före-
ringsverket draganden 

56 492 000 + 9 599 000 + 8 115 000 
180 000 + 40 000 + 40 000 
620 000 + 300 000 + 300 000 

(7 000) (+ 33 000)(+ 23 000) 
6 785 000 + 692 000 + 590 000 

24 200 000 + 2 550 000 + 2 500 000 
3 770 000 + I 345 000 + 1 128 000 

(35 000)(- 35 000)(- 35 000) 
92 047 000 + 14 526 000 + 12 673 000 

20 000 

18 537 000 + 3 259 000 + 2 798 000 

- + 18 000 000 

73 490 000 +Il 267 000 - 8 125 000 

16 200 000 + 3 000 000 + 3 000 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. + 6 749 000 kr., varav I 961 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära ständigt ökande ärendebalans och att av 
statsmakterna beslutade reformer inom socialförsäkringen inte kan 
genomföras planenligt. 

3. De nya ADB-systemen inom den allmänna försäkringen, som succes
sivt sätts i drift hos riksförsäkringsverkct och de allmänna försäkrings

kassorna, ställer stora krav på underhåll och vidareutveckling av 
systemen samt i fråga om tillsyns- och uppföljningsåtgärder. För att få 

ett effektivare utnyttjande av personalresurserna på tillsynsområdet 

bör nuvarande tillsynsbyrån och organisationssektionen omorganise

ras. En särskild tillsynsavdelning bör inrättas bestående av två tillsyns

byråer och en organisationsbyrå. Personalförstärkning på den nybilda

de avdelningen behövs med sammanlagt 20 tjänster. nämligen två 

byråchefer, 16 handläggare och två kvalificerade biträden 

(+I 621 000 kr.). Inom den s. k. RAFA-utredningen kan härvid 

personalen minskas med 16 personer. 

4. Det nya ADB-systemet för sjukförsäkringen med terminaler vid de 
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allmänna försäkringskassornas lokalkontor medför att ADB-anlägg
ningen vid tekniska byrån kommer att överta ett flertal arbetsuppgifter 
från försäkringskassorna. För den ökade datadriften i samband härmed 
föreslår verket 44 nya tjänster(+ 2 620 000 kr.). Inom RAFA-utred
ningen minskar härvid personalbehovet med sex personer. 

5. Matematisk-statistiska byrån behöver på grund av nya arbetsuppgifter 
i samband med tandvårds- och privatläkarreformerna förstärkas med 
en byrädirektör (+ 100 000 kr.). 

6. Till följd av bl. a. riksskatteverkets anslutning till redovisningscentra
len behövs ytterligare sex biträden varav ett kvalificerat(+ 279 000 
kr.). 

7. Yrkesskadeavdclningen behöver för ökade arbetsuppgifter bl. a. till 
följd av övertagandet fr. o. m. år 1974 av socialförsäkringsbolagens 
Vt!rksamhet ökad!! medel för tillfällig personal motsvarande 12 biträ
destjänster ( + 567 000 kr.). På avgiftsbyrån behövs ytterligare 
220 000 kr. av mt!del för tillfällig personal för ökad revisionsverksam
het. 

Fåredraganden 

Dl!! omfattandt! reformarbetet inom socialförsäkringen jämte införan
det av ADB-baserade handläggningsrutiner ställer stora krav på riksförsäk
ringsvcrket som ct!ntral förvaltningsmyndighet. Som jag nämnt i inled
ningen till detta avsnitt har nya ADB-system för registrering, beräkning 
och utbetalning av bl. ;1. pensioner, barnbidrag och sjukpenning tagits i 
bruk vid verkets ADB-anläggning vid tekniska byrån i Sundsvall. F. n. 
pågår utbyggnaden av terminaler vid försäkringskassornas lokalkontor 
för direkt kontakt med datacentralen i Sundsvall. Terminalsystemet, som 
främst berör sjukförsäkringen, beräknas bli klart för hela landet under år 
1976. Det omfattande administrativa omläggningsarbetet har förberetts 
av RAFA-utredningen. 

Det utbyggda försäkringssystemet och de vidgade arbetsuppgifterna 
för riksförsäkringsverket i samband med omläggningen till ADB-anknutna 
handläggningsrutiner ställer krav på ökade resurser för rådgivning och 
tillsyn samt för uppföljning och vidareutveckling av olika tillämpnings
frågor inom riksförsäkringsverkets verksamhetsområde. I likhet med 
verket anser jag att tillsyns- och organisationsfrågorna bör sammanföras 
till en särskild tillsynsavdelning omfattande två tillsynsbyråer och en 
organisationsbyrå. Den nya avdelningen, som ersätter nuvarande tillsyns

hyrån och organisationssektionen, bör tillföras ökade personalresurser. 
Samtidigt räknar jag med att RAFA-utredningens personalbehov minskar 
genom att vissa arbt!lsuppgiftt!r övertas av tillsynsavdelningen. ökade 
personalresurser krävs för bl. a. tillsyn och uppföljning av försäkringskas
sornas vcrksamh..:t, för rationaliseringsåtgärder samt för systemutveck

ling. Två nya tjänster som byråchef bör inrättas och dessutom beräknar 
jag medel för ytterligare åtta byrådirektörer, en förste byråsekreterare 
och två biträden, varav ett kvalificerat (3 ). Antalet tjänster som 
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avdelningschef vid verket kan genom omdisposition hållas oförändrat. 
överföringen av sjukförsäkringens administration till det terminalori

enterade ADB-systemet medför att dataanläggningen i Sundsvall övertar 
vissa arbetsuppgifter från försäkringskassorna. Huvudsakligen till följd 
härav krävs personalökningar vid tcknska byrån. På systemenheten 
behövs ytterligare tjänster framför allt för system- och programmerings
arbetc och på driftenheten behövs personalförstärkning för ökad maskin
drift. Jag beräknar medel för sammanlagt ytterligare 40 tjänster, 
nämligen nio byrådirektörer, sju förste byråsekreterare, två byråassisten
ter, fem assistenter, en förste operatör, sex operatörer, en expeditions
vakt och nio biträden ( 4 ). 

1 övrigt beräknar jag medel för ytterligare fyra biträden, varav ett 
kvalificerat vid redovisningscentralen (6). Vidare beräknar jag ökade 
rnedel med 400 000 kr. för tillfällig personal på yrkesskadeavdelningen 
CJch ytterligare 200 000 kr. för ökad revisionsverksamhet när det gäller 
arbetsgivaravgifterna (7). Den ökade verksamheten vid dataanläggningen 
rncdför ökade maskinkostnader och jag beräknar medel härför. För 
RAFA-utredningens arbete beräknar jag sammanlagt 2,8 milj. kr. 

övergången till automatisk databehandling vid riksförsäkringsverkets 
ADB-anläggning innebär betydande rationaliseringsvinster vid försäkrings
kassorna därigenom att omfattande manuella rutiner kan slopas. För att i 
detta sammanhang bibehålla nuvarande kostnadsfördelning bör den del 
av kostnaderna för tekniska byråns verksamhet som avser sjukförsäk
ringen påföras försäkringskassornas administrationskostnader. Jag beräk
nar denna kostnadsandel till 18 milj. kr. för nästa budgetår. Det 

ankommer på regeringen att utfärda närmare bestämmelser angående 
debiteringen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
65 365 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att vid riksförsäkringsverket inrätta två 

tjänster som byråchef i Fe 24, 
2. till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 65 365 000 kr. 

B 4. Folkpensioner 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

JO 987 931 510 
12 470 000 000 
I 5 3 10 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpension i form av ålderspension, 
förtidspension, änkepension och barnpension samt hustrutillägg och 
barntillägg till den som uppbär ålders- eller förtidspension. Härifrån 
bekostas också handikappersättning samt vårdbidrag för handikappade 
barn. 

3 Riksdagen 1975. I saml Nr 1. Bilaga 7 
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Ålderspension liksom hel förtids- eller änkepension utgår fr. o. m. den 
I januari 1975 för år räknat med 95 % av fastställt basbelopp för ensam 

pensionär och med sammanlagt 15 5 % för två pensionsberättigade makar. 

För Jen som inte kunnat förvärva ATP eller som har lågt ATP-belopp 
kompletteras folkpensionen med pensionstillskott, som innevarande 
budgetår utgår med 18 % av basbeloppet för en ensam pensionär och med 

36 % av basbeloppet för ett pensionärspar. Basbeloppet fastställs för varje 

manad och har för januari 1975 fastställts till 9 000 kr. 

Från anslaget bekostas även vissa läkarundersökningar m. m. vid 
riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn, Tranås och Åre avseende 

undersökningsfall för den allmänna försäkringens behov. 
Besiärnmclserna om de nämnda folkpensionsförmåncrna återfinns i 

lagen ( 1962 :381) om allmän försiikring (ändrad senast 1974:977), lagen 

(1962 :392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpen
sion (ändrad senast 1974 :7 86) och lagen ( 1969 :205) om pensionstillskott 
(ändrad senast 1974:785). 

Ri ksf<.Jrsäkrings11erket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna under budgetåret 
197 5 /7 6 har riksförs~kringsverket utgått från ett uppskattat antal 
pensionstagare i januari 1976 vilken månad ansetts representativ för hela 

budgetåret. Verket har därvid gjort följande uppskattning beträffande 
antalet pensionärer med olika slag av pensionsförmåncr. 

Pcnsionsförmån Antal Uppskattat antal personer 
personer 
Jan. 1974 Jan. 1975 Jan. 1976 Förändring 

under 1975 

Åldcrspcnsion l 037 500 l 060 000 1 085 000 + 25 000 
l'örtidspcnsion 281 000 295 000 305 000 + 10 000 
Hustrutillägg 66 000 66 000 66 000 
Änkt!pension, huvudfall 92 600 95 000 97 000 + 2 000 

övergångsfall 13 600 11 400 9 500 - 1 900 
Handikappersättning* 17 300 17 800 34 000 + 16 200 
Vårdbidrag (antal barn) 8 700 8 800 14 000 + 5 200 
Barn pension 46 000 46 000 46 000 
Barntillägg (antal barn) 17 000 17 500 18 000 + 500 

Summa I 579 700 1 617 500 l 674 500 + 57 000 

* För Jan. 1974 och Jan. 197 5 redovisas här invaliditetscrsättning och invaliditetstillägg. 

På grundval av gällande lagstiftning med de förändringar som före

slagits i prop. 1974:129 och ett basbelopp på 9 000 kr. beräknar 
riksförsäkringsvcrket anslagsbt:hovet för budgetåret 197 5/76 till 14 230 

milj. kr. 

Kostnaderna för vård på riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn, 

Tranås och Åre tä<.:ks från förcvarandt: anslag till dt:n dd vårdkostnaderna 
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avser undersökningsfall för den allmänna försäkringens behov. Antalet 
vårdplatscr på riksförsäkringsverkets tre sjukhus beräknas under nästa 
budgetår vara i stort sett oförändrat (600). Av dessa beräknas en 
tredjedel komma att avse undersöknings- och utredningsfall för den 
allmänna försäkringen. Kostnaderna härför skall ersättas av statsmedel. 
ökade driftkostnader medför en höjning av kostnaden per vårddag. 

Medelsbehovet beräknas till 12,4 milj. kr. 

Föredraganden 

Som jag nämnt i avsnittsinledningen har en rad betydande förbättring
ar av folkpensionsförmånerna beslutats vid 1974 års riksdag (prop. 
1974:129, SfU 1974:32, rskr 1974:332). Reformerna kommer att träda 
i kraft etappvis och påverkar i flera avseenden anslagsbehovct för nästa 

budgetår. 
Fr. o. m. den I januari i år höjs folkpensionens grundbelopp för 

ensamstående pensionär från 90 till 9 5 % av basbeloppet och för 
pensionärspar från 140 till 15 5 % av basbeloppet. Års beloppet för 
folkpensionen höjs därigenom vid nuvarande basbelopp med 450 kr. för 
ensamstående pensionär och med 675 kr. för var och en av två makar. 
Genom att höjningen är större för makar utjämnas skillnaden mellan 
giftas och ogiftas folkpensionsförmåner. Kostnaderna under budgetåret 
197 5/76 för genomförandet av dessa heloppshöjningar beräknas till 775 
milj. kr., varav 350 milj. kr. motsvarar på innevarande budgetårs anslag 
beräknade kostnader för särskilt pensionstillägg år 1974. 

Den I juli i år genomförs en ny etapp av det tidigare beslutade 
programmet för årliga folkpensionshöjningar genom pensionstillskott. De 
pensionärer som inte kunnat förvärva ATP eller som har ATP-belopp som 

understiger en garantinivå får då en ny standardhöjning av sin folkpen
sion. Denna standardhöjning utgör 3 % av basbeloppet och blir 270 kr. 
för en ensam pensionär och 540 kr. för ett pensionärspar om man utgår 
från det nuvarande basbeloppet 9 000 kr. Pensionstillskotten uppgår 
därmed till 21 % av basbeloppet eller I 890 kr. om året för en ensam 
pensionär och 3 780 kr. för ett pensionärspar räknat på nuvarande 
basbelopp. Kostnaden för höjningen av pensionstillskotten beräknas till 
160 milj. kr. för nästa budgetår. 

Härutöver kommer folkpensionen att höjas automatiskt vid föränd
ringar i konsumentprisindex. Jag beräknar att folkpensionens årshelopp 
- inkl. pensionstillskott men frånsett kommunalt bostadstillägg - under 
loppet av detta år kommer att öka med sammanlagt ca I 400 kr. för 
ensam pensionär och med ca 3 100 kr. för pensionärspar. Därav utgör 
standardhöjningar ca 720 kr. för ensam pensionär och ca 1 890 kr. för 
pensionärs par. 

Folkpensionens årsbelopp (inkl. pensionstillskott) är f. n. I 0 170 kr. 
för en ensam pensionär och 1 7 I 90 kr. för ett pensionärspar. Därutöver 
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utgår kommunalt bosladstillägg till pensionärer som inte har några 
nämnvärda inkomster vid sidan av folkpensionen. I flertalet kommuner är 

bostadstilliiggct helt eller delvis anknutet till pensionärens faktiska 

bostadskostnad. Kommunalt bostadstillägg utgår f. n. till 730 000 pensio

närer. 

Vid 1974 års riksdag har fattats beslut om gynnsammare inkomstpröv

ningsrcgler för hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpen

sion (prop. 1974:132, SfU 1974:32, rskr 1974:331). Fr. o. m. är 1975 
reduceras sålunda hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg med endast 

en tredjedel · mot tidigare hälften -- av den sidoinkomst som överstiger 

de avdragsfria inkomstbeloppen på 2 000 kr. för ensamstående pensionär 

och 3 000 kr. för pensionärspar. Kostnadsökningen till följd härav för de 

kommunala bostadslilläggen ersätts av statsmedel i särskild ordning_ 

D·~n l juli i är förbättras vidare handikappförmänerna inom folkpen

sioneringen. De nuvarande invaliditetsersättningarna och invaliditets

tilläggen förs samman till en gemensam förmånsform som kallas 

handikappersättning. Samtidigt vidgas förmånsreglerna såväl för denna 

handikappersättning som för vårdbidraget till föräldrar som vårdar 

handikappade barn i hemmet., vilket innebär att ett ökat antal handikap

pade kommer att få ersättning för vårdinsatser och merkostnader på 

grund av handikappet. Kostnaden för dessa förbättringar beräknas till 

100 milj. kr. för nästa budgetår. 
Antalet personer med folkpension beräknas öka med närmare 60 000 

under år 197 5. En stor del av ökningen utgörs av ålderspensionärer. 

Vidare beräknas den nya förmånsformen handikappersättning komma att 

utgå till närmare 35 000 personer eller i runt tal dubbelt så många som 

f. n. uppbär inv<iliditctsersättning eller invaliditetstillägg. Även förtids
pensionärerna beräknas öka i antal. 

Jag beräknar statens sammanlagda folkpensionskostnader under nästa 

budgetar till 15 310 milj. Det innebär en ökning med 2 840 milj. kr. 
jämfört med anslaget för innevarande budgetår. Denna kostnadsökning 
hänför sig till följande faktorer. 

Höjning av pensionens grund belopp 
I-Jandikappersättning och vårdbidrag 

Ändrade inkomstprövningsrt'glcr för hustrutillägg 

Höjning av pensionstillskotten den I juli 1975 
Ökning av antalet pensionärer 

Kostnader för värdesäkring av pensionerna 

425 milj. kr. 
I 00 milj. kr. 

10 milj. kr. 

160 milj. kr. 

260 milj. kr. 

1 885 milj.~ 

2 840 milj. kr. 
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Kostnaderna för de olika pensionsförmånerna framgår av följande 
sammanställning. 

--··----- -------·-·-----·· ·------·--- -----
Pcnsionsförmän Beräknade kostnader, milj. kr. 

1975/76 

·----------------------· 
Ålderspcnsion 10 609 
l'örtidspcnsion 2 873 
Hustrutillägg 446 
Änkepension, huvudfall 882 

övcrgång.sfall 73 
Handikappcrsättning 137 
Värd bidrag 134 
Barnpcnsion 125 
Barntillägg 19 
Vissa undersökningar m. m. 12 

IS 310 

Förändring 
jämfört med 
1974/75 

+I 929 
+ 531 
+ 101 
+ 142 

5 
+ 84 
+ 38 
+ 20 
+ I 

I 

+2 840 

Kommunernas kostnader för de kommunala bostadstilläggen till 
folkpensionärer beräknas för nästa budgetår uppgå till drygt 1 500 milj. 
kr. Samhällets totala folkpensionskostnader under nästa budgetår kom
mcr därmed att utgöra ca 16 800 milj." kr. Till detta belopp skall läggas 

ATP-utbetalningarna, som för nästa budgetår beräknas uppgå till i runt 
tal 5 600 milj. kr. Tillsammans kommer utbetalningarna från den 
allmänna pensioneringen därmed att uppgå till över 22 000 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Folkpensioner för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslags
anslag av 15 310 000 000 kr. 

B S. Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20 393 452 
23 600 000 
25 900 000 

Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna pensioner erläggs 
halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1975/76 avser alltså 
kostnader för pcnsionsutbetalningar under kaknderåret 197 5. 
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Riksförsäkringsverket 

Pensionsu t betalningarna genom post verket fr. o. m. budgetåret 
1971 /72 framgår av följande tablå. 

Budgetår Antal ut- Ersättn. fotalkost- Därav på 
betalningar kr./utbet. nad, stats-

milj. kr. verket, 
milj. kr. 

1971/72 12 474 512 1 :53 19,1 15,9 
1972/73 12 746 403 I :76 22,4 18,3 
1973/74 12929521 1:98 25,6 20,4 
1974/75 (beräknat) 13 100 000 2:26 29,6 23,1 
1975/76 (beräknat) 13 300 000 2:26 30,1 23,0 

För kalenderåret 197 5 har verket räknat med omkring 13 ,3 miljoner 
utbetalningar genom pensionsanvisningar. Av dessa har 6, 15 miljoner 
eller i runt tal 46 % antagits komma att innefatta antingen folkpension 
jämte tilläggspension eller -- en obetydlig andel enbart tilläggspension. 

Ersättning till postverket för utbetalning och viss ur kontrollsynpunkt 
erforderlig databehandling av pensionsanvisningar har för år 1974 
bestämts till sammanlagt 2 :26 kr. per utbetald anvisning. I fråga om 
pensionsanvisningar, som förutom folkpension även innefattar tilläggs
pension, har verket förutsatt att halva ersättningen till postwrket 
kommer att bekostas av medel ur allmänna pensionsfonden. Riksförsäk
ringsverket har utifrån en oförändrad ersättning under år 197 5 beräknat 
anslagsbehovet för budgetåret 1975/76 till 23 milj. kr. 

Posti•erket har därefter i en framställning begärt att ersättningen för 
pcnsionsu tbctalningar under år I 97 5 skall höjas till 2 :54 kr. per utbetald 
pensionsan visning. 

Riksrevisionsverket har yttrat sig över postverkets framställning. 

föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot den av postverket föreslagna 
ersättningsgrunden. Med tillämpning av det föreslagna crsättnings
beloppet beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 25,9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning för posti•erket för pensionsutbetalningar för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 25 900 000 kr. 

B 6. Bidrag till sjukförsäkringen 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2310421482 
3 290 000 000 
2 760 000 000 
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Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 
sjukförsäkringsförmåner m. m. (utom föräldrapenning, som redovisas 
under anslaget C 3 ). 

Statsbidrag utgick för åren 1971-1973 med 55 % av kassornas utgifter 
för grundsjukpenning, barntillägg och moderskapspenning samt för 
sjukvårdsersättning (utom sjukvård). Vidare utgick statsbidrag till läke

medelsersättning med I :15 kr. för varje inskriven försäkrad. 
Finansieringsreglerna för sjukförsäkringen (inkl. föräldraförsäkringen) 

fick vid 1974 års ingång en enklare och i förhållande till de olika 
förmånsslagen enhetlig utformning. Under år 1974 finansierade sålunda 
staten en tredjedel, arbetsgivarna ca 40 % och de försäkrade själva 
återstoden av de totala kostnaderna för försäkringsförmånerna, inberäk
nat utgifter för läkemedel samt för förvaltning. 

Fr. o. m. år 1975 finansieras sjukförsäkringen till en fjärdedel genom 
statsbidrag och till tre fjärdedelar genom avgifter från arbetsgivare och 
egenföretagare. Dessa betalar sin andel genom en socialförsäkringsavgift 
till sjukförsäkringen som uppgår till 7 % av avgiftsunderlaget. Bidragsbe
stämmelserna återfinns i lagen ( 1962 :381) om allmän försäkring (ändrad 
senast 1974 :977) och förordningen ( 19 54:5 19) angående kostnadsfria 
eller prisnedsatta läkemedel (omtryckt 1962 :405, ändrad senast 
1973:471). 

Statsbidrag utgår vidare med i regel 20 % av kassornas utgifter för 
frivillig sjukpenningförsäkring enligt kungörelsen ( 1962 :402) om frivillig 
sjukpenningförsäkring hos allmän försäkringskassa (ändrad senast 
(197 4:806) och lagen (1954:77 4) med särskilda bestämmelser om frivillig 
sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa (ändrad senast 1970: 144 ). 

Riksförsäkringsverket 

Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår från de för år 
1974 gällande bestämmelserna. Därvid har beaktats en registrerad ökning 
av det genomsnittliga antalet sjukdagar. Befolkningsutvecklingen har 
vidare antagits medföra en årlig ökning av huvuddelen av försäkringskas
sornas utgifter med omkring 1 %. Härutöver beräknas en viss ökning av 
utgifterna för sjukvårdsersättningar och läkemedelsersättning m. m. 

Riksförsäkringsverkets beräkningar slutar på en total kostnad för 
sjukförsäkringen på ca 11 000 milj. kr. för år 197 5. 

Föredraganden 

Vid årsskiftet infördes, som jag berört i inledningen till detta avsnitt, 
ny:i ersättningsregler inom sjukförsäkringen för läk:irvård hos priv<it
prnktiserande läbre. Patientavgiften utgör normalt högst 20 kr. eller i 
vissa fall 25 eller 30 kr. Den högre avgiften utgår förutom vid läkarhusen 
endast efter prövning om individuell taxebindning. De till sjukförsäkring
en anslutna läkarna är skyldig:i att i sin arvodessättning hålla sig inom de 
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belopp som anges i en av regeringen fastställd läkarvårdstaxa. 
Från sjukförsäkringen ersätts fr. o. m. årsskiftet också kostnader för 

rådgivning i födelsekontrollerande syfte som vid personligt besök 
meddelas den som omfattas av sjukförsäkringen, samt för rådgivning 
angående abort. Detta innebär att sådan rådgivning och i anslutning 
därtill utlämnade preventivmedel är kostnadsfria för den försäkrade. 

Genom beslut vid 1974 års riksdag (prop. 1974:132, SfU 1974:33, 

rskr 1974 :331) har reglerna om finansiering av den allmänna sjukförsäk
ringen ändrats. Fr. o. m. årsskiftet finansieras således sjukförsäkringen till 
en fjärdedel av statsbidrag och till tre fjärdedelar genom den socialförsäk
ringsavgift för sjukförsäkringen som erläggs av arbetsgivare och egenföre
tagare. 

Med ledning av riksförsäkringsverkcts uppgifter och med utgångspunkt 
i 1974 års löne- och prisnivå beräknar jag sjukförsäkringens totala 
kostnader för åren 1975 och 1976 till resp. 10 882 milj. kr. och 11 186 
milj. kr. Därvid har den av verket registrerade ökningen av det 
genomsnittliga antalet sjukdagar beräknats till avrundat I 0 %. Fördel

ningen av de beräknade kostnaderna på olika förmånsslag framgår av 
följande sammanställning. 

Förmånsslag Beräknade utgifter, milj. kr. 

1974 1975 1976 

Sjukpenning 6 355 6 505 6 610 
Läkarvård 840 936 97::, 
Tandvärd 700 770 770 
Läkemedel I 040 l 115 I 328 
Resor 153 157 159 
Sjukhusvård 336 357 364 
Övriga sjukhjälpskostnader 190 262 260 
I" ö rval tningsu tgi fter 674 700 700 

Summa för obligatorisk 
försäkring 10 288 JO 862 11 166 

l"rivillig sjukpenning-
försäkring 20 2Q 20 

Summa statsbidrag 3 430 2 721 2 797 
Därav för budgetåret 1975/76 I 334 I 426 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 2 760 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1975/76 anvisa 
ett förslagsanslag av 2 760 000 000 kr. 



B 7. Vis~ yrkesskadeersättningar m. m. 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Pörslag 

1551175 
1 600 000 
I 800 000 
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Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i 
anledning av skadefall, där ersättning på grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 

Riksförsäkringsverket 

Av medelsförbrukningen under budgetåret 1973/74 avsa ca 555 000 
kr. uppräkning och värdesäkring av vissa äldre livränteförmåncr från 

yrkesskadeförsäkrings- resp. fiskarförsäkringsfonden. Ci 995 000 kr. 

avser ersättningar enligt vissa särskilda författningar, exempelvis yrkcsska
dcersättningar åt intagna på anstalt m. fl. samt ersättning i anledning av 
skada under tjänstgöring i civilförsvaret eller vid hrandsläckning. 

För budgetåret 197 5/76 beräk•1as r1edelsbehovet för uppräkning av 
äldre livräntor till 500 000 kr. och för ersättningar enligt särskilda 
författningar till 1 300 000 kr. eller tillsammans 1,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot riksförsäkringsverkets anslagsberäk
ning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa yrkesskadeersättningar m. m. för hudgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1800000 kr. 
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C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd f1t barnfamiljerna utgörs främst av 
allmänna barnbidrag, bostadstillägg, föräldrapenning, bidragsförskott och 
bosättningslån samt sjukpenning vid viird av sjukt barn, hiJr,1g för vård av 
handikappat barn och barnpensioncr in.om den allmänna försäkringen. 

Genom de allmänna barnbidragen fi"lr alla barnfamiljer ett grundläg
gande ekonomiskt stöd. Barnbidrag.~n utgår till omkring I miljon barnfa
miljer med ca 1,8 miljoner barn under 16 år. Barnbidraget utgör I 500 kr. 

per barn och år. Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknas till 2 700 
milj. kr. Administrationen av barnbidragen har fr. o. m. den l januari 
197 4 förts över från kommunerna och socialsty rclsen till försäkrings

kassorna och riksförsäkringsvcrket. 
De inkomstprövade bostadstilläggen utgör ett betydelsefullt komple

ment till barnbidragen för familjer med lägre inkomster och familjer med 

flera barn. Bostadstillägg utgår till ca 500 000 familjer med omkring I 
miljon barn. Från den l januari 1974 har d.: statskommunala bostads
tilläggen utvidgats s~1 att de omfattar även l~ginkornstlagare utan barn. 
Anslaget för bostadstillägg för barnfamiljer m. m. redovisas under bo

stadshuvudtiteln. 

Familjepolitiska kommitten har i sitt slutbetänkande Familjestöd 
(SOU 1972:34) lagt fram ett omfattande program för utbyggnad av det 
ekonomiska familj.:stödet. Huvuddelen av kornmittens utbyggnadspro
gram har genomförts. 

Den nya föräldraförsäkringen som trädde i kraft den I januari 1974 

med en föräldrapenning på minst 25 kr. per dag ger en betydligt 
förbättrad grundtrygghet för de grupper som hittills haft det svagaste 
försäkringsskyddd. vid barns födelse. För dem som har sjukpenning över 
garantiniv~ln utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpen
ningen, dvs. med 90 r;;, av inkomsten. Förälder som för omvårdnad av 

barnet minskar sitt förvärvsarbete med hälften har rätt till halv föräldra
penning. Föräldrapenningen, som är ATP-grundande, innebär även ett 
betydelsefullt steg i strävandena för jämställdhet mellan män och 
kvinnor genom att männen nu har mö.ilighet att stanna lwmma och vårda 

barnet under den första tiden efter dess födelse. Föräldraförsäkringen är 

t'lt viktigt medel för att bryta det traditiondla könsrollsmönstret när det 
gäller föräldrarnas omvårdnad av barnen. 

Enligt beslut vid förra årl'ts riksdag (prop. 1974:15, SflJ 1974:5, rskr 

1974:37) har ersiittningstidt'n för föräldrapenningen nu från årsskiftet 

förlängts från sex till s.iu månader i anslutning till barns födelse. 

Kostnaderna för denna reform uppgår till ca I 50 mil.i. kr. De totala 
kostnaderna för föräldrapenningen beräknas för nästa budgetår till I 040 
mil.i. kr. Enligt de nya finansieringsregler som gäller frän iirsskiftct täcks 
75 '% av kostnaderna genom arbetsgivarnas socialförs:ikringsavgifter och 
25 'lo genom statsbidrag. 
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ramiljepolitiska kommitten har föreslagit en utbyggnad av ersättnings
tiden för föräldrapenningen till åtta månader. Sedan föräldraförsäkringen 
genomfördes har i den familjepolitiska debatten förts fram förslag om att 

en förlängning av föräldrapenningens ersättningstid utöver nuvarande sju 
månader skulle förenas med en bestämmelse om viss uppdelning av 

ersättningstiden mellan modern och fadern. Jag har funnit det lämpligt 
att denna fråga prövas närmare av familjestödsutredningen. Utredningen 

har genom beslut den 30 december 1974 fått i uppdrag att snarast 

möjligt redovisa sina överväganden i denna fråga. 
<Jl'.nom familjestödsutredningen görs samtidigt en analys av erfarenhe

terna av de nya förmånsreglerna inom föräldraförsäkringen. Utredningen 

har också i uppdrag att med utgångspunkt i familjepolitiska kommittens 

förslag pröva frågan om en förlängning av ersättningstiden för föräldra

penningen. Utredningen skall därvid undersöka om t:rsättningstiden kan 

förlängas på dt sådant sätt att försäkringen underlättar för föräldrar att 
förvärvsarbda med rt:ducerad arbetstid under en viss period efter det att 

rätten till hd föräldrapenning upphört. 
En annan viktig reform för barnfamiljerna som genomfördes förra året 

är rätten till sjukpt:nning vid vård av sjukt barn. Förvärvsarbetande 
föräldrar med barn under tio ar har nu möjlighet att under tio dagar per 
år och familj vara hemma och ta hand om sina barn när de är sjuka i 
hemmet och i vissa fall då barnet vistas på sjukhus. Försäkringen ger 
<Kksa fadern möjlighet att använda dessa tio dagar för att ta hand om 
barn i ht=mmet i samband med att ytterligare barn föds i familjen. 

Vårdbidraget till föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet 

höjdes den I januari 197 4 till samma nivå som folkpensionen inkl. 
pensionstillskott lf. n. 113 % av basbeloppet 9 000 kr.). Vårdbidraget 

beskattas som inkomst och blir ATP-grundande för den förälder som 

svarar för omvårdnaden av barnet. Enligt beslut vid förra årets riksdag 

(prop. 1974:129, SfU 1974:32, rskr. 1974:332) kommer möjligheterna 
att få vårdbidrag att utvidgas den I juli i år. Vidare kommer vårdbidra
gens nivå att höjas kraftigt den I juli 1976 i anslutning till att 
förtidspensionerna höjs. 

ii.ven barnpensionerna förbättrades förra året genom att åldersgränsen 
höjdes frän 16 till 18 är och heloppsnivån höjdes till en garantinivå på 
40 % av basbeloppet i de fall då inte änkepension eller harnpension från 
ATP utgår. 

Genom bidragsförskotten ges ett ekonomiskt grundskydd för barn vars 

föräldrar lever åtskilda. IJen ekonomiska tryggheten för dessa barn :ir 
därför inte beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 
betala underhållsbidrag. Bidragsförskottet utgör 40 % av basbeloppet och 
uppgår f. n. till 300 kr. per månad eller 3 600 kr. per år vid nuvarande 
basbelopp 9 000 kr. Enligt nuvarande regler utgår bidragsförskott enbart 

om barnet eller vårdnadshavaren är svrnsk medborgare. Jag kommer i det 
följande att föreslå att bidragsförskott fr. o. m. den I januari 1976 skall 

kunna utgå även till barn som inte är svcnsk medborgare om barnet eller 
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vårdnadshavaren sedan minst sex månader vistas i riket. Kostnaderna för 
denna utvidgning av kretsen bidragsberättigade beräknas till ca 8 milj. kr. 
per år. 

Riksförsäkringsverket och statskontoret har på grundval av utrednings
arbete som utförts inom den s. k. RAFA-utredningen föreslagit att 
administrationen av bidragsförskotten förs över från barnavårdsnämn
derna till försäkringskassorna. Med hänvisning till vad familjepolitiska 
kommitten anfört i sitt slutbetänkande föreslår verken samtidigt en 
ändrad finansiering av bidragsförskotten i samband med omläggningen 
av administrationen. Därvid förutsätts att konsekvenserna av den ändrade 
finansieringen tas i beaktande i ett större sammanhang där kostnadsför
delningen mellan staten och kommunerna är aktuell. Denna fråga har 
genom beslut av Kungl. Maj :t den 30 december 1974 överlämnats till 
kommunalekonomiska utredningen. 

Genom bosättningslånen ges ekonomiskt stöd åt familjer att ordna sin 
bosättning. Maximibeloppet för bosättningslåncn har frän den I juli 1974 
höjts till 7 000 kr. Frågan om bosättningslåncsystemcts omfattning och 
utformning är föremål för särskild uln:dning. Utredningen väntas lägga 
fram sina förslag inom kort. 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av 
samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna (milj. kr.) 

Är Allm. Bostads- Föräldra- Bidrags-
barn- tillägg pt:nning 1 förskott 
bidrag 

1965 I 387 220 229 68 
1970 I 611 580 367 131 
1971 2 152 620 425 257 
1972 2 165 I 060 466 308 
1973 2 380 I 100 498 332 
19742 2 700 I 280 910 367 
1975 2 2 700 I 400 I 050 390 

I Fört> år 197 4 förmåner från modcrskapsförsäkringcn. 
2 Beräknat. 

C I . Allmänna barnbidrag 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 878 351 267 1 

2 720 000 000 
2 700 000 000 

1 Varav 357 526 400 kr. för extra tillägg till barnbidrag. 

Barn- Summa 
pensioner 

43 I 947 
53 2 742 
56 3 510 
59 4 058 
62 4 372 

105 5 362 
115 5 655 
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Allmänna barnbidrag utgår fr. o. m. den I januari 1974 med I 500 kr. 

per år och barn under 16 års ålder. Kostnaderna täcks helt av statsmedcl. 
Administration och utbetalning av barnbidragen handhas av riksförsäk
ringsverket och försäkringskassorna. Bidragsbestiimmclserna återfinns i 
lagen (I 94 7 :5 29) om allmänna barnbidrag (ändrad senast 1973 :955). 

Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 197 5/76 
till 2 700 milj. kr. Beräkningarna grundas på statistiska centralbyråns 
befolkningsprojektion (information i prognosfrågor nr 1974:7, tabell 4). 
Med ledning härav beräknas antalet bidragsberättigade barn till ca 

I 802 000. 

Föredraganden 

I enlighet med riksförsäkringsverkets förslag beräknar jag anslagsbe
hovet för barnbidragen under nästa budgetår till 2 700 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 700 000 000 kr. 

C 2. Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbidrag 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

7 806 013 
8 000 000 
7 400 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för utbetalning av 
allmänna barnbidrag. Ersättningen erläggs halvårsvis i efterskott. Anslaget 
för budgetåret 1975/76 avser alltså kostnader för utbetalningar under 
kalenderåret 1 97 S. 

Riksförsäkringsverket 

Ersättningen till postverket har för år 1974 utgjort 1 :93 kr. för varje 
utbetald barnbidragsanvisning. Med utgångspunkt i den för år 1974 
tillämpade ersättningen beräknar riksförsäkringsverket anslagsbchovet för 
nästa budgetår till S ,6 milj. kr. Nedgången i anslagsbehovet beror enligt 
riksförsäkringsverkct på omläggning av vissa rutiner i samband med 
överföring av barnbidrag till bankkonto. 

Postverket har därefter i framställning begärt att ersättningen för 
utbetalning av barnbidragen under år 197 5 skall höjas till 2 :64 kr. för 
varje utbetald barnbidragsanvisning. Med den högre ersättningen beräknar 
postverket medelsbehovet till 7 ,5 milj. kr. 

Riksrevisionsverket har i yttrande över postverkets framställning 
funnit att kostnaderna kan begränsas till 2 :62 kr. för varje utbetald 
barn bid ragsan visning. 
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Föredraganden 

Jag beräknar ersättningen till postverket för nästa budgetår till 2 :62 kr. 

per utbetald barnbidragsanvisning. Anslagsbehovet för nästa budgetår 
uppgår därmed till 7 ,4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för utbetalning ai• allmänna 

barnbidrag för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av 
7 400 000 kr. 

C 3. Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen 

1973/74 Utgift 130 000 000 1 

1974/7 5 Anslag 35 5 000 000 

1975/76 Förslag 260 000 000 

I Del av anslagd Bidrag till sjukförsäkringen. 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

föräldrapenning. 
Den nya föräldraförsäkringcn som gäller fr. o. m. den 1 januari 1974 

innebär att föräldrapenning utgår med en garantinivå av 25 kr. per dag 

under sju månader i anslutning till barns födelse. Till försäkrad som har 
rätt till högre sjukpenning än nämnda belopp utgår föräldrapenningen 

med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % av den sjukpen

ninggrundande inkomstt'n. Föräldrapenningen utgår till den av föräldrar

na som stannar hemma och vårdar barnet. Föräldraförsäkringen är en 

integrerad del av sjukförsäkringssystemet såväl vad gäller finansieringen 
som administrationen av försäkringen. Kostnaderna för föräldrapen
ningen finansieras således fr. o. m. år 197 5 till 25 % genom statsbidrag och 

till 7 5 % genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och egenföre

tagare. 
Bestämmelserna om föräldrapenning återfinns i lagen ( 1962:381) om 

allmän försäkring (ändrad senast 1974:977 ). 

Riksförsäkringsverket 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning beräknar riksförsäkringsver

ket Je totala kostnaderna för föräldrapenningen till l 047 milj. kr. för år 

1975 och till 1 038 milj. kr. förår 1976. 

Föredraganden 

Som jag nämnt i avsnittsinledningen har ersättningstiden för föräldra

penningen fr. o. m. den 1 januari i år förlängts från sex till sju månader. 

Kostnaderna för denna reform beräknas till ca 150 milj. kr. per år. De 

totala kostnaderna för föräldrapenning under nästa budgetår beräknas 

uppgå till ca 1 040 milj. kr. Enligt de vid förra årets riksdag beslutade 
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finansieringsregkrna skall 7 5 % av kostnaderna täckas genom arbetsgivar

nas socialförsäkringsavgifter och 25 % genom statsbidrag. Med tillämp

ning av dessa regkr beräknar jag anslagsbehovel för nästa budgetår till 

260 milj. kr. 
Som jag redovisat i avsnittsinledningen har familjestödsutredningen i 

uppdrag att pröva de frågor som gäller den fortsatta utbyggnaden av 

föräldraförsäkringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 260 000 000 

kr. 

C 4. Ersättning för bidragsförskott 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

234 003 231 
250 000 000 
275 000 000 

Från anslaget bekostas ersättning till kommunerna för utgivna bidrags

förskott. Bidragsförskott utgår till barn under 18 år som endast en av 

föräldrarna har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än 

föräldrarna. Dessa barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag, som i 

regel motsvarar 40 % av basbeloppet enligt lagen (1962 :381) om allmän 

försäkring. Bidragsbestämmelscrna återfinns i Jagen (1964:143) om 

bidragsförskott (ändrad senast 197 4 :143 ). 
l den mån ersättning för bidragsförskott inte kunnat tas ut av den 

underhållsskyldige, bekostas bidragsförskottrn till tre fjärdedelar av 

staten och till en fjärdedt.:l av den kommun, vars barnavårdsnämnd 
beviljat bidragsförskottet. Statsbidrag söks av kommunerna för kalender
år i cftt.:rskott. Anslags behovet för budgt'tärct 197 5/76 bestäms således i 
huvudsak av kommunernas nettokostnader för bidragsförskott under 
kalenderåret 1974. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen beräknar antalet barn med bidragsförskott under år 1974 till 
ca 185 000 vilket motsvarar ca 9 ,2 % av totala antalet barn under I 8 är. 
Medelbeloppet per barn beräknas för år 1974 uppgå till 3 021 kr. De 

underhållsskyldiga beräknas betala tillbaka ca 28 % av utbetalda bidrags

förskott. Kommunernas nettokostnader för år 1974 beräknas till ca 402 
milj. kr. varav staten skall svara för 75 %. På grundval härav föreslår 

socialstyrelsen att anslaget för budgetåret 197 5/76 förs upp med 300 
milj. kr. 
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Föredraganden 

Enligt uppgifter från statistiska centralbyrån uppgick antalet barn med 
bidragsförskott år 1973 till ca 190 000, vilket är en ökning med ca 5 000 
jämfört med föregående år. Den del av bidragsförskotten som återbeta
lades av de underhållsskyldiga föräldrarna ökade år 1973 till närmare 
32 % av det utgivna beloppet. Med ledning av dessa uppgifter beräknar 
jag anslags behovet för nästa budgetår till 27 S milj. kr. 

Familjepolitiska kommitten har i sitt slutbetänkande (SOll 1972:34) 
Familjestöd föreslagit att det nuvarande kravet på svenskt medborgarskap 
för rätt till bidragsförskott skall slopas. Förslaget har mött ett positivt 
mottagande hland remissinstanserna. Genom konvention med de övriga 

nordiska länderna är nordiska medborgare redan nu likställda med 
svenska medborgare i fråga om rätt till bidragsförskott. Jag förordar att 
bidragsrcglerna ändras så att bidragsförskott kan utgå även till här i 
landet bosatta personer som inte är svenska medborgare och inte 
omfattas av nämnda konventioner. I likhet med vad som gäller för de 
allmänna barnbidragen bör därvid krävas en viss anknytning till det 
svenska samhället innan bidragsförskott utgår. Jag föreslår därför att 
bidragsförskott skall kunna utgå till barn som inte är svensk medborgare 
om barnet eller vårdnadshavaren sedan minst sex månader vistas i riket. 
Som framgått av det föregående innebär bidragsförskottsreglerna att den 

underhållsskyldige föräldern i princip är återbetalningsskyldig för utbeta
lat bidragsförskott. Den här föreslagna utvidgningen av kretsen förmåns
berättigade kan aktualisera behov av närmare regler för prövning av bi
dragsförskott resp. återkrav av utgivet bidragsförskott när den underhålls
skyldige är bosatt i annat land. Det ankommer på socialstyrelsen att nog
grant följa tillämpningen av de nya reglerna och om så behövs utfärda 

särskilda bestämmelser. 

De nya bestämmelserna bör gälla fr. o. m. den I januari I 976. De 
ökade kostnaderna, som beräknas till ca 8 milj. kr. för helt år, påverkar 
anslags behovet fr. o. m. budgetåret 1976/77. förslaget förutsätter vissa 
ändringar i lagen ( 1964 :143) om bidragsförskott. Inom socialdeparte
mentet utarbetat förslag till lagändring torde få bifogas statsrådsprotokol
let i detta ärende som bihanK. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. antaga inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott, 
2. till Ersättning för bidragsförskott för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 27 S 000 000 kr. 
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C 5. Omkostnader för statens bosättningslän 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

434 021 
455 000 
450 000 

49 

Från anslaget bekostas ersättningar till riksbankens ortsombud och till 
riksbanken för arbetet med bosättningslån. Ersättning till ortsombud 
utgår med i regel JO kr. för varje låneansökan, som ortsombud yttrar sig 
över. Ersättningen till riksbanken utgör 6 kr. för varje lån som utestår 
den 31 december det budgetår ersättningen avser. Ersättningsgrunderna 
återfinns i kungörelsen (1937 :81 O) angående ersättning åt ortsom bud för 
yttrande över ansökningar om statliga bosättningslän (ändrad senast 
l 968 :171) och i brev den 26 april 1972. 

Fullmäktige i riksbanken 

Med utgångspunkt i oförändrade ersättningsregler beräknar riksbanks
fullmäktige anslagsbehovet för budgetåret 1975/76 till 450 000 kr. Därav 
utgör ersättningen till ortsombuden 150 000 kr. och ersättningen till 
riksbanken 300 000 kr. 

Föredraganden 

Anslagsbehovet under nästa budgetår beräknar jag 
fullmäktige i riksbanken till 450 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

likhet med 

att till Omkostnader för statens bosättningslån för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 450 000 kr. 

4 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bilaga 7 
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D. Sociala serviceåtgärder 

Kraftigt ökade resurser har under de senaste åren satts in på en 
utbyggnad av sociala serviceåtgärder för åldringar, handikappade och 
barnfamiljer. Inom åldringn•ården sker utbyggnaden främst inom den 

öppna vården. Det ökade antalet äldre i befolkningen och behovet av 
vårdinsatser och olika former av serviceåtgärder för de äldre gör det 
angeläget att denna utbyggnad fortsätter. En särskild utredning har 
tillkallats för att göra en kartläggning av de äldres situation då det gäller 
social omvårdnad och andra levnadsbetingelser. Kartläggningen skall bl. a. 
gälla samhällets möjligheter att underlätta övergången och anpassningen 
till livet som pensionär och att ge de äldres tillvaro ett sådant innehåll att 
pensionstiden blir meningsfull och positiv. Det skall belysas hur en 
utbyggnad av vård och service kan genomföras för att svara mot de behov 
som följer av befolkningsutvecklingen och hur de äldre kan tillförsäkras 

en social omvårdnad som är anpassad till samhällsförändringar, standard
utvcckling och pensionärernas ekonomiska förhållanden. 

På regeringens förslag har 1974 års höstriksdag (prop. 1974:141, SoU 
1974:41, rskr 1974:345) fattat beslut om ett nytt statsbidrag till 
kommunernas kostnader för färdtjänst för handikappade fr. o. m. den l 
januari i år. Statsbidraget utgår med 35 % av kommunernas bruttokostna
der för färdtjänsten. Genom det nya statsbidraget underlättas utbyggna
den av en god färdtjänst i hela landet. Samtidigt infördes nya 
statsbidragsreglcr för den sociala hemhjälpen. De innebär att statsbidrag 
fortsättningsvis utgår med 3 S % av kommunernas bruttokostnader för 
hemhjälpsverksamheten. Samtidigt har bidragsunderlaget för hemhjälpen 
vidgats så att statsbidrag lämnas inte b:::ra för hemvårdare och hemsama
riter utan även för särskilda kostnader som avs'.'r hår- och fotv:ird, 
badservice, matdistribution, snöröjning och hemhjälps!edare. De nya 
bidragsreglerna för hemhjälpen beräknas medverka till en ytterligare 
utbyggnad av samhällets sociala åtgärder för äldre och handikappade. 

Den sociala hemhjälpens utveckling sedan år 1960 framgår av följande 
sammanställning. 

Ar 

1960 
1965 
1970 
1972 
1973 
1974 1 

19751 

Åldringar och handikappade Antal hcmsamari-
Antal hjälpta Antal arbctstim. ter och hemvårdare 

(milj.) 

79 000 
144 000 
252 000 
292 500 
303 000 
325 000 
335 000 

8,4 
17,2 
40,2 
46,4 
45,9 
49,0 
5LO 

I 1 500 
23 400 
65 600 
80 800 
86 100 
90 000 
92 000 

t Beräknat. 

Barnfamiljer 
Antal hjälpta 

64 000 
69 800 
84 000 
88 000 
94 128 
95 000 
97 000 

Totala årskost
nader, milj. kr. 

85,0 
178,3 
520,0 
717,8 
809,8 
950,0 

1 080,0 
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Upprustningen av åldringarnas bostäder ingår som ett viktigt led i den 
öppna åldringsvårdens utbyggnad. Det statliga stödet i form av räntefria 
förhättringslån utgår från anslag under bostadshuvudtitcin. Sedan år 

1964 har sådana förbättringslån hittills beviljats för ca 1 26 000 åldrings
bostäder. 

Jämsides med de nämnda insatserna inom den öppna åldringsvården 
pågår en utbyggnad av vårdmöjligheterna inom åldringssjukvården. Inom 
ramen för byggnadsregleringen har getts förtur åt utbyggnaden av bl. a. 
långtidssjukvården. Byggandet av sjukhem för långtidssjukvården om
fattar under åren 1973-1975 ca 70 sjukhem och beräknas - förutom 

modernare vård- och behandlingsmöjligheter - innebära ett nytillskott av 
över 5 000 vård platser. Den pågående moderniseringen av ålderdomshem
men har också tillförsäkrats erforderligt utrymme inom ramen för 
byggnadsregleringen. Det sammanlagda antalet platser vid sjukhem och 
ålderdomshem beräknas i år överstiga 110 000. En arbetsgrupp inom 
socialdepartementets sjukvårdsdelegation utarbetar f. n. material för 
bedömningar av personalbehovet bl. a. inom långtidssjukvården. 

En fortsatt utbyggnad av barnomsorgen är en viktig del av familjepoli
tiken. 

Följande sammanställning visar utbyggnaden av barnomsorgen sedan år 
1960. 

År Antal platser i Sammanlagt Antal barn 
daghem fritidshem familjedaghem antal platser i deltids-

grupp 

1960 10 300 2 400 4 000 16 700 38 400 
1965 11 900 3 000 8 000 22 900 52 100 
1970 33 000 6 500 32 000 71500 86 000 
1972 46 400 Il 900 43 500 101 800 96 000 
1973 51 900 13 400 45 100 110 400 110 000 
1974 1 58 300 16 400 53 800 128 500 117 800 
1975 1 72 500 22 400 54 000 148 900 129 000 

1 Bl·räknat. 

En rad åtgärder har vidtagits under senare år för att underlätta en 
snabb utbyggnad av kommunernas barnomsorg. Bland de konjunkturpoli
tiska åtgärder som på regeringens förslag beslutades vid 1973 års riksdag 
ingick en tillfällig fördubbling av de gällande statliga anordningsbidragen 
till daghem och fritidshem. Samtidigt beslutades om en kraftig höjning av 
det statliga driftbidraget fr. o. m. den 1 juli 1974. Driftbidraget höjdes då 
med I 500 kr. till 6 500 kr. per plats och år för daghem och med 750 kr. 
till 3 250 kr. per plats och år för fritidshem. Dessa åtgärder har lett till en 
kraftig igångsättning av nya daghems- och fritidshemsbyggcn under år 
1974. 

De uppgifter som kommunerna lämnat till socialstyrelsen i augusti 
1974 visar en lägre utbyggnadstakt för år 1975 och framåt. Jag fin
ner det i hög grad angeläget att daghemsbyggandet kan hållas på en 
fortsatt hög nivå. För att gi: kommunerna ökade möjligheter att fortsätta 
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utbyggnaden av detta viktiga område inom familjepolitiken kom
mer jag därför i det följande att föreslå nya höjningar av det statliga 
stödet på barnomsorgsområdet. Det gällande anordningsbidraget till 
daghem och fritidshem på 6 000 kr. föreslås höjt till 7 500 kr. per plats 
redan fr. o. m. den I januari 1975. Vidare föreslås att driftbidragen till 
daghem från den I juli i år höjs med 1 000 kr. till 7 500 kr. per plats och 
år och till fritidshem med 500 kr. till 3 7 50 kr. per plats och år. Dessa 
åtgärder bör kunna leda till en uppgång av daghemsbyggandet i 

förhållande tiJI de av kommunerna redovisade utbyggnadsplanerna. I 
detta sammanhang vill jag också peka på att varje kommun enligt den nya 
förskolelagen skall upprätta en plan för utbyggnaden av förskoleverksam
heten. Planen skall avse en femårsperiod och innefatta en redovisning av 
behovet av förskoleverksamhet och på vilket sätt och i vilken utsträck
ning kommunen avser att tillgodose det ta behov i form av daghem, 
deltidsgrupp, familjedaghem m. m. De nya bestämmelserna, som träder i 
kraft den 1 juli i år, är avsedda att medverka till ett bättre underlag för 
planeringen av förskoleverksamheten från kommunernas sida och ge 
bättre möjligheter för de lokala organisationerna m. fl. att påverka denna 
planering. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till de föreslagna ökade 

statsbidragen kan 28 000- 30 000 nya platser i daghem och fri tidshem 
beräknas bli påbörjade under innevarande och nästa budgetår. Kostnader
na för de föreslagna nya bidragshöjningarna beräknas till ca 90 milj. kr. 

för helt år. Det sammanlagda anslagsbehovet för nästa budgetår till 
daghem och fritidshem uppgår till ca 665 milj. kr. 

Det statliga stödet till kommunernas familjedaghemsverksamhet har 
förbättrats genom beslut vid 1974 års höst riksdag (prop. 1974: 141, SoU 
1974 :41, rskr 1974 :345 ). Statsbidrag utgår fortsättningsvis med 35 % av 
kommunernas bruttokostnader för verksamheten inkl. omkostnadsersätt
ning. Den tidigare kvotregeln i bidragssystemet har samtidigt slopats. Det 
statliga stödet till familjedaghemsverksamheten kan för nästa budgetår 
beräknas till 1 5 0 milj. kr. 

Den allmänna förskolan skall genomföras under år 1975. Fr. o. m. den 
1 juli i år har kommunerna en lagfäst skyldighet att anvisa plats i förskola 
för alla barn i kommunen från höstterminen det år barnet fyller sex år. 
Särskilda insatser skall vidtas för yngre barn, främst fyra- och femåringar, 
som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl har särskilt 
behov av stöd och stimulans för sin utveckling. Särskilda statsbidrag utgår 

till kostnaderna för den allmänna förskolan. Anslagsbehovet för dessa 

statsbidrag beräknas för nästa budgetår till ca 42 milj. kr. 
Det statliga stödet till hela förskole- och fritidshemsverksamheten 

kan för nästa budgetår beräknas till sammanlagt 85 5 milj. kr. på 
socialhuvudtiteln, vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en 
anslagsökning med ca 230 milj. kr. Härtill kommer medel som 
utgår i direkta statliga bostadslån till förskolor och fritidshem från 
bostadshuvudtiteln. Därutöver garanteras inom ramen för överenskom-
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melser mellan staten och kreditföretagen den resterande långivningen för 
dem som bygger förskolor och fritidshem. Jag vill i detta sammanhang 
också nämna att medel för att öka förskollärarutbildningen med 
ytterligare 384 intagningsplatser under nästa budgetår beräknas under 
utbildningshuvudtiteln. Därmed beräknas 3 048 intagningsplatser finnas 
disponibla under nästa budgetår. 

Statens kostnader under de senaste budgetåren samt anslagen för 
innevarande och nästa budgetår framgår av följande sammanställning 
(milj. kr.). 

Budgetår Driftbidrag Anordnings- Familjedaghem Summa 
bidrag 

1964/65 17,7 3,2 20,9 
1970/71 77,0 54,4 23,0 154,4 
1972/73 216,0 70,0 38,0 324,0 
1973/74 303,0 100,0 82,0 485,0 
1974/75 413,0 120,0 90,0 623,0 
1975/76 605,0 100,0 150,0 855,0 

Socialstyrelsen bedriver ett omfattande utvccklingsarbete och försöks
verksamhet inom förskoleområdet i anslutning till de reformer som 
beslutats under den senaste tiden. Försöksverksamheten avser bl. a. 
utformningen av verksamheten inom den allmänna förskolan och 
daghemmen, utbyggnadsplanering samt den uppsökande verksamheten 
för barn med särskilda behov av stöd och stimulans. 

En särskild arbetsgrupp, barnomsorgsgruppen, har i uppdrag att i 
anslutning till nämnda försöksverksamhet närmare utreda formerna för 
den uppsökande verksamheten för förskolebarnen och frågan om 
ansvaret för de handikappade barnens förskoleverksamhet. Barnomsorgs
gruppen har också fått i uppdrag att göra en övergripande utredning 
rörande föräldrautbildning. Arbetsgruppen väntas redovisa en del av sitt 
uppdrag under år l 97 5. 

Barnstugeutredningen har i betänkandet Barns fritid (SOU 1974:42) 
föreslagit en ny form av fritidsverksamhet för barn i åldern 7-12 år. 
Enligt förslaget skall basen för fritidsverksamheten vara elt utvidgat 
fritidshem, där verksamheten för de inskrivna barnen kombineras med en 
öppen fritidsverksamhet för både inskrivna barn och andra barn i 
bostadsområdet. Inskrivna i fritidshemmet skall vara de barn som har 
behov av heldagsomsorg, dvs. barn som har förvärvsarbetande föräldrar 

eller barn med särskilda behov. Den öppna fritidsverksamheten skall 
bedrivas under medverkan av föreningslivet i kommunen. Utredningen 
föreslår att varje kommun skall upprätta en fritidsplan på liknande sätt 
som redan införts i fråga om förskoleverksamheten. Socialstyrelsen har i 
juli 1974 fått i uppdrag att starta en försöksverksamhet vars syfte är att 

praktiskt pröva en del av utredningens förslag. Remissbchandlingcn av 
utredningens betänkande har nyligen avslutats och beredningen av 
hithörande frågor pågår f. n. inom socialdepartementet. 
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l detta sammanhang bör även nämnas de särskilda insatser som gjorts 
för att få till stånd en barnvänligare boendemiljö. Sammanlagt har hittills 

45 milj. kr. anvisats för bidrag till kommuner och bostadsföretag för 
åtgärder som syftar till att göra befintliga bostads- och fritidsområden 
mera barnvänliga och stimulerande för ungdomsaktiviteter. Fortsatta 
insatser på detta viktiga område kommer att ske med särskilda bidrag för 
miljöförbättrande åtgärder i befintliga bostadsområden. Medel härför har 
på anmälan av chefen för bostadsdepartementet beräknats inom ramen 
för bostadslångivningen. 

Barnstugeutredningen kommer i sitt fortsatta arbete att utreda vissa 
utbildningsfrågor för personal i förskolor och fritidshem. Genom 
tilläggsdirektiv har utredningen vidare fått i uppdrag att göra en allsidig 
översyn av formerna för en organiserad sommarbarnsverksamhet. översy
nen skall bl. a. syfta till en närmare samordning av koloniverksamheten dels 
med den lokala kommunala fritidsverksamheten för barn och ungdom, 
dels med den verksamhet som i olika former bedrivs av ungdomsorganisa
tioner. 

Barnmiljöutredningcn har till uppgift att belysa de långsiktiga föränd
ringarna i barnens levnadsförhållanden. Inom utredningen görs en analys 
över barnens levnadsförhållanden och pågående förändringar av dessa. 
Redovisningen av utredningens resultat, som väntas föreligga redan första 

halvåret 1975, skall ge underlag för en bred åtgärdsinriktad diskussion 
när det gäller barnens uppväxtmiljö. 

D I. Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst 

1973/74 Utgift 332281519 1 

1974/75 Anslag 390 000 000 1 

1975/76 Förslag 420 000 000 

I Anslaget Bidrag till social hcmhjälp. 

Från anslaget utgår statsbidrag till kommunernas kostnader för social 
hemhjälp samt färdtjänst för handikappade. 

Statsbidraget till den sociala hemhjälpen utgår med 35 % av kommu
nernas bruttokostnader för hemvårdare, hemsamariter, barnvårdare och 
därmed jämförlig personal, som har till huvudsaklig uppgift att hjälpa 
åldringar, handikappade och barnfamiljer som bor i egna bostäder. 
Samma bidrag utgår också för vissa särskilda kostnader som avser hår
och fotvård, badservice, matdistribution, snöröjning samt hemhjälps
ledare. Statsbidrag enligt samma grunder utgår även för kommuns 
kostnader för bidrag till enskild sammanslutning, som bedriver social 
hemhjälpsverksamhet. 

Statsbidraget till färdtjänsten för handikappade utgår med 35 % av 
kommunernas driftkostnader brutto för verksamheten, inberäknat kost-
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naderna för den arbetsledande personalen. Kostnader för resor som sker i 
anslutning till den allmänna förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan 
inräknas inte i bidragsunderlaget. 

Bi dragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen ( 1964 :427) om stats
bidrag till social hemhjälp (ändrad senast 1974 :841) och i kungörelsen 
(1974:840) om statsbidrag till färdtjänst. Statsbidragen till hemhjälp och 

färdtjänst utbetalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 
1975/76 avser alltså bidrag till verksamheten under kalenderåret 1975. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen räknar med en fortsatt ökning av den sociala hemhjälpsverk
samheten. 

Föredraganden 

.1974 års riksdag har nyligen på regeringens förslag beslutat om nya 
regler för statsbidragen till kommunernas sociala hemhjälp, färdtjänst för 
handikappade och familjedaghem (prop. 1974:141, SoU 1974:41 rskr 
1974:345). Beslutet innebär att ett nytt statsbidrag införs till kommuner

nas färdtjänst för handikappade. Bidrag skall utgå med 35 % av 
kommunens driftkostnader brutto för färdtjänsten. 

Även beträffande den sociala hemhjälpen innebär beslutet att stats
bidrag utgår med 35 % av kommunernas bruttokostnader. Bidragsunder
laget för den sociala hemhjälpen har vidare utvidgats så att statsbidrag 
utgår också för vissa särskilda kostnader som avser hår- och fotvård, 
badservice, matdistribution, snöröjning samt hemhjälpsledare. 

De nya bidragsreglerna gäller fr. o. m. den l januari 1975. Med 
beaktande härav beräknar jag kostnaderna under anslaget för nästa 
budgetår till 420 milj. kr., varav 380 milj. kr. för social hemhjälp och 40 
milj. kr. för färdtjänst. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 420 000 000 kr. 

D 2. Bidrag till anordnande av förskolor och fritidshem 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

77 115 7691 Reservation 
120 000 000 
100 000 000 

1 Anslaget Bidrag till anordnande av barnstugor. 

52 073 0771 

Från anslaget utgår statsbidrag till anordnande av förskolor (daghem 

och deltidsgruppcr) och fritidshem. Statsbidraget utgår med högst 6 000 
kr. per plats för nybyggnad, om- eller tillbyggnad eller inköp av byggnad 
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för daghem eller fritidshem, som anordnas så att lokalen kan användas 

för omvårdnad under hela dagen eller i varje fall minst fem timmar per 

barn och dag. Bidrag för anordnande av förskolelokaler som utnyttjas 

enbart för deltidsgrupper utgår med 3 000 kr. per plats. Förskott med 

90 % av beviljat anordningsbidrag kan betalas ut när byggnadsarbetena 

påbörjats. Bidrags bestämmelserna återfinns i kungörelsen ( 197 3 :1207) 
om statsbidrag till förskolor och fri tidshem. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar med hänsyn till befintlig rcscrv;1tion anslags

bt' hovet för nästa budgetår till 5 6 milj. kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i inledningen till detta avsnitt 

föreslår jag en höjning av det gällande anordningsbidraget till daghem 

och fritidshem från 6 000 kr. till 7 500 kr. per plats. För att underlätta 

en fortlöpande utbyggnad av verksamheten bör del nya bidragsbcloppet 

ges giltighet från den I januari i år. 
Med ledning av kommunernas utbyggnadsplancr och med beaktande av 

de föreslagna nya statsbidragshöjningarna bör man kunna räkna med att 

sammanlagt 28 000-30 000 nya daghems- och fritidshemsplatser kom

mer att påbörjas under innevarande och nästa budgetår. Jag beräknar 

anslagsbehovet för statsbidragen till anordnande av daghem, fritidshem 

och deltidsgrupper för budgetåret 197 5/76 till sammanlagt 100 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade grunderna för statsbidrag till 

anordnande av förskolor och fritidshem, 
2. till Bidrag till anordnande av förskolor och fritidshem för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
100 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till driften av förskolor och fritidshem 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 265 758 604 1 

Anslag 413 000 000 

Förslag 605 000 000 

1 Anslaget Bidrag till driften av barnstugor. 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av daghem, fritidshem oi;h 

deltidsgrupper. Driftbidrag utgår f. n. med 6 500 kr. per år och plats i 

daghem för barn under skolåldern, där minst två tredjedelar av antalet 

platser utnyttjas minst fem timmar per barn och dag. För fritidshem för 

barn i skolåldern utgår f. n. driftbidrag med 3 250 kr. per år och plats för 
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sådana i-latser som hålls öppna under minst fem timmar per dag. 
Statsbidrag till deltidsgruppcr utgår med 1 200 kr. per barn och år för det 
ökade antal sexåringar som är inskrivna i förskolan i förhållande till 
platsantalet i maj 1973. Till kommuner som i maj 1973 kunde anvisa 
plats till samtliga sexåringar utgår bidraget för det antal inskrivna 
sexåringar som överstiger 90 % av antalet sexåringar i kommunen. Samma 
bidrag utgår för fyra- och femåringar som bereds förskoleverksamhet i 
deltidsgrupper på grund av särskilda behov av stöd och stimulans, dock 
för högst 10 % av antalet fyra- och femåringar i kommunen. 

Driftbidrag utbetalas i eftc.rskott för budgetår. Förskott kan utgå med 
högst hälften av beräknat bidrag för budgetåret. Bidragsbestämmdscrna 
återfinns i kungörelsen ( 1973: 1207) om statsbidrag till förskolor och 

fritidshem. 
Från anslaget avses för nästa budgetår också utgå statsbidrag till 

förskolor, skolhem och hemundervisning för döva och hörselskadade 
barn i förskoleåldern. Medel för dessa bidrag har för innevarande 
budgetår anvisats under åttonde huvudtiteln. Statsbidrag utgår i t:fter
skott med 2 000 kr. för varje barn som fått undervisning vid förskola, 
samt därutöver med 1 000 kr. för varje barn som också vistats på 
skolhem eller annars genom huvudmannens försorg fått vård och 
underhåll. Vidare utgår statsbidrag med I 000 kr. för varje barn som -
utan att ha varit inskrivet vid förskola - under redovisningsåret fått 
regelbunden hemundervisning. Bidragsbestämmelserna återfinns i kun
görelsen (19 56 :25 2) angående statsbidrag till förskolor, skolhem och 
hemundervisning för döva och hörselskadade barn (omtryckt 1962:458, 
ändrad 1967 :820). Utöver vad som följer av nämnda kungörelse kan efter 
prövning i varje enskilt fall bidrag utgå till personell assistans inom 
förskoleverksamheten åt synskadade barn inom en kostnadsram av 
100 000 kr. för budgetåret 1974/75. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar rnedelsbehovet för driftbidrag till daghem, 
fritidshem och dcltidsgrupper enligt gällande bidragsgrunder till 572 milj. 
kr. för budgetåret 1975/76. Styrelsen föreslår liksom tidigare att stats
bidrag efter särskild prövning skall kunna utgå till extrakostnader för 
skjutsar i samband med verksamhet i deltidsgrupp. Styrelsen föreslår 
vidare att 2 milj. kr. anvisas för fortsatt ut bildningskomplett.:ring för 
förskolans personal m. m. 

Skolöverstyrelsen 

Skolövt"rstyrdsen beräknar medelsbehovet för bidrag till förskoleverk
samhet m. m. för vissa handikappade barn till l ,2 milj. kr. för budgetäret 

1975/76. 
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Föredraganden 

Statsbidrage.n till daghem och fritidshem ökades kraftigt den l juli 
1974. Driftbidraget till daghem höjdes då från 5 000 kr. till 6 500 kr. per 
plats och år. Driftbidraget till fritidshem höjdes samtidigt från 2 500 kr. 
till 3 250 kr. per plats och år. Denna höjning har, tillsammans med den 

temporära fördubbling av de statliga anordningsbidragen som i form av 

en konjunkturpolitisk åtgärd beslutades vid 1973 års höstriksdag, bidragit 
till en ökad utbyggnad under år 1974 av antalet daghems- och 
fritidshemsplatser. 

För att ge kommunerna möjlighet att genomföra en fortsatt snabb 
ut byggnad av daghems- och fritidshemsverksamheten förordar jag nu en 
ytterligare höjning av driftbidragen den I juli 197 5. Bidraget till daghem 
bör då höjas med I 000 kr. till 7 500 kr. per plats och år. Bidraget till 
fritidshem bör samtidigt höjas med 500 kr. till 3 750 kr. per plats och år. 

Statens kostnader för bidragshöjningen kan beräknas till 90 milj. kr. för 
helt år. Anslagsbehovet för driftbidragen till daghem och fritidshem 
under nästa budgetår beräknar jag till ca 565 milj. kr. 

Fr. o. m. den I januari 1975 utgår också statsbidrag till driften av 
dcltidsgrupper. Anslagsbehovct härför beräknar jag till ca 37 milj. kr. för 
nästa budgetår. I likhet med innevarande budgetår har jag vidare under 
anslaget beräknat 2 milj. kr. för viss fortbildning av förskolans personal. 

Jag har vidare beräknat medel i e.nlighet med skolöverstyrelsens förslag 
för bidrag till förskoleverksamhet m. m. för vissa handikappade barn. 
Medel för detta ändamål har tidigare redovisats under åttonde huvud
titeln men bör för nästa budgetår tas upp under förevarande anslag. 

Jag beräknar det sammanlagda anslagsbehovet för nästa budgetår till 
605 milj. kr. I förhållande till innevarande budgetår innebär det en 
ökning med 192 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna de av mig förordade grunderna för statsbidrag till 

driften av förskolor och fritidshem, 
2. till Bidrag till driften av förskolor och fritidshem för budget

året I 97 5 /76 anvisa ett förslagsanslag av 605 000 000 kr. 

D 4. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

91 140 440 
90 000 000 

150 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för kommunala familje
daghem. Statsbidrag utgår med 35 % av kommunens bruttokostnader för 
lön, sociala förmåner och omkostnadsersättning åt dagbarnvårdare. 
Samma bidrag utgår också för kommunens kostnader för föreskrivna 
hälsokontroller av dagbarnvårdare och dennes familj. 

Statsbidrag betalas ut i efterskott för kalenderår. Anslaget för 
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budgetåret 197 5 /76 avser alltså bidrag till verksamheten under kalender
året 197 5. Bidrags bestämmelserna återfinns i kungörelsen ( 1968 :236) om 
statsbidrag till kommunal familjedaghemsvaksamhet (ändrad senast 
1974:842). 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsern räknar med att antalet platser i kommunala familje

daghem kommer att öka med ca 3 000 per år. 

Föredraganden 

Som tidigare nämnts har 1974 års riksdag nyligen fattat beslut om nya 
regler för bl. a. statsbidragen till kommunernas familjcdaghemsverk
samhet (prop. 1974:141, SoU 1974:41, rskr 1974:345). Beslutet innebär 

att statsbidrag skall utgå med 35 % av kommunernas bruttokostnader för 
verksamheten inkl. omkostnadsersättning. Den tidigare kvotregeln i 
bidragssystemet slopades samtidigt. 

De nya bidragsreglerna gäller fr. o. m. den 1 januari 1975. Med 
beaktande härav beräknar jag anslagsbehovct för nästa budgetår till 150 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunala familjedaghem för budgetåret 

l 97 5 /7 6 anvisa ett förslagsanslag av 1 5 0 000 000 kr. 

D 5. Bidrag till ferievistelse för barn 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 323 700 
4 000 000 
4 000 000 

Statsbidrag utgår till kommun med 100 kr. för varje barn under 15 år, 
som av kommun eller genom kommuns förmedling under året beretts 
vistelse på barnkoloni eller i feriehem. För barn, som är handikappat eller 
sjukt, utgör bidraget 200 kr. Bidrag utgår för kalenderår i efterskott. 
Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen ( 1967 :4 73) om stats
bidrag till ferievistelse för barn. 

Socialstyre/sen 

För budgetåret 1973/74 utgick bidrag avseende 14 600 barn som 
vistats på koloni och 17 87 5 barn som vistats i feriehem. Antalet barn 
som vistats på koloni har minskat under senare år. Antalet barn i 
feriehem, som tidigare ökat något, visar också en minskning. 

Kostnaderna för verksamheten har ökat under senare år. Med hänsyn 
härtill föreslår socialstyrelsen att bidragsbeloppen höjs till 125 kr. per 
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barn som vistats på barnkoloni eller i feriehem. För handikappat eller 
sjukt barn föreslår styrelsen en höjning till 25 0 kr. 

Föredraganden 

1968 års barnstugeutredning har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag 
att göra en översyn av den organiserade sommarbarnsverksamhetens mål 
och innehåll. Med hänsyn härtill bör de nuvarande bidragsgrunderna inte 

ändras. 
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 4 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ferievistelse för barn för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

D 6. Bidrag till semesterhem m. m. 

t 973/74 
1974/75 

1975/76 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

1715490 

I 800 000 

1 800 000 

Statsbidrag till driften av scmesterhem utgår till semesterhemsanord
nare med 4 kr. per dag och plats som utnyttjas av personer, som med 
hänsyn till sina sociala och ekonomiska förhållanden anses behöva hjälp 
för att få tillfälle till vila och rekreation. Statsbidrag betalas ut av 
socialstyrelsen i efterskott för kalenderår. Förskott kan utgå med högst 
tre tjärdedelar av det beräknade bidragsbeloppet för kalenderår. 

Statsbidrag utgår även för resor till semesterhem eller resor i sam band 
med annan form av semestervistelse. Socialstyrelsen fördelar därvid för 
detta ändamål avsedda medel mellan semestcrhemsnämnderna i lands
tingsområdena vareftn det ankommer på dessa nämnder att bevilja och 
betala ut rese bidragen. Bidrags bestämmelserna återfinns i kungörelsen 
(1967:472) om statsbidrag till driften av scmesterhcm m. m. (ändrad 
senast 1969:782). 1 brev 1974-04-26 har socialstyrelsen bemyndigats att 
av anslaget för budgetåret I 974/7 5 disponera I, I milj. kr. för rese bidrag i 
samband med semestcrvistelse under år 1975. 

Socialstyre/sen 

Ar 197 3 söktes statsbidrag för ca 8 400 gäster vid scmesterhem. 
Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med ca 1 300 
gäster. Styrelsen framhåller att en översyn av bestämmelserna om 

resebidrag är angelägen. Styrelsen föreslår att anslaget för nästa budgetår 
förs upp med oförändrat 1,8 milj. kr. 
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Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag till medelsberäkning för nästa 
budgetår. Med hänsyn till kommunalekonomiska utredningens arbete är 
jag inte beredd förorda någon särskild översyn av de nuvarande 
bidrags bestämmelserna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till semesterhem m. m för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av I 800 000 kr. 
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E. Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m. 

Den sjukvårdspolitiska målsättningen har i allt högre grad inriktats på 
att få till stånd en förändrad struktur av den svenska sjukvården. Den 
viktigaste utvecklingslinjen är att bygga ut den öppna decentraliserade 
sjukvården och långtidssjukvården. En ökad integration av organisation 
och insatser kännetecknar också den pågående utvecklingen inom såväl 
hälso- och sjukvården som socialvården liksom mellan dessa båda 
verksamhetsområden. Utgångspunkten för detta arbete är att före
byggande insatser och social omvårdnad bör grundas på en helhetssyn. 

Socialutredningen har lagt fram ett principbetänkande (SOU 1974 :39) 
Socialvården, mål och medel. Utredningens betänkande är nu 

föremål för en omfattande remissbehandling som avslutas inom kort. På 
grundval av principbetänkandet och de synpunkter som kommer fram vid 
remissbehandlingen skall utredningen därefter lägga fram förslag till ut
formningen av en helt ny socialvårdslag. 

Inom hälso- och sjukvården kommer helhetssynen till uttryck framför 
allt i ökade insatser när det gäller medicinskt förebyggande åtgärder och i 
en kraftig utbyggnad av närhetsservicen i den decentraliserade öppna 
hälso- och sjukvården. Att på sikt möta befolkningens hälso- och 
sjukvårdsbehov enbart med en alltmer specialiserad sjukhusservice är 
sannolikt inte möjligt. Det framstår allt tydligare att problemen måste 
angripas genom åtgärder som skyddar individen i dennes totala miljö och 
genom primärt förebyggande åtgärder. Landstingsförbundets skrift Från 
sjukvårdspolitik till hälsopolitik utgör här ett värdefullt debattunderlag. 

En betydande utbyggnad av den öppna sjukvården utanför sjukhus har 
nu kommit igång. Under åren 1973-1975 tillkommer närmare 100 
läkarstationer och vårdcentraler. Samtidigt har läkarutbildningen kraftigt 
inriktats på allmänläkarna med hänsyn till deras ökade betydelse i den 
framtida hälso- och sjukvården. Genom den ändring av sjukvårdslagstift
ningen, som trädde i kraft den 1 januari I 973, har sjukvårdshuvud
männen också fått de formella förutsättningarna att föra ut mer kvalifice
rade vårduppgifter till den öppna sjukvården. Större och välutrustade 
öppenvårdsenheter kan därmed skapas och erbjuda både allmänläkarvård 
och viss specialistvård ute i läkardistrikten. Det är viktigt att här också få 
till stånd en ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och social
vården för att kunna förverkliga den sociala helhetssynen. I socialstyrel
sens strukturprogram Hälso- och sjukvården inför 80-talet - som nu 

remissbehandlats och inom kort kommer att redovisas - har sjukvårds
organisationen utformats på sådant sätt att de mänskliga kontakterna 

mellan patienter och sjukvården underlättas samt att kontinuiteten 
mellan patient och läkare så långt som möjligt kan upprätthållas. Genom 

en utbyggnad av primärvården, som bör omfatta hälsovård och all sjuk
vård som kan bedrivas utanför sjukhus, bedöms mer än fyra femtedelar 
av de problem som för människan i kontakt med sjukvården kunna klaras 
i närheten av patientens egen miljö. Härigenom skall också en kontinuitet 
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i vården kunna tillgodoses. För den specialiserade medicinska verksam
heten skall primärvården kunna repliera på länssjukvårdens och region

sjuk vårdens resurser. 
Den pågående befolkningsutvecklingen med ett ökat antal äldre ställer 

nya krav på samhällsinsatser inom långtidssjukvården. Detta nödvändig
gör en omstrukturering av den nuvarande vårdorganisationen för långtids

sjukvården från en tidigare i huvudsak sjukhusanknuten verksamhet till 
en primärvårdsförankrad omvårdnad så nära den långtidssjukes egen 
hemmiljö som möjligt. Detta medför i fråga om nya vårdplatser en 
prioritering av sjukhem för god personlig omvårdnad och av hemsjukvår
den. Även inom det psykiatriska vårdområdet sker en utveckling mot 
öppna vårdformer. En minskning av vårdplatserna på lasarett för psy
kiatrisk vård kan märkas i sjukvårdshuvudmännens planer. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om de viktiga ändringar i sjukför
säkringslagstiftningen som trätt i kraft den 1 januari i år i enlighet med 
förslag i prop. 1974:104 (SfU 1974:23, rskr 1974:260). Genom nya 
ersättningsregler för den läkarvård som lämnas av privatpraktiserande 
läkare ökas samhällets inflytande över privatläkarvården samtidigt som 
försäkringsskyddet för patienterna förstärks. De privatpraktiserande 
läkarnas verksamhet knyts genom det nya sjukförsäkringssystemet när
mare samman med den av samhället organiserade sjukvården. Med en 
bindande taxa för de till sjukförsäkringen anslutna läkarna blir det nu 
möjligt att inom praktiskt taget hela den öppna sjukvården erhålla 
läkarvård till en i förväg bestämd patientavgift. 

Försöksverksamhct med nya arbetsformer för samverkan mellan social
vård och hälso- och sjukvård pågår på flera håll. Socialstyrelsen fick år 
1971 i uppdrag att bedriva försöksverksamhet med social samverkan. 
Försöksverksamhetens målsättning är att finna lämpliga former för en 
organiserad och systematiskt bedriven social samverkan mellan olika 
myndigheter och organ. Samverkan gäller tre huvudområden, nämligen 
planering, behandling och information till allmänheten. Försöksverksam
het har bedrivits i Falun och en preliminär rapport har avgivits. En 
liknande verksamhet pågår nu i Ljusdal och Linköping. Försöksverksam
het med främst samordnad hälso- och sjukvård, socialvård och skolans 
elevvård pågår vidare i Tierp i samarbete med Tierps kommun, Uppsala 
läns landsting, socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet, 
socialhögskolan i Stockholm och sjukvårdens och socialvårdens plane
rings- och rationaliseringsinstitut (Spri). Ett annat exempel kan hämtas 
från Skaraborgs län, där landstinget i samverkan med kommunerna 
planmässigt börjat bygga upp en vårdorganisation efter nya riktlinjer. 
Målsättningen är att skapa en långtgående integration dels inom hälso
och sjukvårdsorganisationen, dels mellan denna organisation samt den 
primärkommunala socialvården och övriga organ, främst apotek, försäk
ringskassa och arbetsvård. Som centrum för den integrerade hälso-, sjuk
och socialvårdsorganisationen skall i princip finnas en vårdcentral i varje 
kommun. Det finns också anledning att erinra om det betydelsefulla 
forsknings- och utvecklingsarbete som sedan flera år bedrivs vid läkar-
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stationen i Dal by, där en integration med socialvården nu också genom
förs. 

Den genomförda reformeringen av läkarutbildningen och det läkarför
delningsprogram för åren 1973---1977 som utarbetats av socialstyrelsen på 
uppdrag av socialdepartementets sjukvårdsdelegation möjliggör en stark 
prioritering av den offentliga öppna läkarvården tillsammans med lång
tidssjukvården och psykiatrin. I anslutning till den av chefen för 
arbetsmarknadsdepartementet förra året tillkallade sysselsättningsutred
ningen har socialdepartementets sjukvårdsdelegation tillsatt en arbets
grupp med uppgift att utarbeta material som underlag för alternativa 
bedömningar av personalbehovet inom hela hälso-, sjuk- och socialvårds
sektorn under den närmaste tioårsperioden. Arbetsgruppens första 
rapport, som beräknas föreligga inom kort, kommer - att omfatta hit

hörande frågor beträffande långtidssjukvården och barnomsorgen. Inom 
ramen för det fastställda läkarfördelningsprogrammet (LP 77) har vidare 
kompletterande utredningar påbörjats. Förberedelser har startats för ett 
nytt läkarfördelningsprogram för perioden 1975-1980 (LP 80) som skall 
redovisas för sjukvårdsdelegationen i juni detta år. Vidare görs på upp
drag av sjukvårdsdelegationen en utredning om möjligheterna att under

lätta övergång för läkare verksamma inom specialiserad vård till allmän
läkarvård. För att ytterligare öka rekryteringen av allmänläkare har 
socialstyrelsen tillsatt en arhetsgrupp med representanter för sjukvårds
huvudmännen och Sveriges läkarförbund. 

Inrättandet av läkartjänster grundar sig på det av sjukvårdsdekgationen 
fastställda läkarfördelningsprogrammet. Genom den hittills begränsade 
tillgången på vidareutbildade läkare har socialstyrelsen tvingats till stor 
restriktivitet vid medgivande av tjänster inom vissa medicinska verksam
hetsområden. Ett mål vid medgivande av tjänsterna är att åstadkomma en 
balanserad fördelning av läkarresurserna mellan landets sjukvårdsregioner 
och mellan sjukvårdsområden med jämförbar sjukvårdsstruktur. Utöver 
befolkningsunderlaget beaktar socialstyrelsen vid fördelningen av läkar
tjänster även sjukvårdsorganisationens uppbyggnad, glesbygdsförhållan
den, regionsjukvårdsuppgifter, planmässig utbyggnad enligt framlagd 
sjukvårdsplan samt förhållanden vid enskilda sjukvårdsenheter. 

Det pågående arbetet med att genomföra ett system med enhetligt 
uppbyggda sjukvårdsplaner, för vilket riktlinjerna har dragits upp av 
socialdepartementets sjukvårdsdelegation, har nu lett till att samtliga 
sjukvårdshuvudmän utarbetar sådana sjukvårdsplaner. Dessa planer beräk

nas bli redovisade till socialstyrelsen i början av detta år. 
Som ett led i den pågående och planerade utbyggnaden av folktand

vården har socialstyrelsen fått uppdrag att genomföra ett 
system för tandläkarresursernas fördelning inom folktandvården. Målet 
härför är att åstadkomma en jämnare fördelning av de totala tandläkar
resurserna i olika delar av landet. I enlighet med statsmakternas beslut i 
samband med den vid 1973 års riksdag beslutade tandvårdsreformen skall 
utgångspunkten för detta arbete vara att volymen privattandläkarvård 
skall hållas på oförändrad nivå. Riksförsäkringsverket har i samråd med 
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socialstyrelsen med stöd av gällande lagbestämmelser infört en reglerad 
etablering för privattandläkarvården. Syftet därmed är att hela nettotill
skottet av nya tandläkare skall tillföras folktandvården. 

Av det anförda framgår att socialstyrelsen har viktiga uppgifter i det 
pågående utvecklingsarbetet på hälso- och sjukvårdens och socialvårdens 
område. Inte minst det strukturprogram för hälso- och sjukvården som 
utarbetats av socialstyrelsen är enligt min mening av stor betydelse för 
den fortsatta utvecklingen. Inom socialstyrelsen har nyligen påbörjats en 
översyn av styrelsens verksamhetsformer och organisation för att bl. a. 
analysera och precisera de övergripande och mera långsiktiga målen för 

verksamheten. 
Jag vill här också erinra om några för den framtida sjukvården 

betydelsefulla utredningar som nyligen tillsatts. Sålunda har under år 
1974 mot bakgrund av utvecklingen inom sjukvården tillkallats särskilda 
sakkunniga för att utreda regionsjukvårdens innehåll och verksamhets
former, regionindelningen samt frågan om samverkan inom och mellan 
sjukvårdsrcgionerna m. m. En annan utredning har tillsatts med uppgift 
att se över den nuvarande ansvarsnämndens verksamhet och reglerna för 
samhällets tillsyn över personalen inom hälso- och sjukvården. Utred
ningen skall även överväga åtgärder för att förbättra kontakterna mel
lan de för vården ansvariga och patienterna och för att stärka 
patienternas rättssäkerhet och integritet. Helt nyligen har också tillsatts 
en utredning för att allsidigt belysa de viktiga frågor av olika slag som är 

förbundna med sjukvård i livets slutskede. Den grundläggande utgångs
punkten för utredningens arhete är att varje patient skall ges den 
behandling som hans tillstånd fordrar och som överensstämmer med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Jag vill i detta sammanhang också nämna att socialstyrelsen över
lämnat ett förslag om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för 
hälso- och sjukvårdsändamål. över förslaget har yttrande avgivits av ett 
flertal myndigheter, organisationer m. m. Med hänsyn till vad som 
anförts vid remissbehandlingen kommer förslaget att överarbetas. Av
sikten är att förslag i denna fråga därefter skall läggas fram i en särskild 
proposition under år 1975. 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

E 1. Socialstyrelsen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

49123844 
51102000 
58 562 000 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 
socialvård, hälso- och sjukvård samt läkemedelsförsörjning. Styrelsen 

5 Riksdagen 1975. I samL Nr I. Bilaga 7 
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utgörs av generaldirektören och åtta särskilt förordnade ledamöter. Inom 

verket finns sex avdelningar, en för tandvård, social barna- och 

ungdomsvård m. m., en för långtidsvård, åldringsvård m. m., en för 

hälsovård, akutsjukvård, nykterhetsvård m. m., en planerings- och bered

skapsavdelning, en administrativ avdelning samt en läkemedelsavdelning. 

Avdelningarna är i sin tur uppdelade på totalt 21 byråer. Läkemedels

avdclningcn bekostas frän anslaget E 12. Statlig läkemedelskontroll. 

1974/75 1 Beräknad ändring 197 5/76 

Social- Föredraganden 
styrelsen 

Personal 
Handläggande personal 243 +48 +6 
Övrig personal 237 +11 -1 

480 +59 +5 

Anslag 
Utgifter 

Lönekostnader 36 625 000 + 10 433 000 + 4 420 000 
Sjukvård 107 000 + 43 000 + 43 000 
Rcseersättningar l 031 000 + 381 000 + 165 000 

därav utomnordiska resor (22 000) (+ 64 000) (+ 50 000) 
Traktamenten åt vissa befattnings-

havare inom socialstyrelsen 105 000 
Lokalkostnader 5 717 000 + 753 000 + 753 000 
Expenser 
a) expenser för eget behov 1 806 000 + l 062 000 + 194 000 
b) expenser för annat än eget 

behov 406 000 90 000 90 000 
c) kostnader för tlyttning av 

verket + 140 000 + 125 000 
Kostnader för rcdovisningsccntral 688 000 + 81 000 + 71 000 
Kontorsdrift m. m. i kvarteret 

Garnisonen l 496 000 + l 149 000 + l 167 000 
Databearbetning l 055 000 + 295 000 + 185 000 
lnformationsvcrksamhet m. m. l 746 000 + 821 000 + 259 000 
llndcrsöknings- och informa-

tionsverksamhet rörande lek-
material m. m. 496 000 + 823 000 + ISO 000 

Reglering av trafikskador 20 000 
Anlagsprövning av vårdpersonal 129 000 80 000 80 000 
Kurser för ledamöter i lokala 

förctagsnämnder 63 000 + 73 000 + 30 000 
Kostnader för patientförsäkring + 68 000 

Summa utgifter 51490000 + 15 884 000 + 7 460 000 

Inkomster 
l'örsjljning av publikationer 388 000 

Nettoutgift 51102000 + 15 884 000 + 7 460000 

I Exkl. läkemcdelsavdelningen. 
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Socialstyre/sen 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 6 581 000 kr., varav 1 242 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle medföra reduceringar över hela verket. Arbets
uppgifter skulle i vissa fall få helt åsidosättas och i en del fall få flyttas 
över till andra myndigheter. 

3. Styrelsen föreslår att sammanlagt 19 tjänster förs över från 
sakanslag inom styrelsens verksamhetsområde till styrelsens löneanslag. 
(+ 1 224 000 kr.) 

4. Styrelsen föreslår en delning av barnavårdsbyrån och en samtidig 

förstärkning med fem tjänster för intensifierat utvecklingsarbete inom 
förskoleområdet. För administration av försöksverksamheten med fritids
aktiviteter för barn behövs en byrådircktörstjänst. (+ 550 000 kr.) 

5. Införandet av tandvårdsförsäkringen har inneburit en kraftig ökning 
av arbetsuppgifterna för tandvårdsbyrån. Styrelsen föreslår därför att 
tjänsten som specialföredragande tandläkare på halvtid omändras till en 
heltidstjänst. (+ 67 000 kr.) 

6. På medicinal- och hälsovårdsbyrån krävs ytterligare insatser av 
kvalificerad arbetskraft, varför en byrådirektörstjänst bör inrättas. 
Samhällets starka engagemang inom miljövårdsområdet medför krav på 
en förstärkning av byrån med två byrådirektörer. Förskoleverksamhetens 
utbyggnad medför att byrån bör tillföras en föredragande läkare. För 
insatser inom det trafikmedicinska området behövs en halvtidstjänst som 
föredragande läkare. ( + 5 I 3 000 kr.) 

7. För ärenden rörande sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonals 
tjänstgöring i sluten kroppssjukvård behöver sjukhusbyrån en halvtids
tjänst för en byrådirektör. För planerings- och utvecklingsarbete behöver 
byrån för psykiatrisk sjukvård förstärkas med en byrådirektörstjänst. 
Vidare föreslås en halvtidstjänst för psykolog. Nykterhetsvårdsbyrån bör 
tillföras en tjänst för utarbetande av riktlinjer för vård- och utbildnings
frågor. ( + 346 000 kr.) 

8. Långtidsvårdsbyrån behöver förstärkning med en halvtidstjänst för 
sjuksköterska samt en hcltidsföredragande läkare inom området medi
cinsk rehabilitering. För kvalificerade administrativa uppgifter begärs en 
byrådirektör. Byrån för omsorger om utvecklingsstörda behöver en tjänst 
för tillsyn av förskoleverksamheten för psykiskt utvecklingsstörda. För 
insatser inom åldringsvårds- och socialvårdsområdet behöver socialvårds
byrån förstärkning med en avdelningsdirektör, två byrådirektörer och ett 
biträde. (-t 7 7 6 000 kr.) 

9. Byrån för personal- och utbildningsplanering behöver en ny tjänst 

för handläggning av ärenden rörande läkares vidareutbildning. För övriga 
uppgifter behöver byrån två nya tjänster. Vårdplaneringsbyrån behöver 

två tjänster för utvärdering och dokumentation av försöksverksamheten 
beträffande samverkan mellan socialvård och hälso- och sjukvår_d. För 
bearbetning av registren om utvecklingsstörda barn m. m. föreslår styrcl-
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sen att statistikbyrån förstärks med en deltidsanställd medicinsk före
dragande. Vid beredskapsplaneringsbyrån föreslås en tjänst för planering 
av försörjningen med förbrukningsartiklar för hälso- och sjukvården 
under kris- och krigsförhållanden. l + 613 000 kr.) 

10. På grund av den stora ansvällningen av arbetsuppgifter som ägt rum 

inom lagbyråverksamheten begärs ytterligare två tjänster. Byrån för 
kansli- och personalärenden behöver en tjänst för organisations- och 
rationaliseringsfragor, en tjänst för intern personalutbildning och en 
tjänst för personalvårdsärenden. För nödvändig samordning mellan den 
personaladministrativa planeringen och verksamhetsplaneringen krävs en 

tjänst. Dessutom begär styrelsen 300 000 kr. för personalvårdande 
åtgärder.(+ 958 000 kr.) 

11. Vid kameralbyrån begär styrelsen två tjänster bl. a. för utbildning 
inom system S samt en ny tjänst för handläggning av statsbidragsärenden 
inom socialvården. Vid byrån för information och internationellt sam
arbete föreslås två tjänster för redigering av socialstyrelsens skrifter. 
(+452 000 kr.) 

12. För att styrelsen skall kunna anlita experter i erforderlig utsträck
ning och biträdeshjälp till dessa begärs en uppräkning av medelstilldel
ningen för ändamålet (+ 630 000 kr.) 

Föredraganden 

Vid riksdagens behandling av prop. 1972:5 med förslag till skade
ståndslag m. m. framhölls bl. a. (LU 1972: 10 s. 143-144) att Landstings
förbundet tillsammans med en arbetsgrupp från olika försäkringsbolag 
utredde möjligheterna att utforma en försäkring som tillgodoser behovet 
av ett förbättrat ekonomiskt skydd för patienter som skadas i samband 
med sjukvård. Riksdagen förutsatte, att staten med avseende på den 
statliga sjukvården skulle göra åtaganden som svarade mot det ersätt
ningssystem som kunde komma att gälla beträffande vården inom den 
kommunala sektorn. Landstingsförbundet har nu slutfört nämnda utred
ning och på grundval därav rekommenderat landstingen att dels med 
början den l januari 197 5 åta sig ett ersättningsansvar vid skada som 
drabbar patient i samband med den inom landstingskommunerna 

bedrivna hälso- och sjukvården, dels träffa avtal om patientförsäkring 
med ett för detta ändamål särskilt bildat försäkringskonsortium (Folk
sam, Länsförsäkringsbolagen, Skandia och Trygg-Hansa). Under hösten 

1974 har samtliga landstingskommuncr och de tre kommuner som står 

utanför landstingen anslutit sig till denna försäkring. Det är därför 

naturligt att motsvarande ersättningsansvar för bchandlingsskada vid 

statliga sjukvårdsinrättningar m. m. genomförs från samma tidpunkt. De 

sjukvårdsinrättningar m. m. som här kan komma i fråga är främst 
karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset i Uppsala, men bl. a. även 
rättspsykiatriska stationer och kliniker, statens rättsläkarstationer, sta
tens rättskemiska laboratorium samt viss klinisk odontologisk verksamhet 

vid tandläkarhögskolorna. 
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Karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset samt vissa andra 
institutioner omfattas av vederbörande landstingskommuns försäkringar. 
Mellan socialdepartementet och försäkringskonsortiet har förhandlingar 
förts om hur det vidgade ersättningsansvaret för behandlingsskada skall 
införas vid övriga statliga inrättningar med uppgifter inom hälso- och 
sjukvård. Dessa förhandlingar har resulterat i ett av Kungl. Maj:t den 13 
december 1974 godkänt avtal av motsvarande innebörd som övriga 
sjukvårdshuvudmäns avtal. Avtalet innebär att staten skall erlägga en 
försäkringspremie om ca 68 000 kr. per år. Medel för ändamålet har jag 

beräknat under en ny anslagspost under detta anslag. 

För att pröva svårbedömda eller tvistiga fall av behandlingsskador har 
inrättats en särskild skadenämnd. I enlighet med bestämmelserna för 
försäkringen har Kungl. Maj :t utsett ordförande och en ledamot som 

företrädare för allmänheten. övriga ledamöter i nämnden utses av 
sjukvårdshuvudmännen och försäkringsgivarna. 

Ökade krav beträffande förskolans utbyggnad och organisation ställs 
på socialstyrelsen som central tillsynsmyndighet för förskoleverksam
heten (prop. 1973:136, SoU 1973:30, rskr 1973:372). Jag beräknar 
därför medel för en tjänst som föredragande i förskolepedagogiska frågor 
( 4 ). Vidare föreslår jag att en tjänst som konsulent för handläggning av 
frågor angående rörelsehindrade barn och ungdomar förs över från 
karolinska sjukhusets anslag (3). Den allmänna tandvårdsförsäkringen och 
folktandvårdens planerade utbyggnad medför att tillsynsresurserna inom 
tandvårdsbyrån behöver förstärkas. Jag beräknar därför medel för tjänst 

som föredragande (tandläkare) mot avräkning av de medel som tidigare 
beräknats för en deltidsföredragande på halvtid (5). Utvecklingen under 
senare år inom miljövårdsområdet medför ökade krav på socialstyrelsen 
som tillsynsmyndighet över den allmänna hälsovården. Jag beräknar 
därför medel för ytterligare en tjänst som byrådirektör (6). De nya 
statsbidragsreglerna för kommunernas färdtjänst, hemhjälp och familje
daghem (prop. 1974:141,SoU 1974:41,rskr 1974:345)ställerökadekrav 
på insatser från socialstyrelsen. En förstärkning behövs därför med 
ytterligare en tjänst som byrådirektör och jag beräknar medel härför. 
Vidare beräknar jag medel för ytterligare en tjänst som byrådirektör för 
handläggning av ärenden rörande invandrare, bl. a. finska zigenare. 

För bidrag till föreningen Adoptionscentrum beräknar jag 50 000 kr. 
Anslagsmedlen för lekmiljörådet bör vidare räknas upp med 150 000 kr. I 
enlighet med riksdagens uttalande (SoU 1974:5, rskr 1974:112) kommer 
medel för bidrag till Övervakarnas riksförbund att i sin helhet tas upp 
under justitiedepartementets huvudtitel. 

Flyttningen till kontorshuset Garnisonen av socialstyrelsens verksam
het innebär ett visst minskat personalbehov för styrelsen. Jag har beaktat 
detta vid beräkningen av medelsbehovet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
58 562 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialstyre/sen för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslags
anslag av 58 562 000 kr. 

E 2. Nämnden för sjukvårds- och socialvärdsbyggnader 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

307 122 

362 000 

407 000 

Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader har huvudsakligen 

till uppgift att pröva byggnadsritningar för sjukvårds- och socialvårds

byggnader. Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings

institut (Spri) lämnar därvid biträde med den byggnadstekniska gransk

ningen m. m. Nämndens verkställande tjänsteman är samtidigt chef för 
Spris byggnadsavdelning. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 2 

4 

Anslag 
I. Lönekostnader 306 000 
2. Rcsccrsättningar 8 000 
3. Lokalkostnader 34 000 
4. Expenser 14 000 

362 000 

Nämnden 

+43 000 
+ 4 000 
+ l 000 
+ 7 000 

+55 000 

Föredraganden 

+43 000 

+ 1 000 
+ 1 000 

+45 000 
--· -----------------------------

Nämnden för sjukl'årds- och svcia/vårdsbyggnader 

Pris- och löncomräkning 4 7 000 kr., varav 11 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
407 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader för 

budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av 407 000 kr. 
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E 3. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationali
seringsinstitut 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

6 350 000 
6 500 000 
7 700 000 

Från anslaget utgår bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att främja, 

samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliscrings
verksamhet inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för 
institutet är staten och en särskild stiftelse, i vilken tills vidare ingår 
Landstingsförbundet och de två landstingsfria kommunerna Göteborg 
och Malmö (prop. 1967:68, SU 1967:105, rskr 1967:251). 

Föredraganden 

Den 28 juni 1974 godkände Kungl. Maj :t ett mellan staten och 
Stiftelsen för sjukvårdens och socialvårdens planering och rationalisering 

träffat avtal angående finansieringen av institutet för åren 197 5 -1977. 
Med utgångspunkt i att institutets verksamhet under dessa år totalt 

kostar 24,5 resp. 27 ,0 och 28,5 milj. kr. skall staten enligt överens
kommelse med nämnda stiftelse under åren 1975-1977 svara för ett 
bidrag på 7 ,4 resp. 8,0 och 8,4 milj. kr. För nästa budgetår bör anvisas 
7 ,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 
rationa/iseringsinstitut för budgetåret 197 5 /7 6 anvisa ett för
slagsanslag av 7 700 000 kr. 

E 4. Länsläkarväsendet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

6 847 024 
9 190 000 
9 420 000 

Länsläkarorganisationcn, som är underställd socialstyrelsen, har till 
huvudsaklig uppgift att som rådgivande och inspekterande organ främja 

den allmänna hälsovårdens utveckling. Vidare skall organisationen följa 

planeringen av den allmänna sjukvården och ha uppsikt över den öppna 

sjukvården samt tillsyn över vissa inrättningar och över personer, som 
yrkesmässigt utövar hälso- och sjuk vårdande verksamhet. 1 organisationen 

ingår länsläkare, biträdande länsläkare och länshälsovårdskonsulenter. 
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Personal 
Länsläkarc 
Bitr. länsläkarc 
Länshälsovård skonsulcn ter 
Provinsialläkare 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsä Ilningar 
Lokalkostnader 
Ersättning för kemiska analyser m. m. 
Expenser, apparat- och instrument-

utrustning 
Ersättning för vissa läkarundersök

ningar enligt arbetarskyddslagen 

Socialstyre/sen 

1974/75 

25 
15 
24 

2 

66 

7 972 000 
12 000 

612 000 
534 000 

5 000 

50 000 

5 000 

9 190 000 

72 

Beräknad ändring 1975/76 

Socialsty
relsen 

+4 

+4 

+ 857 000 
+ 2 000 
+ 78 000 
+ 30 000 
+ 5 000 

+ 972 000 

Föredra
ganden 

- 2 

-2 

+ 165 000 
+ 2 000 
+ 28 000 
+ 30 000 
+ 5 000 

+ 230000 

I. Pris- och löneomräkning 654 000 kr., varav 248 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-altcrnativet innebär för länsläkarorganisationcns del en reducering 
med fyra biträdande länsläkare vilket innebär att mindre tid kan ägnas åt 
uppgifterna inom de olika programmen. 

3. För att förbättra möjligheterna för länsläkarorganisationen att 
bedriva sin verksamhet behövs fyra tjänster för länshälsovårdskonsulenter 
med placering i Stockholms, Kristianstads, Malmöhus och Älvsborgs län 
(+ 414 000 kr.). 

4. Medel behövs för kemiska analyser och databehandling i samband 
med expertutredningar(+ S 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 420 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Länsläkarväsendet för budgetåret 197 S /7 6 anvisa ett 
förslagsanslag av 9 420 000 kr. 
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E S. Soc:alvårdskonsulenter och länsnykterhetsnämnder 

I 97 3 /7 4 Utgift 

I 97 4/7 5 Anslag 

I 97 5 /7 6 Förslag 

8 634 060 

9 638 000 

10 784 000 

Socialvårdskonsulenterna, som är underställda socialstyrelsen, är 18 till 

antalet med var sitt verksamhetsområde. Två verksamhetsområden 

omfattar två län, övriga ett län. I konsulenternas arbetsuppgifter ingår 

bl. a. att biträda länsstyrelserna i frågor om socialhjälp och barnavård 

samt socialstyrelsen med viss tillsynsverksamhet. Vidare skall de bistå de 

sociala centralnämnderna m. fl. med råd och upplysningar. 

Länsnykterhetsnämnderna har i likhet med de kommunala nykterhets

nämndema och de sociala centralnämnderna till uppgift att övervaka 

nykterhetstillståndet och vidta åtgärder för dess förbättrande. Läns

nykterhetsnämnderna verkar för en enhetlig tillämpning av bestämmel

serna på området och skall i övrigt vägleda och bistå de kommunala 

nämnderna. 

1974/75 Beräknad ändring 197 5/76 

Socialsty- l'öredra-
relsen gandcn 

Personal 
Konsulenter och assistenter 66 +6 
Övrig personal 52 - I 

118 +6 - 1 

Anslag 
Lönekostnader 7 844 000 +I 709 000 +I 013 000 
Sjukvård 15 000 + 3 000 + 1 000 
Rcscersättningar 576 000 + 76 000 + 28 000 
Lokalkost nadcr 779 000 + 95 000 + 92 000 
Expenser 424 000 + 45 000 + 12 000 

9638 000 + 1 928 000 +I 146 000 

Socialstyrelsen 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 1 209 000 kr., varav 270 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-altemativet innebär att organisationen skulle minskas med fem 
assistenttjänster jämte omkostnader, tillhopa 529 000 kr. 

3. Ytterligare skrivpersonal behövs hos konsulenterna(+ 70 000 kr.). 
4. För att minska arbt:tsbördan för de socialvår<lskonsulenter vars 

verksamhetsområden omfattar två län behövs ytterligare sex konsulenter 
(+ 572 000 kr.). 
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Föredraganden 

Socialvårdskonsulenternas, liinsnyktcrhetsnämndernas och länsstyrel
sernas barnavårdskonsulenters verksamhet skall fr. o. m. den I maj 197 5 
- inom ramen för befintlig organisation - samordnas i 17 län. I samband 
därmed överflyttas en tjänst som känsliskrivare till länsstyrelsen i 
Gotlands län. Det ankommer på regeringen att pröva frågan om en 
ytterligare samordning av den statliga regionala konsulentverksamheten. 
Utgångspunkten är därvid att en sådan samordning sker inom ramen för 
befintlig organisation. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Socialvårdskonsulenter och länsnykterhetsnämnder för 

budgetåret l 97 5/7 6 anvisa ett förslagsanslag av I 0 784 000 kr. 

Vissa laboratorier m. m. 

E 6. Statens strålskyddsinstitut 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 752 776 
7 005 000 
7 671 000 

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskydds
lagen (1958:110). Institutet har vidare till uppgift att vara centralt 
samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet samt att stå till 
förfogande för arbeten inom sjukvård, undervisning och forskning vid 
karolinska sjukhuset. 

Institutet leds av en styrelse. Denna utgörs av institutets föreståndare, 
tillika professor, samt sex andra särskilt förordnade ledamöter. lnom 
institutet finns fyra avdelningar, nämligen röntgenkontrollavdelningen, 
kärnfysikaliska avdelningen, avdelningen för strålskyddsmedicin samt 
avdelningen för klinisk radiofysik. Vidare finns inom institutet laborato
rier för dosimetri och radioaktivitetsmätningar, en administrativ sektion, 
en sektion för informations- och undervisningsverksarnhet samt en 

verkstad. 

Personal 

Ham.lläggandc pcrsorial 
Övrig personal 

1974/75 

24 
56 

80 

Beräknad ändring 197 5/76 

Strålskydds
institutet 

föredraganden 
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1974/75 

Anslag 
Utgifter 

Lönekostnader 5 417 000 
Sjukvård 8 oco 
Reseersättningar 158 000 

därav utrikes resor (24 000) 
Lokalkostnader l 080 000 
Expenser 180 000 
Kostnader för drift av stationer 

för mätning av joniserande 
strålning m. m. 38 000 

Kostnader för vissa beredskaps-
funktioner inom atomreaktor-
området 200 000 

Övriga utgifter 358 000 
därav inköp och underhåll av 
inventarier och instrument (203 000) 

Summa utgifter 7 439 000 

Uppbörds medel 
Inkomst av strålskyddsverksam-

hctm. m. 234 000 
Ersättning för kostnader för be-

redskapsfunktioner inom atom-
reaktorområdet 200 000 

Avgift för koncession för upp-
förande eller innehav av energi-
producerande reaktor 

Nettoutgift 7 005 000 

Statens strålskyddsinstitut 

Beräknad ändring 197 5 /7 6 

Strålskydds
institutet 

+993 000 

+ 15 800 
(+ 3 000) 

+ 18 000 

+ 10 200 

+ 20 000 
+ 65 900 

(+ 20 300) 

+I 122 900 

+330 000 

+792 900 

Föredraganden 

+918 000 

+ 13 000 
(+ 2 000) 

+ 10 000 

+ 10 000 

+ 17 000 
+ 28 000 

(+ 13 000) 

+996 000 

+330 000 

+666 000 

I. Pris- och löneomräkning 717 479 kr., varav 179 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 

2. 0--alternativet skulle i första hand innebära en reducering med ca 

fem tjänster på i huvudsak röntgenkontrollavdelningen och kärnfysika

liska avdelningen. Konsekvenserna av en sådan reducering blir dock att 

institutet inte kan fullgöra sina strålskyddsuppgifter på ett tillnärmelsevis 

godtagbart sätt. 

3. I avvaktan på resultatet av statskontorets utredning angående 

institutets framtida organisation och arbetsuppgifter behöver institutet 

extra medel för vissa personalförstärkningar. Vid avdelningen för klinisk 

radiofysik behövs minst en fysiker för medverkan vid planering och 

genomförande av strålbehandlingar vid karolinska sjukhuset. Vidare 

behövs personalförstärkningar för att kunna möta ökade krav på insti

tutets tjänster rörande dels den kraftiga utbyggnaden av kärnkraften, dels 
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undersökningar av människans strålmiljö. Dessutom begär institutet 
ökade resurse.r för att - i avvaktan på slutligt ställningstagamle till en 
nyligen avlämnad rapport angående icke-joniserande strålning - kunna 
lämna råd och upplysningar inom detta område till myndigheter, företag 
m. fl. (+ 375 000 kr.) 

4. Institutet behöver medel för att ersätta en tjänstebil{+ 30 000 kr.). 

Föredraganden 

Statskontoret har den 7 februari 1974 fått i uppdrag att göra en 
översyn av strålskyddsinstitutets arbetsuppgifter och organisation. I 
avvaktan på resultatet av denna översyn har strålskyddsinstitutet inte 
begärt några nya tjänster eller ytterligare utrustning men däremot ökade 
medel för tillfällig personal. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
7 671 000 kr. Jag har därvid beräknat 300 000 kr. som extra medel för 
anlitande av konsulter och extra personal. I beloppet ingår 75 000 kr. för 
att institutet, i avvaktan på slutligt ställningstagande till en nyligen avläm
nad rapport angående icke-joniserande strålning, skall kunna ge viss ser
vice inom detta område till myndigheter, företag m. fl. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 7 671 000 kr. 

E 7-11. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med social
styrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. 

Dess dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, 
speciellt epidemiska, och i detta syfte utför laboratoriet diagnostik, 
framställer bakteriologiska preparat och utövar epidemiologisk övervak
ning. En speciell gren av verksamheten är upprätthållandet av civil och 
militär beredskap mot epidemier. 

SB L leds av en styrelse och under denna av en föreståndare. Laborato
riet är organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriologiska avdel
ningen, virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen, produk
tionsavdelningcn, epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, 
tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen. En självständig parasito
logisk sektion är direkt underställd föreståndaren. 

Dm 1 juli 1974 fanns vid SBL 569 tjänster, varav sju professorer 
(motsvarande), 13 laboratorer, 31 laboratorieläkare, förste mikrobio
loger, förste kemister och mikrobiologer, tre veterinärer samt 23 ingen
jörer, lahoratorieingenjörer och forskningsingenjörer. Till den administra
tiva personalen hör bl. a. en ekonomidirektör, tre avdelningsdirektörer 
och fyra byrådirektörer. 
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SBL har de senaste åren fått anslag i programtermer. Följande 
programindelning gäller. 

I. Programmet Diagnostiska undersökningar omfattar diagnostiska 
undersökningar av prov från människa samt från läkemedel, livsmedel, 
vatten eller annat material. I programmet ingår även forsknings- och 
utvccklingsarbete för att utveckla och rationalisera metoder för diagnos

tiska undersökningar. 
2. Programmet Preparatförsörjning innefattar tillhandahållande av 

bakteriologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m. fl.) och vissa 
hjälpprodukter för laboratoriearbcte genom egen produktion eller inköp 
från annan tillverkare. Här ingår även leveranser till civila och militära 
bcredskapslager. Programmet innefattar även forsknings- och utvecklings
arbete för produktutveckling och rationellare framställningsmctoder. 

3. Programmet Centrallaboratorieuppgifter omfattar funktioner för 
bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt epide
miska. l uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagno
ser som smittkoppor, kolera m. fl., fagtypningar för att spåra smittkäl
lor, introduktion, standardisering och utprovning av nya metoder, fram
ställning och standardisering av laboratoriereagens, konferenser för att 
främja enhetlighet i teknik och tolkning av diagnostiska undersökningar 
och för avancerad fortbildning. 

4. Programmet Försvarsmedicinsk verksamhe~ omfattar utveckling av 
diagnostiska undersökningar resp. bakteriologiska preparat av betydelse 
för totalförsvaret. 

S. Programmet Epidemiologisk verksamhet omfattar bevakning av 
epidemiläget i Sverige och utomlands, informations- och rådgivningsverk
samhet av olika slag (inkl. undervisning), epidemiologiskt fältarbete vid 
utbrutna epidemier, utprövningar av nya vacciner samt undersökningar 
för att följa det immunologiska läget hos befolkningen mot vissa 
sjukdomar, t. ex. polio. 

6. Programmet Service till utomstående omfattar service till karolin
ska institutets institution för virologi (lokalkostnader, substrat, diskgods, 
djur m. m.) och polisskolan i Solna (värme och varmvatten). 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 
Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdrags verksamhet 

Driftbidrag 
Centrallaboratorieuppgifter 
Försvarsmedicinsk verksamhet 
Utrustning 

Epidemiberedskap m. m. (vissa anslagsposter). 

Anslaget Uppdragsverksamhet är ett förslagsanslag som tas upp med 
ett formellt belopp på I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och 
intäkter för program I, 2 och 6. En mot komplementkostnaderna 
svarande del av intäkterna levereras in till särskild inkomsttitel på 
riksstaten. Kostnaderna för uppdragsverksamheten skall täckas genom 
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avgifter så att full kostnadstäckning för verksamheten som helhet i 
princip uppnås. Anslaget Driftbidrag är ett reservationsanslag från vilket 
utgår statens bidrag till kostnaderna för sådant forsknings- och utveck
lingsarbete inom program 1 och 2 som inte kan täckas genom taxein
komster. Anslaget Centrallaboratoricuppgifter är ett förslagsanslag som 
finansierar program 3. Anslaget Pörsvarsmedicinsk verksamhet är ett 
förslagsanslag som finansierar program 4. Utrustningsanslaget är ett 
rcservationsanslag som skall finansiera laboratoriets investeringar i utrust
ning. Anslagsposterna under anslaget Epidemiberedskap står till SBL:s 
förfogande för epidemibekämpning och civil beredskapslagring av vaccin. 

Anslaget Uppdragsverksamhet får i princip inte belastas. För att lösa 
tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamhe
ten samt för att tills vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar 
SB L en rörlig kredit i riksgäldskontoret på f. n. 7 milj. kr. 

SBL 

Mål och prioriteringsdiskussion 

SBL:s verksamhet inriktas på att förebygga och bekämpa infektions
sjukdomar, speciellt epidemiska, och att på riksplanet upprätthålla viss 
civil och militär beredskap för detta ändamål. SBL:s arbete gäller sjuk
domar hos människa vilka kan påvisas eller påverkas med mikrobiologiska 
eller immunologiska metoder. Arbetsområdet omfattar inte bara epide
miska, veneriska och övriga smittsamma sjukdomar utan också reuma
tiska, allergiska och andra sjukdomstillstånd föranledda av immunolo
giska rubbningar utan känd infektiös orsak samt vissa ämnesomsättnings
sjukdomar. 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnadstäck
ning för verksamheten i dess helhet skall uppnås, även om enskilda sekto
rer kan uppvisa över- eller undersl~ott. Sådana över- eller underskott bör 
dock vara tillfälliga. Viss verksamhet som sammanhänger med SBL:s 
ställning som centrallaboratorium finansieras från särskilt anslag. Statens 
bidrag till SBL:s driftkostnader avser kostnader för sådant forsknings
och utvccklingsarbete som inte kan täckas genom taxeinkomster. 

Vid prioritering måste programmet Centrallaboratorieuppgifter, samt 
det inom programmen Diagnostiska undersökningar och Preparatförsörj
ning ingående forsknings- och utvecklingsarbetet sättas främst. Central
\aboratorieuppgifterna är grunden för SBL:s viktigaste funktion: bekämp
ning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt epidemiska. De 
är också basen för SBL:s funktion som fackinstans till departement och 
socialstyrelsen i epidemiologiska och mikrobiologiska frågor. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom programmet Diagnostiska 
undersökningar tar bl. a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder för 
odling och identifiering, öka kunskapen om dels sjukdomars uppkomst 
och utveckling i kroppen, dels antibiotikas verkningsmekanism, dels 
framställning av vacciner. 
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Forsknings- och utvecklingsarbctct omfattar även bl. a. områdena 
tumörvirologi, hepatit och utveckling av snabba och arbetsbesparande 
testmetoder samt immunologiska reaktioner vid bindvävssjukdomar 
(reumatiska sjukdomar m. fl.), lever- och sköldkörtelsjukdomar. 

När det gäller programmet Preparatförsörjning syftar forsknings- och 
utvecklingsverksamhcten till kvalitetsförbättring av nuvarande vaccinsor
timent men också till att fortlöpande i fältprövningar undersöka egentill

verkade samt importerade vacciners effektivitet. 

E 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

I 000 
I 000 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av 
olika preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommu
ner och landsting samt en viss export av preparat. För undersökningar 
och preparat uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter 
samråd med riksrevisionsverket. 

SBL 

Produktion 

Program 1. Diagnostiska undersökningar 

Antalet diagnostiska undersökningar väntas under budgetåret 1974/75 
uppgå till ca 505 000. Detta innebär ett oförändrat antal undersökningar 
jämfört med utfallet budgetåret 1973/74. Efter en markant ökning av 
diagnostiska undersökningar under budgetåren 1970/71-1971 /72 har 
trenden brutits. Detta gäller även övriga mikrobiologiska laboratorier i 
landet. Antalet virologiska undersökningar har sjunkit kraftigt till följd av 
att diagnostik av serumhepatit fr. o. m. budgetåret 1972/73 delvis 
övertagits av landstingen. 

Program 2. Preparatförsörjning 

Utvecklingen inom programmet Preparatförsörjning framgår av följan
de sammanställning. Då något entydigt gemensamt begrepp för volym av 
de många olika preparaten och produkterna som ingår i programmet 
saknas har i stället försäljningsvärde ( 1 000-tal kr.) angivits. 
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1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Utfall Utfall Budget Utfall Budget 

SBL-tillverkadc 
preparat 11 037 Il 090 13 150 14 635 18 190 
Inköpta preparat 13 063 10 701 10 775 11 100 12 675 
Hjälpproduktcr 2 028 2 512 2 700 3 460 4 110 

Summa 26 128 24 303 26 625 29 195 34 975 

Produktionsvolymen av SBL-tillverkade preparat undergick inga väsent

liga förändringar under budgetåret 1973/74. 
En mer aktiv marknadsföring utvecklas successivt vid SBL. Denna om

fattar såväl egentillverkade produkter som importerade. Bristen på 
lokaler utgör dock ett hinder för ökning av vissa delar av produktionen. 
En övergång till odling i större tankar har emellertid medfört ökad 
kapacitet inom den bakteriella vaccintillverkningen. 

Inom delprogrammet SBL-tilfrerkade preparat torde den icke-reguljära 
försäljningen kunna öka till följd av att svenskt utveckling.~bistånd i 
framtiden till större del än f. n. skall avse varubistånd. SBL:s målsättning 
är likaså att vidga exportsektorn genom bearbetning av framför allt den 
nordiska marknaden i syfte att nå en mer kontinuerlig avsättning av vissa 
vacciner. 

Delprogrammet inköpta preparat väntas expandera under prognospe
rioden. Genom att marknadsföringen av influensavaccin blir en årlig före
teelse kommer variationerna från år till år av utfallet att bli mindre. 
Under epidemiår kommer givetvis extremvärden alltjämt att redovisas. 
Gammaglobulinförsäljningen väntas stagnera på grund av det minskande 
antalet utlandsresor, medan allergipreparaten däremot ökar kontinuerligt. 
Resultatmässigt har delprogrammet stor betydelse för SBL. 

Inom delprogrammet hjälpprodukter är efterfrågan på substrat, blod, 
provtagningskärl m. m. förhållandevis stabil men väntas öka i takt med 
utbyggnaden av landets laboratorieväsende. 

Taxepolitik 

För uppdragsverksamhetcn eftersträvas i princip full kostnadstäckning. 
Varje tjänst eller produkt behöver dock inte helt bära sina kostnader. 
Huvudsaken är att kostnadstäckning för verksamheten som helhet upp
nås. Det är på vissa områden där forsknings- och utvecklingsarbetet är 
särskilt omfattande inte möjligt att ta ut alla kostnader. Sådan verksam
het finansieras därför delvis med ett driftbidrag. 

SB L :s officiella taxa betraktas som normgivande för andra laboratorier 
inom landet. Bidragskalkylering tillämpas t. ex. vid export av preparat 
och utförsäljning av restlager. I fråga om diagnostiska undersökningar har 
SBL möjlighet att medge rabatter eller bonus för större kunder eller för 
kvantitativt betydelsefulla prov. 
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Personal 

1972/73 1973/74 1974/75 Beräknat 
1975/76 

Laboratoriepcrsonal 
Teknisk personal 
Administrativ personal 
Ekonomipersonal 

Summa 

284 
45 
95 

135 

559 

l Därav 59 vid ekonomiavdelningen. 

283 
46 
96 

135 

560 

289 
48 
961 

135 

568 

296 
49 
96 

135 

576 

SBL beräknar att personalresurserna för centrallaboratorieuppgifter 
behöver öka med sju tjänster samt att en ny tjänst behövs för det nya 

djurhuset. 

Dessutom hemställs om extra-ordinariesättning av tre tjänster. 

Resultatutveckling 

Resul lat utvecklingen för program I och 2 framgår av följande tabell. 

1970/71 1971 /72 1972/73 1973/74 

Utfall Utfall Utfall Budget Utfall 

Program 1 
(exkl. central-
laboratorie-
uppr;ifter) 
Intäkter 11 255 14 066 15 314 16 300 16 513 
Särkostnader 9 229 10 385 12 934 12 700 13 504 
Täckningsbidrag 2 026 3 681 2 380 3 600 3 009 

Program 2 
Intäkter 20 262 26 128 24 351 26 625 29 226 
Särkostnader 14 301 18 977 17 427 17 770 19 175 
Täckningsbidrag 5 961 7 151 6 924 8 855 10 051 

Täckningsbidrag totalt 7 987 10 832 9 304 12 455 13 060 
Samkostnader 9 083 11 543 12 275 13 57 0 17 107 

Resultat totalt -1 096 711 -2 971 -1 115 - 4 047 

Föredraganden 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnadstäck

ning för verksamheten i dess helhet skall uppnås, även om enskilda 

sektorer kan uppvisa över- eller underskott. Sådana över- eller underskott 
bör dock vara tillfälliga. 

6 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 7 

1974/7 5 

SBL 
petita 

17 236 
13 781 

3 455 

30 500 
19 900 
10 600 

14 055 
15 925 

I 870 

1975/76 

Rev. SBL 
budget 

15 910 17 840 
16 035 17 650 

-125 190 

34 975 38 360 
22 110 23 765 
12 865 14 595 

12 740 14 785 
17 565 18 785 

4 825 -4 000 
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Beträffande program I Diagnostiska undersökningar kan konstateras 
att programmet lämnar ett lågt täckningsbidrag i förhållande till 
programmets andel av samkostnaderna. medan däremot program 2 
Preparatförsörjning Jämnar ett mycket gott täckningsbidrag. Samman
taget har dock uppdragsverksamheten under de senaste budgetåren 
redovisat underskott. SBL räknar för budgetåret I 975/76 med att 

underskottet - inkl. kostnader för forskning och utveckling -- kommer 
att uppgå till 4,0 milj. kr., vilket i huvudsak hänför sig till program I. För 
program 2 Prcparatförsörjning beräknas omslutningen under budgetåret 
197 5/76 uppgå till 38,4 milj. kr.. vilket innebär en betydande höjning 
jämfört med närmast föregående budgetår. Jag återkommer under följan
de anslag till statens bidrag till SBL:s driftkostnader för sådant forsk
nings- och utvecklingsarbete som under budgetåret 1975/76 inte helt kan 

täckas genom taxeinkomster. 
-För uppdragsverksamheten bör tas upp ett formellt belopp av 

I 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 954 000 
l 000 

750 000 

Reservation 3 010 000 

SBL:s driftbidrag avser att täcka kostnader för forsknings- och utvcck
lingsarbete inom programmen l och 2 som inte kan täckas genom 
taxeinkomster. 

SBL 

Anslagsberäkningen framgår av följande sammanställning. 

Disponibelt 197 4/7 5 
Heräknat behov 1974/75 
Beräknad ut)!:ående reservation 197 5-06-30 
Beräknat behov 197 5/76 
Anslagsbehov 197 5 /7 6 

Föredraganden 

2 261 000 
4 225 000 

0 
3 400 000 
3 400 000 

Jag beräknar ett driftbidrag till SBL för budgetåret 197 5/76 till 
750 000 kr. Därvid har jag utgått från att SBL kommer att se över 

gällande taxor med hänsyn till inträffade kostnadsstegringar. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
750 000 kr. 
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E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

5 535 500 
6 225 000 
7 425 000 

Detta anslag finansierar SBL:s centrallaboratorieuppgifter. 

SBL 

83 

SBL begär att anslaget räknas upp med I 965 000 kr. till 8 190 000 kr. 
Av uppräkningen avser 1 200 000 kr. automatiska kostnadsökningar, 
medan 765 000 kr. avser resursförstärkningar som erfordras på grund av 

ökade krav utifrån på SBL:s centrallaboratoriefunktioner. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1975/76 till 7 425 000 kr. och 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Centra/laboratorie
uppgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 

7 425 000 kr. 

E 10. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksam
het 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 971 738 
I 370 000 
2 070 000 

Detta anslag finansierar programmet Försvarsmedicinsk verksamhet. 

SBL 

SBL begär att anslaget räknas upp med 1 005 000 kr. till 2 375 000 kr. 
Uppräkningen är i sin helhet föranledd av automatiska kostnadsökningar, 
bl. a. beroende på att uppbyggnaden av den försvarsmedicinska verksam
heten har skett successivt. Allt efter det att tjänsterna tiJlsatts har 
utrymmet för materialkostnader m. m. minskat inom den medgivna 
anslagsramen. Sålunda har under budgetåret 1973/74 vissa för uppdrags
verksamhctcn avsedda resurser måst tas i anspråk för försvarsmedicinsk 
verksamhet. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med 2 070 000 kr. och hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk 
verksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 
2 070 000 kr. 



Prop. 1975 :l Bilaga 7 Socialdepartementet 

E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1973(74 Utgift 
1974(75 Anslag 
1975/76 Förslag 

I 562 045 
1 630 000 

700 000 

Reservation 3 519 393 

84 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 
ett särskilt reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars 
värde överstiger 10 000 kr., dels genom anlitande av resp. programanslag 
för utrustningsobjekt, vars värde inte uppgår till nämnda belopp. 

SBL 

För nästa budgetår behövs 2, 1 milj. kr. för ett 20-tal kostnadskrävande 
utrustningsobjekt. Av detta belopp avser 1, 1 milj. kr. ytterligare utrust
ning för det nya djurhuset. För ändamålet har tidigare anvisats 3,4 milj. 

kr. Resterande I milj. kr. är avsett för rationaliseringar inom produktio
nen och diagnostiken samt för erforderlig ersättningsanskaffning, vilket 
innebär att anskaffningen av utrustning i övrigt - trots inträffade 
prishöjningar - kommer att ligga på oförändrad nivå. 

Föredraganden 

För utrustning av det nya djurhuset har tidigare anvisats sammanlagt 
3,4 milj kr. SBL anmälde i anslagsframställningen för budgetåret 1974/7 S 
att djurhusets utrustning beräknades kosta sammanlagt 3,8 milj. kr. Med 
hänsyn bl. a. till inträffade prisstegringar beräknar jag för ändamålet 
ytterligare 600 000 kr., dvs. totalt 4 milj. kr. Vidare beräknar jag 
375 000 kr. för ersättningsanskaffning av försliten utrustning. Med 
hänsyn till föreliggande reservation bör anslaget tas upp med 700 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för bud

getåret 1975(76 anvisa ett rescrvationsanslag av 700 000 kr. 

E 12. Statlig läkemedelskontroll 

1973/74 
1974/75 

1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 178 121 

13 757 000 
15 448 000 

Farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad 
hos socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande 
kontrolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen handhas 
denna granskning och analys av en särskild läkemedelsavdelning. Avdel
ningen består av en allmän läkemedelsbyrå, en registreringsbyrå och fyra 
laboratoriecnheter, en farmacevtisk, en farmakologisk, en farmakotera
pevtisk och en enhet för klinisk läkemedelsprövning. 
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Personal 
Handläggande personal 
Teknisk personal 
Kontorspersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsecrsättningar 

därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för undersökningar 

utanför den statliga läkerne
delskontrollens organisation 

Sveriges kostnader för nordiska 
farmakopenämnden 

Övriga utgifter 
därav för inköp och underhåll 
av inventarier och instrument 

Information rn. m. 

Summa utgifter 

Inkomster för den statliga läkc
medelskontrollen som redovisas 

1974/75 

47 
33 
27 

7 

114 

9 378 000 
35 000 

147 000 
(20 000) 

I 114 000 
447 000 

339 000 

89 000 
I 332 000 

(954 000) 
876 000 

13757000 

på driftbudgetens inkomstsida 9 929 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Socialstyrelsen Föredraganden 

+5~ 
+4~ 
+ 1 

+Il 

+I 909 000 
+ 3 000 
+ 602 000 

(+ 20 000) 
+ 254 000 
+ 99 000 

+ 26 000 

+ 6 000 
- 182 000 

(. 290 000) 
+ 66 000 

+2 783 000 

+I 119 000 
+ 3 000 
+ 435 000 

(+ 3 000) 
+ 254 000 
+ 43 000 

+ 26 000 

+ 6 000 
- 261 000 

(- 300 000) 
+ 66 000 

+I 691 000 

+ 2 706 
------

Socialstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. I 748 000 kr., varav 362 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle för avdelningen innebära en kraftig kvantitativ 

nedgång i antalet utförda utredningar med åtföljande ökade väntetider 

för industrin och försenad introduktion av nya läkemedel på marknaden. 

3. Styrelsen föreslår att medel anvisas för elva nya tjänster. 

4. Kostnaderna för åtgärder inför avdelningens flyttning till Uppsala 
beräknas till 726 000 kr. 

Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut år 1970 ( prop. 1970 :74, SU 1970 :98, rskr 
1970:223) skall staten svara för en viss baskostnad för läkemcdels
kontrollen som beräknats till ca 20 %. Återstoden eller ca 80 % skall 
läkemedelsproducenterna svara för genom avgifter. För ären 1973 och 
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1974 utgjordes dessa av en ansökningsavgift på 6 000 kr. och en årsavgift 
på 3 300 kr. Med hänsyn till inträffade kostnadsökningar har genom 
beslut den 6 december 1974 fastställts en ansökningsavgift på 6 500 kr. 
och en årsavgift på 4 400 kr. fr. o. m. den I januari 197 5. 

Socialstyrelsen har överlämnat ett förslag om kontroll av fahriks
stcriliscradc engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål. Över för

slaget har yttrande avgivits av ett flertal myndigheter, organisationer 
m. Il Med hänsyn till vad som anförts vid remissbehandlingen kommer 
förslaget att överarbetas. Som jag nämnt i avsnittsinledningen är avsikten 
att förslag i denna fråga därefter skall läggas fram i en särskild 
proposition. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
15 448 000 kr. Jag har därvid beräknat 590 000 kr. för kostnader i 
sam band med att socialstyrelsens läkemedelsavdelning nästa budgetår 
flyttar till Uppsala. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig läkemedelskontroll för budgetåret 197 5/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 15 448 000 kr. 

E 13. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning: Inredning och utrustning 

1975/76 Nytt anslag (förslag) 6 500 000 

Socialstyre/sen 

Omlokaliseringen av socialstyrelsens läkemedelsavdelning till Uppsala 

beräknas genomföras under budgetåret 1975/76. Styrelsen har i samråd 

med utrustningsnämnden för universitet och högskolor beräknat utrust

ningskostnaderna för avdelningens lokaler i Uppsala till 6 97 5 000 kr. 

Föredraganden 

Enligt beslut av 1970 års riksdag skall socialstyrelsens läkemedcls
avdelning omlokaliseras till Uppsala (prop. 1970:74, SU 1970:98, rskr 

1970:223). Läkemedelsavdelningcn beräknas enligt gällande planer flytta 
under sommaren 1976. I prop. 1974 :8 5 (bil. 4 s. 13) angående utgifter på 
tilläggsslat III till riksstaten för budgetåret 1973/74 förordade jag en 
nybyggnad för ändamålet på Artillerifältet i Uppsala och att en kostnads
ram av 2,5 milj. kr. skulle föras upp för schakt och grund för denna 
byggnad. Byggnadsstyrelsen har den 28 juni I 974 fått i uppdrag att 
projektera nybyggnad med tillhörande försörjningsåtgärder m. m. för 
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socialstyrelsens läkemedelsavdelning. I prop. 19 7 4: I 7 0 (bil. 3 s. 11- 13) 

angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1974/7 5 

förordade jag med hänsyn till gällande tidsplan att mer omfattande 
arbeten än som ryms inom nyssnämnda kostnadsram får påbörjas med 
anlitande av tillgängliga medel, innan kostnadsram för hela projektet 
kan redovisas för riksdagtm. Riksdagen hade inget att erinra häremot 
(SoU 1974:42, rskr 1974:346). 

För anskaffning av utrustning förordar jag att 6,5 milj. kr. tas upp 
under ett reservationsanslag benämnt Socialstyrelsens läkemedelsavdel
ning: Inredning och utrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socialstyrelsens läkemedelsavdelning: Inredning och ut

rustning för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag 

av 6 500 000 kr. 

E 14. Statens rättskemiska laboratorium 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

7 223 472 
8 327 000 
9 246 000 

Statens rättskl:miska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra 
undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art, att vara 
referenslaboratorium för toxikologiska analyser och klinisk blodgrupps
scrologi samt att utöva viss kontrollvcrksamhct. Laboratoriet är under
ställt socialsty rclscn och är uppdelat på en kt:misk och en blodgrupps
scrologisk avdelning. 

Personal 
Läkarpersonal 
Teknisk personal 
Kontorspcrsonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
RL·secrsättningar 

därav nordiska resor 
Lokalko.~t nadt·r 
LxpL"nscr 
Frsiittning ät hlodgivan: 
övriga utgirtn 

därav engängsutgifkr 

Summa utgifter 

1974/75 

6 
63 
13 
8 

90 

5 809 000 
13 000 
9 000 

(4 000) 
603 000 
105 000 
750 000 

l 038 000 
(75 000) 

8 327 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Social
styrcls1.:n 

+ 
+ 

+ 

s 
1 

6 

+ I 042 000 

+ 2 000 
(+ 2 000) 
+ 20 000 
+ 41 000 
+ ISO 000 
+ 431000 
(+ 265 000) 

+ l 686 000 

Föredraganden 

+ 722 000 

+ l 000 
( -- ) 

+ 20 000 
+ 15 000 
+ 60 000 
+ 101 000 

( - 75 000) 

+ 919 000 
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Inkomster vid statens rättskemiska 
laboratorium, som redovisas på 
driftbudgetens inkomstsida 

Socialstyre/sen 

1974/75 

1713000 

B~raknad ändring 1975/76 

Soci:il
styrd~~n 

-100 000 

Föredragan<lcn 

-100 000 

l. Pris- och löneomräkning 712 000 kr., varav 193 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär att två tjänster dras in på den kemiska 

avdelningen och att tre tjänster dras in på den blodgruppsserologiska 
avdelningen. Alternativet innebär en minskning av anslaget med 446 000 
kr. Laboratoriet skulle då inte kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett 
fullgott sätt och det skulle medföra en ständigt ökande ärendebalans, risk 
för att till laboratoriet insänt provmaterial blev förstört etc. 

3. Kemiska avdelningen behöver ytterligare personalförstärkning på 
grund av verksamhetens ökande omfattning och laboratoriets förestående 
utflyttning till Linköping. Särskilda extra medel behöver anvisas härtill. 
Ytterligare medel behövs även för kemiska avdelningens arbete med 
narkotika- och läkemcdclsanalyser liksom till avdelningens kostnader för 
resor, expenser, provtagningsmateriel för alkoholprov, inventarier och 
instrument samt förbrukningsartiklar (+ 168 000 kr.). 

4. För att kunna bemästra den ökande arbetsmängden vid blodgrupps
serologiska avdelningen, som framför allt föranleds av den nya lagstift
ningen om barn födda utom äktenskapet, begärs extra medel för perso
nalförstärkning. En uppräkning behövs av medelsanvisningcn till avdel
ningens kostnader för expenser, ersättning åt blodgivare, inventarier och 
instrument samt förbrukningsartiklar (+ 238 000 kr.). 

5. För utveckling av laboratoriets kemiska verksamhet föreslås ytter
ligare medel för personal och viss utrustning(+ 213 000 kr.). 

6. Den blodgruppsserologiska avdelningen är sedan länge i behov av en 
upprustning med modern apparatur. Ett belopp av 200 000 kr. föreslås 
härför. För vidareutveckling av avdelningens verksamhet krävs dessutom 
ytterligare medel till extra personal samt till blod och tcstscra (+ 355 000 
kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

9 246 000 kr. Jag har därvid beräknat l 00 000 kr. som extra medel för 
personalförstärkningar vid laboratoriet. 
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Jag he1.1ställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 9 246 000 kr. 

E IS. Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskostnader 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 740 284 
7 241 000 
9 759 000 

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rätts
medicinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner, undersök
ningar av misshandlade och för brott misstänkta personer samt utföra 
laboratorieundcrsökningar. 

Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå 
och Linköping. 

1974/75 Beräknad ändring 197 5/76 

Socialstyrelsen Föredraganden 

Personal 

Läkarpersonal 19 + 2 
Laboratoriepersonal 8 + 4 +I 
Kontorspcrsonal 1q + 5! +; 2 
Övrig personal 18 + 4 +I 

56; +IS; + 2; 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 4 884 000 +3 267 000 +2 234 000 
Sjukvård 7 500 
Reseersättningar 21 500 + 12 000 + 8 000 

därav nordiska resor (I 500) ( - ) (-) 
Lokalkostnader I 198 000 + 1 000 + I 000 
Expenser 423 000 + 92 000 + 70 000 
Övriga utgifter 742 000 + 318 000 + 210 000 

därav 
inköp av inventarier och 
instrument (223 000) <: 26 000) (+ 21 000) 
engångsutrustning för rätts-
läkarstationen i Umeå (--) (+ 210 000) (+ ISO 000) 

Vissa rättsmedicinska under-
sökningar 5 000 5 000 5 000 

Summa utgifter 7 281 000 +3 685 000 +2 518 000 

Inkomster 

Ersättningar för antropologiska 
undersökningar i faderskaps-
ärenden 40 000 

Nettoutgift 7 241 000 +3 685 000 +2 518 000 
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Socialstyrelsen 

l. Pris- och Jöneomräkning 2 161 000 kr., varav 199 000 kr. avser höjt 

Jönckostnadspålägg. 
2. 0-altcrnativet skulle leda till en minskning av antalet rättsmcdicins

ka undersökningar. Med hänsyn till den enligt lag och författningar 

påbjudna verksamheten att utföra rättsmedicfoska obduktioner, rätts
mcdicinska undersökningar av olika slag samt rättsmedicinska laborato
rieundersökningar skulle en sådan minskning av resurserna leda till att 
rättssäkerheten i detta hänseende sätts i fara. 

3. Den ökande rättsmedicinska verksamheten kräver att ytterligare en 
tjänst som laboratorieassistent inrättas i Göteborg(+ 54 000 kr.). 

4. Vid vardera stationen i Uppsala, Lund, Göteborg och Linköping 
behövs en assistent för administrativa uppgifter. Härvid kan en halvtids

tjänst som kontorsbiträde dras in vid vardera stationen i Uppsala och 

Linköping (I 74 600 kr.). 

5. Antalet undersökningar vid stationen i Uppsala har ökat från 143 
år 1966 till 1 766 år 1973. Trots denna ökning har stationen inte tillförts 
någon ytterligare biträdestjänst sedan starten. Styrelsen yrkar förstärk

ning med en obduktionsassistent och en kansliskrivare(+ 114 400 kr.). 
6. Vid stockholmsstationen föreslås en tjänst som kansliskrivare och en 

tjänst som laboratorieingenjör för bl. a. histologiskt och biokemiskt 
arbete. Dessutom behövs en tjänst som fotograf ( + l 72 300 kr.). 

7. Den kraftigt ökande verksamheten vid rättsläkarstationen i Umeå 

medför att en förstärkning behövs med en laboratorieassistent, en 

obduktionsassistent och en kansliskrivare. Härvid kan en halvtidstjänst 

som kontorsbiträde dras in ( + 144 700 kr.). 
8. För att möjliggöra rekrytering av blivande rättsläkare behövs en 

tjänst som underläkare vid vardera stationen i Uppsala och Umeå. 

Dessutom föreslås att en tjänst som biträdande överläkare i Stockholm 
dras in och ersätts med en tjänst som överläkare (+361 600 kr.). 

9. För försöksarbetet vid stationen i Uppsala angående utveckling av 
förebyggande åtgärder mot trafikolyckor och skador i samband därmed 
behövs en tjänst som laboratorieingenjör, en halvtidstjänst som psykolog 
samt en halvtidstjänst som kurator(+ 137 600 kr.). 

I 0. Den ökande verksamheten medför att ytterligare medel behövs för 

reseersättningar, städning m. m., expenser, transporter, fotografering 

(+ lSSOOOkr.). 
11. I särskild framställning begärs medel för upprustning av inventarie

beståndet vid stationen i Umd (+ 210 000 kr.). 

Föredraganden 

Den rättsmedicinska verksamheten vid rättsläkarstationerna har ökat. 

De rättsmedicinska undersökningarna tenderar också att gå från enklare 
mot mer arhetskrävande undersökningar. Även detta har medfört en 

ökad belastning på personalen vid rättsläkarstationerna. 
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Fr. o. m. den I juli 1974 finns en ny rättsläkarstation inrättad i 

Linköping. 
För att ytterligare förbättra arbetssituationen inom rättsläkarorganisa

tionen föreslår jag att rättsläkarstationen i Uppsala förstärks med en 
obduktionsassistent och en kansliskrivare. Härvid kan en kontorsbiträ
dcstjänst med halvtidstjänstgöring dras in. Vidare föreslår jag att rätts
läkarstationen i Umeå förstärks med en laboratorieassistent. Jag beräknar 

medel för dessa tjänster. För att möjliggöra en nödvändig upprustning av 
rättsläkarstationen i Umeå beräknar jag vidare under anslaget 150 000 kr. 
som en engångsanvisning för utrustningsanskaffning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budget är till 9 7 59 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 9 759 000 kr. 
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F. Öppen hälso- och sjukvård 

Mot bakgrund av bl. a. den allmänna kostnadsutvecklingcn inom hälso
och sjukvården är det angeläget med ökade insatser på det sjukdomsföre
byggande området. Hälsovårdsupplysningen har här en viktig uppgift. 
Inom socialstyrelsen har en nämnd till uppgift att planera, leda och 

samordna socialstyrelsens hälsoupplysningsverksamhet och att verka för 
regional och lokal verksamhet på detta område. 

En av de informationsuppgifter nämnden f. n. bedriver avser en saklig 
information i kost- och motionsfrågor. Informationen om kost och 
motion har tidigare främst riktats till storhushåll, organisationer m. m. 
Under nästa budgetår kommer informationen att inriktas särskilt på 
betalningssvaga grupper och på sjuka personer med speciella kost
problcm, såsom diabetiker, personer med mag- och tarmsjukdomar m. fl. 

Socialstyrelsen har under våren 197 4 överlämnat en utredning angåen
de tobakens skadeverkningar med förslag till åtgärder för att nedbringa 
tobakskonsurntionen. Remissbehandlingen har nyligen avslutats. I enlig

het med vad utredningen framhållit finner jag det angeläget att få till 
stånd ökade informationsinsatser om tobakens skadevcrkningar. En 
informationskampanj skall förberedas av socialstyrelsen. Jag kommer i 
det följande att beräkna medel härför. Som riksdagens socialutskott 
framhållit i sitt betänkande So U 1974 :5 behöver olika åtgärder vidtas för 

att begränsa tobakens skadevcrkningar. Med utgångspunkt i socialstyrel
sens nyss nämnda utredning kommer därför utöver informationskampan
jen även andra frågor på detta område att aktualiseras. Det gäller i första 
hand frågan om förbud mot tobaksrt::klam och frågan om skyldighd för 
tillverkare och importört::r att först: tohaksvaror med varningstcxt. 
Förslag om de närmare formerna härför kommt::r att utarbetas av en 

särskild sakkunnig som genom beslut den 20 dect::mber 1974 har 
tillkallats av chefon för handelsdepartementet. Efter remissbd1andling är 
avsikkn att under innevarande år lägga fram t::n proposition om dessa 
frågor och om den nämnda informationskampanjt::n. 

I samband mt::d riksdagt::ns bt·slut om den nya abortlag som gäller 
fr. o. m. den I januari i år anvisades för innevarande budgetår medel för 
informationsverksamhet om abortförebygganJt:: åtgärder och om preven
tivmedel. Jag anser det angelägd att Jt::nna informationsverksamht::t kan 
fortsätta även under nästa budgetår. I dt::t följandt:: beräknas därför 

fortsatta medel för såväl socialstyrelsens informationsverksa mhet som 
upplysningsverksamheten i dt::ssa frågor från bl. a. kvinno- och ungdoms
organisationer. 

Av det sagda följer att ökade resurser bt::hövs för socialstyrelsens 
insatser på hälsovårdsupplysningens omriiJe under nästa budgetår. Utöver 
1.k redan nämnda omrfidt::na finner jag det angeläget mt::d fortsatt 
upplysning i narkotikafrågan. För hälsovårdsupplysningcn bt::räknar jag 
t::n höjning av nuvarande anslag på 5,5 milj. kr. till 7 ,5 milj. kr. 

Rätt utformade hälsoundersökningar har oi.:ks:.i t::n viktig roll i den 
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förebyggande hälsovården. På uppdrag av Kungl. Maj :t utreder socialsty

relsen hur hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård kan 

samordnas och författningsmässigt och organisatoriskt inordnas i det 

system som gäller för den av samhället bedrivna sjukvården. I samband 

härmed har socialstyrelsen också att i samråd med riksförsäkringsverket 

överväga avgränsningen av de sjukvårdsåtgärder som ersätts från den 

allmänna försäkringen. Resultatet av socialstyrelsens arbete med dessa 

frågor beräknas föreligga inom kort. 

En grundläggande fråga för den förebyggande hälsovården är att kunna 

upptäcka sjukdomssymtom så tidigt som möjligt. I den försöksvcrksam

het med allmän hälsokontroll som ägt rum i Gävleborgs län ingick bl. a. en 

blodkemisk undersökning. Man har därvid hos vissa personer konstaterat 

avvikande blodkcmiska värden utan att aktuella sjukdomstillstånd kunnat 

pävisas. Jag kommer i det följande att beräkna medel för en uppföljning 

av undersökningsprogrammet i denna del. Medel har under innevarande 

budgetår beräknats för en uppföljning av försöksverksamheten med 

allmän hälsokontroll bl. a. vad gäller en röntgenmetod för upptäckt av 

bröstcancer. Resultatet härav väntas föreligga under nästa budgetår. 

Ett av den förebyggande hälsovårdens allra viktigaste områden är 

skyddsympningar. Genomförandet av allmänna vaccinationer mot 

t. ex. smittkoppor, difteri och polio har så gott som helt utrotat dessa 

sjukdomar i landet. Det är självfallet viktigt att immunitetsskyddet mot 

dessa sjukdomar vidmakthålls. Ett nytt ympningsprogram för personer 

födda under åren 1948-1959 med en kostnadsfri femte injektion mot 

polio har påbörjats under budgetåret 197 3/7 4. Genomförandet av detta 

ympningsprogram bör fortsätta under nästa budgetår. Jag räknar vidare 

med att det under innevarande budgetår påbörjade vaccinationspro

grammet mot röda hund i syfte att förehygga fosterskador kommer att 
fortsätta under nästa budgetår. 

F I . Läkemedel åt vissa kvinnor och barn 

1973/74 Utgift 

197 4/7 5 Anslag 

1975/76 Förslag 

4 671 552 
4 650 000 

4 900 000 

Kvinnor och barn kan i anslutning till mödra- och barnhälsovård samt 

skolhälsovård kostnadsfritt få vissa skyddsläkemedel. Kvinna som får 

avgiftsfri sjukdomsbehandling inom ramen för mödrahälsovården kan 

vidare kostnadsfritt f;J nödvändiga läkemedel. Bestämmelserna finns i 

kungörelsen ( 1939 :461) om kostnadsfritt tillhandahållande av skydds

läkemedel åt vissa kvinnor och barn (omtryckt 1962 :444, ändrad senast 

1972 :687) samt i kungörelsen ( 1944 :397) om kostnadsfritt tillhanda

hållande av läkemedel åt vissa kvinnor, lidande av havandeskapssjuk
domar m. m. (ändrad senast 1970:733). 
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Socialstyre/sen 

Utvecklingen visar en stegring av kostnaderna från 3, 1 milj. kr. 
budgetåret 197 1 /72 till 4.6 milj. kr. budgetåret 1972/7 3. Även för 
budgetåret 197 3/74 visar belastningen på anslaget en ökning av kost
naderna i jämförelse med föregående budgetår. ökningen beror bl. a. på 
höjda läkemedelskostnader och en fortsatt utbredning av den under 
föregående budgetår inträffade rubellaepidemin (röda hund), som föran
lett en starkt ökad förskrivning av gammaglobulin åt gravida kvinnor för 
att förhindra fosterskador. 

Sodalstyrelsen föreslår med hänsyn till kostnadsutvecklingen och 
belastningen under budgetåret 1973/74 att anslaget förs upp med 4,9 
milj. kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar i enlighet med socialstyrelsens förslag medelsbehovet 
under nästa budgetår till 4,9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till läkemedel åt vissa kvinnor och barn för budgetåret 

l 97 S /7 6 anvisa ett förslagsanslag av 4 900 000 kr. 

F 2. Bidrag till familjerådgivning, psykisk barna- och ungdomsvård m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2581438 1 

2 660 000 1 

2 850 000 

I Anslagen Bidrag till försöksvis anordnad familjcrådgivning, Bidrag till psykisk 
barna- och ungdomsvård och Bidrag till S:t Lukasstiftelsen. 

Landstingskommun eller kommun, som inte ingår i Jandstings
kommun, kan få statsbidrag till försöksvis anordnad familjcrådgivning 
samt för sådan psykisk barna- och ungdomsvård, som bedrivs vid central i 
anslutning till sjukhus med barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet 
eller vid fristående centraler eller filialer. Föreligger särskilda skäl, kan 
bidrag utgå även till familjerådgivning som försöksvis bedrivs av kommun 
som ingår i landstingskommun eller av enskild. Bidragen utgår till vissa 
kostnader för läkare, kuratorer m. fl. Bestämmelserna finns i kungörelsen 
(I 960:710) om statsbidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning 
samt i kungörelsen (1960:619) om statsbidrag till psykisk barna- och 

ungdomsvård (ändrad 1973 :491 ). 
S :t Lukasstiftelsen är en ekumenisk sammanslutning med uppgift att 

hjälpa människor, vilkas svårigheter och nedsatta hälsa har sin grund i 
psykiska konflikt- och svaghetstillstånd. 
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Socialstyrelsen 

Hittills beviljade statsbidrag till familjerådgivning utgår för 31 byråer. En 

ytterligare utbyggnad av verksamheten kan väntas under budgetåret 
1974/75. Med hänsyn härtill föreslår socialstyrelsen att medel för denna 
verksamhet beräknas med 600 000 kr. 

Statsbidrag till avlönings- och resekostnader för befattningshavare 
inom den öppna psykiska barna- och ungdomsvården uppgår f. n. till 

drygt 2 milj. kr. Statsbidragsberättigad barn- och ungdomspsykiatrisk 
verksamhet bedrivs numera inom samtliga sjukvårdsområden. Socialsty
relsen räknar med att verksamheten under budgetåret 1974/75 kommer 

att utökas med fyra nya fristående centraler i Varberg, Örebro, Karlskoga 
och Mora. Mcdelsbehovet för nämnda centraler beräknar styrelsen till ca 
7 2 000 kr. För konferenser för psykologer och kuratorer inom den 
psykiska barna- och ungdomsvården beräknar styrelsen sammanlagt 
6 000 kr. Det totala medelsbehovet för denna verksamhet beräknas till 
2 140 000 kr. 

S:t Lukasstiftelsen hemställer om bidrag med 200 000 kr. 

Föredraganden 

I avvaktan på ställningstagande till socialutredningens slutliga förslag i 
fråga om familjerådgivningens framtida utformning och organisation 
beräknar jag statsbidragsbchovet för nästa budgetår till 600 000 kr. 

Medclsbehovet under nästa budgetår till psykisk barna- och ungdoms
vård beräknar jag till 2 130 000 kr. Jag har därvid räknat med att de av 
socialstyrelsen föreslagna konferenserna för psykologer och kuratorer 
inom den psykiska barna- och ungdomsvården ersätts med de kurser för 
samma personalkategorier som jag i det följande kommer att beräkna 
medel för under anslaget G 9. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal 
m.m. 

Jag förordar vidare att statsbidraget till S :t Lukasstiftelsen höjs från 
I 00 000 kr. till 120 000 kr. Det sammanlagda medels behovet, 2 850 000 
kr., bör tas upp under ett gemensamt anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till familjerådgivning, psykisk barna- och ungdoms

vård m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslagav 
2 850 000 kr. 

F 3. Allmän hälsokontroll 

197 3/7 4 Utgift 

I 97 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 185 454 

I 630 000 
1 170 000 

Anslaget är avsetl dels för viss försöksvcrksamhet med allmänna 
hälsoundersökningar och dels för statens bakteriologiska laboratoriums 
<SBL) kostnader för viss hälsokontroll. 
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Socialstyre/sen 

För slutförande av den under budgetåret 1974/7 5 påbörjade data
maskinella utvärderingen av en EKG-undersökning som ingått i försöks
verksamhcten med allmänna hälsoundersökningar i Gävleborgs ·län 
beräknas 80 000 kr. Styrelsen beräknar likaledes 80 000 kr. för bearbet
ning av resultaten och redovisning av en under innevarande budgetår 
pågående uppföljning av den i samma hälsokontroll ingående bröstcancer
undersökningen. Vidare beräknar styrelsen 70 000 kr. för avslutande 
redovisning av resultaten från försöksverksamheten med hälsokontroll av 
69-åringar i Stockholm. 

Försöksverksamheten med allmänna hälsoundersökningar i Gävleborgs 

län har inte gett svar på frågan om personer med avvikande blodkemiska 
värden men utan påvisbara tecken till aktuella sjukdomstillstånd är att 
betrakta som en riskgrupp beträffande sjuklighet och dödlighet. Social
styrelsen anser det angeläget att en uppföljning görs för att belysa denna 
frågeställning och beräknar I 00 000 kr. för ändamålet. 

Styrelsen föreslår vidare att en försöksverksamhet med undersökningar 
av samma typ som använts vid hälsokontrollen i Gävleborgs län 

genomförs på sjukvårdssökande till en medicinsk klinik. Styrelsen anser 
det möjligt att man genom ett sådant undersökningsförfarande kan få ett 
säkrare underlag för prioritering av vårdsökande till adekvat omhänder
tagandenivå inom den öppna och slutna invärtesmedicinska och allmän
medicinska vården. Möjligheterna till en medicinskt korrekt bedömning 
av det aktuella vårdbehovet för varje enskild person bör därigenom 
förbättras och förutsättningar skapas för ett mera rationellt omhänder
tagande än vad som i dag kan åstadkommas. Styrelsen beräknar 

kostnaderna för en sådan försöksverksamhet till 800 000 kr. 
För arvode till en specialföredragande (läkare) i vissa frågor rörande 

allmän hälsokontroll beräknas slutligen 56 000 kr. 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

Vissa ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda kan diagnos
tiseras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder, lämpliga för 
urvalsundersökningar i stor skala. Om förebyggande behandling sätts in 

på ett tidigt stadium kan barnen räddas från invaliditet till ett normalt 
liv. Dessa undersökningar beräknas nästa budgetår fortgå efter ungefär 

samma mönster som förut. 
SBL begär 785 000 kr. för laboratoriets hälsokontrollverksamhet som 

avser s. k. PKU-undersökningar. Detta innebär i stort sett oförändrat 

anslag. 

Föredraganden 

Anslaget för innevarande budgetår avser bl. a. en upprepning med 
annan undersökningsmetod av den bröstcancerundersökning som ingick i 
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försöksverksamheten med allmänna hälsoundersökningar i Gävleborgs 

län. För bearbetning av resultaten av denna undersökning beräknar jag 

under nä~ta budgetår 80 000 kr. För slutförande av den under inne
varande budgetår påbörjade datamaskinella utvärderingen av i samma 
hälsokontroll ingående EKG-undersökning beräknar jag likaledes 80 000 

kr. Den av socialstyrelsen föreslagna uppföljningen av hälsokontrollen 

avseende personer med avvikande blodkemiska värden men utan påvis
bara tecken på aktuella sjukdomstillstånd bör genomföras och jag 
beräknar medel härför med 100 000 kr. Vidare beräknar jag 70 000 kr. 
för avslutande bearbetning och publicering av resultaten från försöksverk

samheten med hälsokontroll av 69-åringar i Stockholm. För arvode till 

föredragande hos socialstyrelsen i vissa frågor rörande allmän hälso

kontroll beräknas 56 000 kr. 
För s. k. PKU-undcrsökningar vid SBL beräknar jag 7 85 000 kr. Det 

sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag således till 
1 170 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmän hälsokontroll för budgetåret 197 5/7 6 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 170 000 kr. 

F 4. Skyddsympningar 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

7 943 724 

17 600 000 
22 100 000 

Från anslaget utgår ersättning för kostnader i samband med frivillig 
skyddsympning mot difteri, kikhosta, stelkramp, mässling, polio och 

röda hund samt obligatorisk smittkoppsvaccinering och frivillig revacci
nering av skolbarn mot smittkoppor. 

Socialstyl"e/sen 

Styrelsen beräknar kostnaderna för ympningar under budgetåret 
197 S /7 6 enligt följande sammanställning. 

Skyddsympning mot: Ersättning Steril Vaccin lmmuni- Summa 
till ympan:, engångs-
resor n;. m. materiel 

tetsprov 

I. Difteri, 
difteri+ stelkramp, 
difteri+ stelkramp+ 
kikhosta 74 500 196 000 2 475 000 2 745 500 

2. Smittkoppor 33 800 900 000 933 800 
3. Polio 1 860 400 500 000 8 462 500 JO 822 900 
4. Mässling 129 000 40 000 I 400 000 I 569 000 
5. Röda hund 83 800 26 000 1 300 000 6 000 000 7 409 800 

Summa kr. 2 181 500 762 000 14 537 500 6 000 000 23 481 000 

7 Riksdagen 1975. I sam/. Nr J. Bilaga 7 
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I. Under budgetåret 1973/74 uppgick totalantalet ympningar inom 
denna grupp till ca 480 000. För budgetåret 1974/7 5 beräknar styrelsen 
antalet ympningar till 490 000. 

2. Styrelsen beräknar att I 00 000 barn ympas mot smittkoppor. För 
viss klinisk prövning av vaccinet beräknas 25 800 kr. 

3. frivillig skytldsympning mot polio med avdödat vaccin erbjuds 
numera alla i Sverige. Under budgetåret 1973/74 uppgick antalet 
ympningar med fyra injektioner till 850 000. Styrelsen beräknar samma 
antal för budgetåret 1974/75. 

Styrelsen begär medel för fortsättning av det under budgetåret 
1973/74 påbörjade ympningsprogrammet med en femte poliospruta för 
personer födda åren I 948 -1959. Under budgetåret 19 75 /76 beräknas 
ytterligare fyra årsklasser, dvs. 400 000 personer komma att ympas. 

4. En allmän skyddsympning av barn mot mässling har startats under 
budgetåret 1969/70. Styrelsens målsättning är att denna skyddsyrnpning 
så snabbt som möjligt skall genomföras för åldrarna upp till 12 år, varvid 
i första hand de yngsta årskullarna bör ifrågakomma. Då intresset för 
denna ympning till en början var stort från föräldrahåll beräknade 
socialstyrelsen att i genomsnitt kunna ympa 100 000 barn per år. 
Ympningsfrekvcnsen har hittills blivit mindre. Styn:lsen räknar dock med 
att efterfrågan på skyddsympning mot mässling åter skall stiga och 
uppskattar antalet ympningar under budgetåret 197 5 /76 till 100 000. 

5. Den under innevarande budgetår påbörjade skyddsympningen mot 
röda hund för att förebygga fosterskador beräknas också under budget
året 197 5/7 6 komma att omfatta dels ca 15 000 nyförlösta kvinnor efter 
immunitetsprövning av ca 120 000 gravida kvinnor och dels ca 50 000 
skolflickor i grundskolans sjätte årskurs. 

Föredraganden 

Jag förordar att ympningsprogrammet för nästa budgetår ges den 
omfattning som socialstyrelsen föreslagit. Med beaktande av inträffade 
höjningar av vaccinkostnader m. m. beräknar jag medelsbehovet under 

anslaget för nästa budgetår till 22,1 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skyddsympningar för budgdåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 22 100 000 kr. 

F 5. Hälsovårdsupplysning 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

4 590 000 Reservation 242 836 

5 500 000 
7 500 000 

Från anslaget bekostas viss upplysningsverksamhet i syfk att ge 
allmänheten information om förebyggande hälsovård. Inom socialstyrel

sen handhas denna upplysningsverksamhet av socialstyrelsens nämnd för 
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hälsoupplysning. Nämnden har till uppgift att planera, leda och samordna 
socialstyrelsens hälsoupplysningsverksamhet och att verka för regional 
och lokal verksamhet på detta område. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsens aktivitet för kost och motion går under budgetåret 
1975/76 in på sitt sjätte verksamhetsår. Under budgetåret 1973/74 har 
bedrivits information om frukostmålet och morgonmotionen. Under 
nästa budgetår kommer informationen att inriktas särskilt mot socio
ekonomiskt svaga grupper. Detta kräver stora insatser i form av 

utbildning av personal inom den öppna hälso- och sjukvården, socialvår

den och fritidssektorn. 
ökade insatser krävs för informationen om tobak och andra beroende

framkallande medel. Socialstyrelsen har under våren 1974 överlämnat en 
utredning angående tobakens skadeverkningar med förslag till åtgärder 
för att nedbringa tobakskonsumtionen. BL a. föreslås ökade informa
tionsinsatser. 

Inom området sexual- och samlevnadsfrågor krävs - bl. a. mot 
bakgrund av den nya abortlag som gäller fr. o. m. den 1 januari i år -
fortsatta, kraftiga insatser för information om olika abortförebyggande 
åtgärder m. m. Socialstyrelsen framhåller att den yttersta målsättningen 
med informationsarbetct är att förmedla kunskaper om och motivera till 
preventiva åtgärder. Metodiken för arbetet kommer att successivt 
utformas genom olika försök och genom fortlöpande utvärdering av 
projekten. 

Föredraganden 

Som framgår av vad jag anfört i avsnittsinledningen anser jag det 
angeläget att ökade resurser kan ställas till förfogande för hälsovårdsupp
lysning. Jag förordar därför en höjning av anslaget för nästa budgetår till 
7,5 milj. kr. 

Upplysningsarbetet bör inriktas på särskilt angelägna områden. Hit hör 
upplysningsverksamheten om abortförebyggande åtgärder och om pre
ventivmedel samt informationen om tobakens skadeverkningar. Det är 
också angeläget att kunna fortsätta upplysningen i narkotikafrågan och 
den pågående informationen i kost- och motionsfrågan. Inom ramen för 
anslaget bör socialstyrelsen genom attitydundersökningar och på annat 
sätt regelbundet mäta effekten av den upplysning som ges. 

Regeringen äger besluta om den närmare fördelningen av tillgängliga 
medel under anslaget. 

Som nämnts i avsnittsinledningen är avsikten att under år 1975 
lägga fram en särskild proposition med förslag om olika åtgärder för att 
begränsa tobakens skadeverkningar. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Hälsovårdsupplysning för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

reservationsanslag av 7 500 000 kr. 

F 6. Bidrag tiU utrustning av polikliniker för folktandvård 

1973/74 Utgift 2SO 900 Reservation 49 139 

197 4/7 5 Anslag 1 so 000 

1975/76 Förslag so 000 

Statsbidrag utgår till landstingskommun för utrustning av varje 

distriktstandpoliklinik som ingår i folktandvårdsplanen med 3 000 kr. 
och - om mer än en tandläkare skall vara anställd där - med 1 300 kr. 
för varje ytterligare sådan tandläkare, samt beträffande annextandpoli
kliniker och ambulatoriska tandpolikliniker med 1 000 kr. för varje sådan 
poliklinik. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen ( 1961:278) om 
statsbidrag till folktandvård (upphävd 197 3 :462 ). Kungörelsen gäller 
dock alltjämt i fråga om statsbidrag som avser utrustning av nämnda 
polikliniker före utgången av år 197 3. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med SO 000 kr. 
Anslagsberäkningen framgår av följande sammanställning. 

Disponibelt 1974/75 
Beräknade utbetalningar 1974/7 5 
Anslagsbehov 197 5/76 

Föredraganden 

199 139 
199 000 
50 000 

Jag biträder socialstyrelsens förslag och beräknar anslagsbehovet till 

50 000 kr. 
Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 50 000 kr. 

F 7". Bidrag till nordiskt institut för odontologisk materialprovning 

197 3/7 4 Utgift S22 320 Reservation 885 764 

197 4/7 5 Anslag soo 000 

I 97 5 /7 6 Förslag soo 000 

Enligt avtal mellan de deltagande nordiska länderna har det nordiska 
institutet för odontologisk materialprovning (NIOM) till uppgift att 

genom materialprovning och därtill hörande målinriktad forskning, 
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utvecklings- och upplysningsverksamhet samt genom andra lämpliga 

medel arbeta för att material, förbrukningsartiklar och viss utrustning, 

som används inom tandvården i de nordiska länderna, uppfyller de krav 

som kan ställas med hänsyn till utvecklingen inom hälsovård och teknik. 

Föredraganden 

Rekrytering av personal för institutets verksamhet har pågått under år 

1974. Med hänsyn till den försening som skett beträffande institutets 

start beräknar jag medelsbehovet för budgetåret 1975/76 till oförändrat 

500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till nordiskt institut för odontologisk materia/prov
ning för budgetåret 197 5/76 anvisa ett reservationsanslag av 

500 000 kr. 

F 8. Epidemiberedskap m. m. 

1973/74 
1974/75 
197 5/76 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 508 436 
4 655 000 

4 780 000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso

och sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. 

Från anslaget utbetalas ersättning för vissa kostnader och förluster som 

uppkommit pä grund av myndighets ingripande för att förhindra 

spridning av smittsam sjukdom (kungörelsen 1956:296 om ersättning i 

vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen 1956:293 om 

ers:ittning till smittbärare). Från anslaget bekostas vidare planläggning av 

epidemibercdskap inom riket, medicinsk katastrofberedskap och viss 

kursverksamhet m. m. samt vissa ersättningar enligt kungörelsen 

( 1970:160) angående läkarintyg för sjöfolk. 

Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet, som 

bedrivs vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL). 

Socialstyre/sen 

Styrelsen beräknar följande medelsbehov för sin verksamhet på 

området under budgetåret 1975 /7 6. 

Planläggning av epidemibercdskap inom riket 
Medicinsk katastrolbcredskap 
Kursverksam het 
Vissa läkarundersökningar av personer, som söker anställning 

på fartyg 
Diverse kostnader, främst för cpidemiförebyggande åtgärder med 

avseende på den intcrnationt:lla trafiken 

26 000 
39 000 
39 000 

26 000 

65 000 

195 000 
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Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

SBL beräknar kostnaderna för den epidemiologiska verksamheten 
under budgetåret 1974/7 5 till 3 450 000 kr. Härav utgör 1 200 000 kr. 
kostnader för civil beredskapslagring och 2 250 000 kr. kostnader för 
epidemiologisk verksamhet. 

Föredraganden 

Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämpning, 
rapportering samt rådgivning och information. Jag beräknar an slags
behovet härför till 3 085 000 kr. under nästa budgetår. 

Vidare beräknar jag medelsbehovet för ersättning till smittbärare m. m. 
till 1,5 milj. kr. och för socialstyrelsens planerings- och kursverksamhet 
till 195 000 kr. 

Anslaget bör således föras upp med 4 780 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Epidemiberedskap m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa 
ett förslagsanslag av 4 7 80 000 kr. 
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G. Universitetssjukhus m. m. 

Läkarutbildningskapaciteten i landet har mer än fördubblats under 
1960-talet. Den totala intagningskapaciteten vid de medicinska läroan
stalterna i landet uppgår f. n. till mer än 1 000 platser per är. Under åren 
1974-1977 beräknas antalet läkare i landet öka från omkring 14 000 till 
mer än 18 000. Antalet yrkesverksamma läkare beräknas vara över 

23 000 år 1985. 
Den kliniska delen av läkarutbildningen i Stockholmsområdet är i 

huvudsak förlagd till karolinska sjukhuset, Huddinge, S :t Görans, Sabbats
bergs och Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt Scrafimerlasaret tct. 
lntagningskapaciteten vid karolinska institutet är 3 70 platser per år. 

I Göteborgsområdet finns de kliniska utbildningsplatserna främst vid 

Sahlgrenska sjukhuset. Vidare utnyttjas bl. a. Östra sjukhuset i Göteborg 

för den kliniska läkarutbildningen. 
Den kliniska läkarutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till 

akademiska sjukhuset i Uppsala, lasarettet i Lund, Malmö allmänna 
sjukhus, lasarettet i Umeå och regionsjukhuset i Linköping. 

Kungl. Maj:t har den 20 december 1974 med stöd av riksdagens 
bemyndigande (prop. 1974:93, SoU 1974:26, rskr 1974:239) godkänt 
nya avtal om läkarutbildning och forskning vid kommunala undervis
ningssjukhus för åren 1974-- 1976. 

Karolinska sjukhuset lämnar sjukvård inom ramen för sina resurser 
som ett centralsjukhus inom Stockholms läns landstingskommuns sjuk
vårdsområde med delar av detta område som upptagningsområden. 

Sjukhusets åtaganden i framtiden beror på resultatet av pågående för
handlingar med landstingskommunen om ett nytt avtal om samarbetet 
för sjukhusets drift m. m. 

Direktionen för karolinska sjukhuset har överlämnat en pä regeringens 
uppdrag upprättad dispositionsplan och utnyttjandeplan för sjukhuset, 
benämnd Plan 74. En föreslagen första upprustningsetapp omfattar bl. a. 
ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och nybyggnad för akutmottag
ning och operationsverksamhet m. m. I och med att denna plan har lagts 
fram har skapats förutsättningar för en fortlöpande upprustning av 
karolinska sjukhuset. Remissinstanserna har i stora drag godtagit Plan 74 
som underlag för den första upprustningsetappen. De olika byggnadsåt
gärderna kommer att prövas närmare när byggnadsprogram föreligger. 

Överenskommelsen med Uppsala läns landstingskommun om fortsatt 
samarbete för drift av akademiska sjukhuset i Uppsala m. m. upphörde 
att gälla med utgången av år 1973. Förhandlingar om nytt samarbetsavtal 
pågår. I förhandlingsarbctet sk.all också tas upp bl. a. dcn angelägna 
frågan om inrättande av ett patologiskt och ett kliniskt mikrobiologiskt 
centrallaboratorium vid sjukhuset. 

Den systematiska undervisningen för läkare under vidareutbildning 
beräknas omfatta 300 kurser under nästa budgetår. För alt samhällets 
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tillgång på allmänläkare i den öppna hälso- och sjukvården under de 
närmaste åren skall kunna tryggas bör särskilda åtgärder vidtas. Bl. a. bör 

lämpliga utbildningskurser anordnas för att övergången för läkare från 

verksamhet inom specialiserad vård till allmänläkarvård skall underlättas. 

För denna kursverksamhet och för socialstyrelsens åtgärder i övrigt i 

dessa frågor beräknas särskilda medel under anslaget till vidareutbildning 
av läkare. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har i juni 1974 bl. a. upp

dragit åt socialstyrelsen att medge sjukvårdshuvudmännen att inrätta 

vissa blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning för 

åren 1974 och 1975. Därvid beräknades 956 sådana blockförordnanden 

kunna påbörjas under år 1975. Antalet blockförordnandcn beräknas bli 

drygt 200 inom stockholmsregionen under nämnda år, varav omkring 

50-60 kan beräknas falla på karolinska sjukhuset. Inom Uppsalaregionen 

beräknas omkring l 25 blockförordnanden påbörjas år 1975 varav 30-40 
vid akademiska sjukhuset. 

Kungl. Maj:t har i december 1974 meddelat föreskrifter om byggnads

tillstånd under år 1975 för byggnadsarbeten inom sjukvården. En allmän 

invcstcringsram omfattar I. vårdcentraler m. m. samt sjukhem och 

kliniker för långtidsvård, 2. sjukhem och kliniker för psykiskt sjuka, 

vårdhem och specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda samt 3. 
mindre uoprust :ii11gs- och ombyggnadsarbeten vid övriga sjukhus. För år 

197 5 kommer byggnadslillstånd inom denna investcringsram att lämnas 

för en total byggnadskostnad av 700 milj. kr. Till ledning för huvudmän

nens planering finns för denna del av sjukvärdsbyggandet även en 

garanterad minimiram för vart och ett av aren 1976 och 1977. För större 

sjukhusprojekt har fastställts en särskild investeringsram för byggnadstill

stånd under åren 1976 och 1977. Den sammanlagda investeringsvolymen 

för sjukvårdsinvesteringarna under år 197 5 beräknas uppgå till över I 100 
milj. kr. 

G 1. Karolinska sjukhuset: Driftkostnader 

1973/74 
1974/75 
197 5/7 6 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

398175119 
396 791 000 
455137000 

Vid karolinska sjukhuset meddelas klinisk utbildning för medicine 

kandidater. Vidare är sjukhuset regionsjukhus för stockholmsregionen 

och skall svara för viss sjukvård inom storstockholmsområdet. Vid 

sjukhuset bedrivs forskarutbildning och forskning. 

Karolinska sjukhuset har l 766 vårdplatser. Omkring 90 % av totala 

antalet vårddagar vid sjukhuset utnyttjas av patienter från Stockholms 

län. Ar 1973 var antalet läkarbesök i sjukhusets öppna vård omkring 

497 000. 
Under sjukhusdirektionen leds sjukhuset av en sjukhusdirektör, som 
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vid sin si.la har en chefsläkare. Vidare finns en biträdande sjukhusdirek
tör. Sjukhuset har ca 50 kliniker och andra fristående avdelningar. 
Sjukhusets sjukvårdsenheter är sammanförda i sex block, nämligen 
kirurg-, medicin- och laboratorieblocken, barn- och kvinnoblocket, 
psykiatriskt-socialmedicinska blocket samt blocket för radioterapi. Admi
nistrationen vid sjukhuset är uppdelad på fyra byråer, nämligen en 
administrativ byrå, en personalbyrå, en driftbyrå och en planeringsbyrå. 

Personal 
L:ikarpersonal 
Administrativ personal 
Psykologer, kuratorer och rehabi-

literingspcrsonal 
SjukskötcrskcpL'rsonal m. Il. 
Laboratorie- och sjukvärdstcknisk 

personal 
Övrig värdscrvicepersonal 
Ekonomipersonal 
Vissa tjänstemän vid ortopediska 

verkstäder 

.1ns/ag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
RescL,rsättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav 
a) inventarier 
b) representation 

Skadeersättningar 
Automatisk databehandling 
Dal amask inanläggningcn 
lljälpmcdclsvcrksamhden 

Inkomster vid sjukhuset, som 
redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida 

1974/75 

367 
438 

99 
I 541 

198 
871 
593 

50 

4 157 

275 231 000 
260 000 
105 000 
(17 000) 

63 537 000 
54 925 000 

(6 500 000) 
(10 000) 
100 000 

2 631 000 
I 000 
1 000 

396 791 000 

216 320 000 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

Beräknad ändring 1975/76 

Direktionen Föredra-
ganden 

+ 5 + 
+ 2 

+ 3 
+ 2 + 

+ 4 + 

+ 6 + 6 

+ 22 + 9 

+49134000 + 46 751 000 

+ 10 000 + 10 000 
(+ 3 000) (+ 3 000) 
+ 5 889 000 + 4 295 000 
+ 7 975 000 + 6 190 000 

(+ 700 000) (+ 700 000) 
t-) ( ) 

100 000 
- + 1 200 000 

~+ 63 008 000 + 58 346 000 

+15 680 000 + 15 680 000 

Chefsläkarna vid karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus samt 
prorektorn vid karolinska institutet har i maj 1974 lämnat förslag till 

inriktning och omfattning - s. k. profilering - av skilda specialiteter vid 
karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus m. m. Direktionen har också 
utarbetat en översiktlig plan för en fortgående upprustning av karolinska 
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sjukhuset, Plan 74, i samarbete med företrädare för Stockholms läns 
landsting, nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) och 
karolinska institutet. Inriktningen och omfattningen av den slutna vården 

år 1985 redovisas i Plan 74 i en preliminär stomplan för sluten vård som 
upptar ca 1 4 70 vård platser vid karolinska sjukhuset. Sjukhusets framtida 
roll i sjukvården inom Stockholms läns landstingsområde har härigenom 
belysts och preciserats i vissa avseenden. 

Avtal har träffats om vissa förändringar av arbetstidens längd för 
speciella grupper av tjänstemän med särskilt betungande eller oregel
bundna tjänstgöringsförhållanden. Denna minskning av arbetstiden gör 
det nödvändigt att öka antalet tjänster vid sjukhuset. 

Vid sjukhusets klinik för alkoholsjukdomar skall fr. o. m. den l juli 
1974 under två år genomföras försök med samordning av vård och 
behandlingsinsatser för alkoholskadade. Alkoholkliniken beräknas kunna 
öka sin insats i den sjukvårdande verksamheten. Bl. a. bör övervägas att 
ordna en bättre övervakning av inneliggande patienter vid alkohol
kliniken, vilket kräver ett resurstillskott av främst läkare. 

Direktionen utvecklar i samråd med riksrevisionsverket ett nytt 
ekonomisystem vid sjukhuset, vilket beräknas ge bättre möjligheter att 
följa upp hur resurser tas i anspråk i förhållande till planerade och 
utförda prestationer. Det nya ekonomisystemet skall också ge underlag 
för att debitera ersättning för sjukhusets prestationer på grundval av 
självkostnaden. Begränsad försöksdrift beräknas ske under budgetåret 
1975/76. Det nya ekonomisystemet avses komma att tas i drift fr. o. m. 
budgetåret 1977 /78. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 51 163 000 kr., varav 9 749 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-altemativet, som innebär en utgiftsminskning med ca 22 
milj. kr., måste sjukvårdsverksamheten minskas med antingen ca 30 000 
vårddagar eller ca 170 000 besök i öppen vård. Åtgärderna skulle 
förutsätta bl. a. att avtalet med Stockholms läns landstingskommun får 

ändrat innehåll. 

3. Två överläkartjänster bör inrättas i utbyte mot två tjänster som 
biträdande överläkare vid kirurgiska kliniken resp. ögonkliniken. Häri
genom kan klinikcheferna avlastas arbetsuppgifter inom klinikernas 
öppna vård, vilket är angeläget på grund av klinikernas omfattande 
verksamhet inom sjukvård, utbildning och forskning. Foniatri är en 

specialitet vid öron-, näs- och halskliniken, som bör företrädas av en 
överläkare. För ändamålet bör en överläkartjänst inrättas i utbyte mot en 
tjänst som biträdande överläkare vid kliniken. En tjänst som biträdande 
iiverläkare vid kliniskt-mikrobiologiska centrallaboratoriet är avsedd för 

sjukhushygienikcr. Då kraven på sjukhushygieniker har ökat bör tjänsten 
ändras till överläkare. 

Sammanlagt föreslås att fyra överläkartjänster inrättas i utbyte mot 
tjänster som biträdande överläkare(+ 86 332 kr.). 
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4. För att behoven av kvalificerad anestesiservice skall kunna tillgodo

ses bör centrala anestesiavdelningen förstärkas med en biträdande över
läkare. Vid urologiska kliniken har tidigare funnits en extra tjänst som 

biträdande överläkare. Medgivandet att ha tjänstt:n inrättad gällde så 
länge klinikens överläkare var biträdande chefsläkare och upphörde i 

början av år 1974. Sjukvårdsarbetet bör vara uppdelat på sektioner för 

öppen vård och operationsverksamhet. Direktionen föreslår därför att 

ännu en tjänst som biträdande överläkare inrättas vid kliniken. För att 

behovet av reumatologisk expertis för dels behandling av reumatiskt 

sjuka barn, dels konsultation inom sjukhuset skall kunna tillgodoses bör 

en tjänst som biträdande överläkare inrättas vid den reumatologiska 

kliniken. Tillkomsten av högvoltstationen har m1:dfört ökade arbetsupp

gifter bl. a. för radiumhemmets gynekologiska avdelning. Radiumhem

met avses bli ett onkologiskt centrum med ansvar även för den 

gynekologiska cancervården inom regionen, vilket medför nya arbetsupp

gifter för avdelningen. En ny tjänst som biträdande överläkare bör därför 

inrättas vid den gynekologiska avdelningen. 
Sammanlagt bör sålunda fyra biträdande överläkare tillföras sjukhuset 

(+ 792 286 kr.). 
5. Behovet av psykiatrisk och gynekologisk konsultation tillgodoses 

f. n. genom särskild expertis. För detta ändamål bör inrättas två tjänster 

för biträdande personalläkare, förenade med halvtidstjänstgöring 

(+ 156 454 kr.). 
6. En utredning om den medicinskt tekniska tjänsten visar att en väl 

fungerande sådan kan ge rationaliseringsvinster. Enligt utredningen har 

chefen för karolinska institutets institution för medicinsk teknik, som 

mot särskilt arvode också är chef för karolinska sjukhusets medicinskt 

tekniska sektion, inte möjlighet att ägna sektionens löpande verksamhet 
erforderlig tid. Därför bör sektionen få en tjänsteman, som kan ha 

ansvaret för viss löpande verksamhet. Direktionen föreslår att en 
avdelningsdirektörstjänst inrättas vid sektionen i utbyte mot en befintlig 

byrådirektörstjänst. På sektionschefen kvarstår därvid ledningen av 

sektionen och dess utvecklingsarbete samt planeringen av viktigare 
utrustningsanskaffning m. m. Under avdelningsdirektören bör den medi

cinskt tekniska funktionen organiseras i fem grupper för olika utrust
ningstyper. Direktionen föreslår, att en tjänst som byrådirektör (grupp
chef), fyra tjänster som ingenjör och en tjänst som kansliskrivare inrättas 
för ändamålet vid driftbyrån(+ 397 722 kr.). 

Direktionen erinrar i detta sammanhang om sin tidigare framställning 

om tjänster vid driftbyrån under viss tid för att avhjälpa allvarliga akuta 

säkerhetsrisker. 

7. Den nya arbetarskyddslagstiftningen medför ökade krav på hand

läggningen av personalskydds- och arbetsmiljöfrågor. Skyddswrksam

hetcn vid sjukhuset bör byggas ut genom inrättande av en skyddsingen

jörstjänst och en kansliskrivartjänst (+ 118 I 03 kr.). 

8. Barn som vistas på sjukhus skall enligt förskolelagen så långt möjligt 
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få tillfälle att delta i verksamht!t som motsvarar den som erbjuds i 
förskola. För en successiv utbyggnad av förskokverksamheten vid 

sjukhuset föreslås att --- utöver befintliga sex förskollärartjänster vid 
sjukhuset -- tre tjänster för förskollärare inrättas vid barnmedicinska 
kliniken(+ 159 917 kr.). 

9. För att tillgodose ökade krav på kurativa insatser bör en tjänst som 
kurator tillföras kuratorsorganisationen. Samtidigt kan en kuratorstjänst, 

som utnyttjas av socialstyrelsen för ärenden om rörelsehindrade barn och 
ungdomar, föras över till socialstyrelsens personalstat. 

Följande personalförstärkningar behövs också vid karolinska sjukhuset, 
nämligen en sjuksköterska vid centrala anestesiavdelningen, en sjukskö
terska för abortutredningar vid kvinnoklinikens mottagning, en oftal
mologassistent för synfältsundersökningar vid ögonkliniken, en labora
torieassistent för mammografiska undersökningar vid röntgendiagnostiska 

avdelningen och två radiotcrapiassistenter vid radiumhemmets allmänna 
avdelning(+ 298 77 I kr.). 

10. Det är en komplicerad uppgift att i samråd med bl. a. företrädare 
för Stockholms läns landstingskommun administrera ett stort antal 
blockförordnanden för läkare under vidareutbildning - s. k. FY-block. 

För ändamålet bör beräknas 82 480 kr. för anställning av erforderlig 
handläggande personal vid personal by rån. 

För inventeringen av medicinsk-teknisk materiel inom ramen för det 
s. k. materielprojektet samt för upprättandet av lokalregister inom det 
s. k. fastighetsprojektet erfordras 5 1 5 50 kr. 

11. De medel som beräknats för utbildning av personal samt anställ

ning av tillfällig personal för patientövervakning, räcker inte till för att 

täcka de faktiska kostnaderna. Sålunda har för budgetåret 1974/75 
beräknats I 750 000 kr. för nämnda ändamål under det att de verkliga 
kostnaderna härför uppgått till 13 milj. kr. under budgetåret 197 3/7 4. 
För att sjukvårdsverksamhcten skall kunna behållas i oförändrad omfatt
ning bör ytterligare 8 815 050 kr. beräknas under lönekostnadsposten. 

l 2. Under expensposten behövs - utöver prisomräkningen --
1 085 000 kr. för nya aktiviteter, vari bl. a. ingår 450 000 kr. för 
utbildning i personalledning och förvaltningsdemokrati m. m. och 
360 000 kr. för ökade soptransporter av bl. a. hygieniska skäl. Ä andra 
sidan minskar telefonkostnaderna med 200 000 kr. 

Remissyttranden 

Socialstyrelsen tillstyrker föreslagen omvandling av fyra tjänster som 

biträdande överläkare vid kirurgiska kliniken, ögonklinike'n, öron-, näs

och halskliniken resp. kliniskt mikrobiologiska centrallaboratoriet till 
överläkartjänster för allmän kirurgi. ögonsjukdomar, foniatri resp. klinisk 

bakteriologi. 

Vidare tillstyrks inrättande av tjänster som biträdande överläkare för 

urologisk .kirurgi och gynekologisk radioterapi samt tjänster som biträ-
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dandc personaLläkare (halvtidstjänstgöring) för gynekologi resp. allmän 
psykiatri. En ny tjänst som hiträdande överläkare vid centrala ancstesi
avdelningen tillstyrks inte mot bakgrund av den bristande tillgången på 
vidareutbildade anestesiologer. lnk hdler föreslagen tjänst som biträ
dande överläkare vid den reumatologiska kliniken tillstyrks mot bak
grund av den bristande tillgången på vidareutbildade läkare och behovet 
av en utbyggnad av specialiteten även utanför de stora undervisningssjuk

husen. 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) erinrar om att ämbetet i sin 

anslagsframställning föreslagit att en professur i barnkirurgi inrättas i 
anslutning till att N. 0. Eriksson, som innehar en personlig tjänst som 

biträdande professor i pediatrisk urologi, förenad med befattning som 
hiträdande överläkare vid karolinska sjukhuset, uppnår pensionerings
periodens nedre gräns vid utgången av innevarande budgetår. Placeringen 
av tjänsten till fakultet och dess sjukvårdsanknytning kan påverka 

sjukhusets organisation. 
Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) iillstyrker 

att en tjänst inrättas för en enhetschef med ansvar för den löpande 
medicinskt tekniska tjänsten vid karolinska sjukhuset. Nämnden delar 
sjukhusets syn på betydelsen av en väl fungerande medicinskt teknisk 

serviceorganisation. 

Föredraganden 

Som jag har nämnt i inledningen till detta avsnitt har direktionen för 
karolinska sjukhuset upprättat en dispositionsplan och utnyttjandeplan 

för sjukhuset, benämnd Plan 74. Jag återkommer till denna fråga vid min 
anmälan av sjukhusets byggnadsanslag. Jag vill i detta sammanhang också 
erinra om att förhandlingar p[1går om ett nytt avtal mellan staten och 
Stockholms läns landstingskommun bet räffandc det fortsatta samarbetet 
för karolinska sjukhusets drift m. m. 

Riksdagen bör underrättas om att Kungl. Maj :t för vissa anslagsposter 
under sjukhusets stat för budgetåret 1973/74 medgett överskridanden, 
nämligen under anslagsposten Lönekostnader med högst 6 260 000 kr. 
och under anslagsposten Expenser med högst 6 365 000 kr. Som jag 
anförde i prop. 1974 :1 (bil. 7 s. 114) får det större medelsbehovet ses 
mot bakgrunden av att karolinska sjukhuset fått ta på sig en ökande 
andel av sjukvården inom landstingsområdet i avvaktan på att Stock
holms läns landstingskommun skall hinna bygga ut övriga sjukvårdsresur

ser. Kraven på sjukhuset har inte kunnat tillgodoses utan vissa tillfälliga 
personalförstärkningar och driftkostnadsökningar. I samband med fram
tida strukturella förändringar i sjukhusets verksamhet kommer behovet 

av befintlig extra personal att ses över. Jag räknar med att denna översyn 

kommer att slutföras snarast möjligt och helst redan under innevarande 
budgetår. 
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Kungl. Maj:t har också, i avvaktan på prövning av ADB-rutinerna vid 
sjukhuset, medgett att anslagsposten Automatisk databehandling i sjuk
husets stat för budgetåret 1973/74 får överskridas med högst 950 000 kr. 
En tillkallad sakkunnig har överlämnat en promemoria (Ds S 1974:9) om 
automatisk databehandling vid karolinska sjukhuset. I utredningen har 
föreslagits att sjukhuset ansluts till Stockholms läns landstingskommuns 
medicinska informationssystem, att viss administrativ databehandling 
sker med anlitande av datamaskincentralen för administrativ databehand
ling samt att verksamheten vid sjukhusets datamaskinanläggning läggs 
ner. De flesta remissinstanserna har i huvudsak tillstyrkt förslagen. 
Direktionen för karolinska sjukhuset har dock lagt fram ett alternativ för 
samordningen mellan landstingskommunens och sjukhusets ADB-verk
samhet, som förutsätter att sjukhusets datamaskinanläggning finns kvar 
åtminstone övergångsvis. Kungl. Maj :t har den 13 december 1974 
meddelat vissa föreskrifter, som innebär att utredningsförslaget skall 
genomföras. Jag har vid medelsberäkningen tagit hänsyn till att de 
sammantagna utgifterna för databehandlingen vid sjukhuset härigenom 
kommer att kunna minskas. 

Vid ögonkliniken fördiggcr svårigheter att klara klinikens omfattande 
verksamhet inom sjukvård, utbildning och forskning. Om ögonkliniken 
får fonu en överläkartjänst kan klinikens arbete göras effektivare. Jag för
ordar att en tjänst som överläkare i SKBe 3 inrättas vid ögonkliniken i ut
byte mot en där befintlig tjänst som biträdande överläkare (3). Jag beräknar 

också medel för ytterligare läkarinsats för vården vid sjukhusets klinik för 
alkoholsjukdomar. Härigenom stöds även den försöksverksamhet vid 
kliniken som har till syfte att pröva olika möjligheter till samordnad vård 
och behandling av alkoholskadade personer. Jag har i prop. 1974:1 (bil. 
7 s. I 14) närmare redogjort för denna försöksverksamhet, som har 
beräknats pågå under budgetiiren 1974/75 och 1975/76. 

Direktionen har redogjort för vissa tekniska brister i sjukhusets 
utrustning. Jag beräknar medel för en tjänst för ingenjör och en tjänst för 
tekniker vid sjukhusets medicinskt tekniska sektion, som med denna 
förstärkning bör kunna snabbt avhjälpa dessa brister (6). 

Viss förkortning av betungande eller oregelbunden tjänstgöring kom
mer att genom föras vid sjukhuset i enlighet med gällande löneavtal. För 

ändamålet bör fem nya tjänster inrättas den l januari 1976. 
Ännu en tjänst som förskollärare bör tillföras den barnmedicinska 

kliniken för att förskoleverksamhet m. m. skall kunna anordnas för 

barn, som vårdas vid karolinska sjukhuset (8). Mot bakgrund av att en ny 
apparat för megavoltterapi installeras vid radiumhemmet beräknar jag 
också m·:del för ytterligare en radiotcrapiassistenttjänst (9). 

Jag tar vid medelsbcräkningen hänsyn till att en kuratorstjänst för 
handläggning av ärenden rörande rörelsehindrade barn och ungdomar 
bör föras över till socialstyrelsens personalstat (9). 

Vid beräkningen av medelsbehovet har jag också tagit hänsyn till att 
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kostnaderna för anlitande av extra övervakningspersonal ökat kraftigt 
(11). Vid medelsberäkningcn har jag även beaktat det förslag som chefen 
för utbildningsdepartementet senare denna dag kommer att lägga fram 
vid sin anmälan av förslagsanslaget Medicinska fakulteterna m. m.: Av

löningar till lärarpersonal om inrättande av en professur i barnkirurgi vid 
karolinska institutet. Tjänsten föreslås förenad med överläkartjänst vid 

karolinska sjukhusets barnkirurgiska klinik och inrättad vid den tidpunkt 
då en personlig tjänst som biträdande professor i pediatrisk urologi vid 

institutet dras in. Jag har sålunda beräknat medel till visst överläkar

arvode i stället för till nuvarande lönekostnad för en överläkartjänst. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har i juni 1974 bl. a. upp
dragit åt socialstyrelsen att medge sjukvårdshuvudmännen att inrätta 
vissa blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning för 
åren 1974 och 197 5. Antalet påbörjade blockförordnanden beräknas bli 
drygt 200 inom Stockholmsregionen under år 1975, varav omkrin~ 

50-60 kan beräknas falla helt eller delvis på karolinska sjukhuset. 

Sedan budgetåret 1972/73 har särskilda medel för skadeersättningar 
beräknats under förevarande anslag (prop. 1972 :1 bil. 7 s. l 09, Soll 
1972:5, rskr 1972:57). Som jag närmare redogjort för under anslaget E I. 
omfattas patienter vid de statliga sjukhusen fr. o. m. den I januari 1975 

av vederbörande landstingskommuns patientförsäkring. Medel för nämn
da ändamål behöver därför inte längre beräknas under förevarande anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av 
anslaget med sammanlagt 58 346 000 kr. till 455 137 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid karolinska sjukhuset inrätta en 
tjänst som överläkare i SKBe 3. 

2. till Karolinska sjukhuset: Driftkostnader för budgetåret 

197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av 45 5 137 000 kr. 

G 2. Karolinska sjukhuset: Utrustning 

1973/74 Utgift 6 251 351 Reservation 5 767 008 
I 97 4 /7 5 Anslag 6 500 000 
1975(76 Förslag 6 500 000 
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Direktionen för karolinska sjukhuset 

Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till karolinska sjukhuset 
framgår av följande sammanställning. 

1. Utrustning till befintliga kliniker m. m. 
2. Övervakningsutrustning 
3. Rectilinjär scanner för helkroppsscintigrafi 
4. Pellctugnar till köket 
5. Tcrmovisionsapparat 
6. Automatisk analysapparat (Fast analyzcr) 
7. Databehandlingsutrustning för laboratoricrutincr 
8. Bandstation och terminal till gammakamerans dator vid thorax

klinikcrnas kliniskt-fysiologiska laboratorium 
9. Utrustning till kliniken för alkoholsjukdomar 

l 0. Utrustning till köks- och matsatsbyggnaden 

6 500 000 
350 000 
525 000 
250 000 
225 000 
525 000 
150 000 

175 000 
100 000 
200 000 

9 000 000 

l. En inventering av befintlig medicinsk-teknisk utrustning har gjorts. 
Utrustningen värderas till totalt 78 030 000 kr., varav på kirurgblocket 
faller I 0 365 000 kr., på medicinblocket 7 852 000 kr., på barn- och 
kvinnoblocket 3 071 000 kr., på psykiatriskt-socialmedicinska blocket 
I 480 000 kr., på laboratorieblocket 44 137 000 kr., samt på blocket för 
radioterapi I l 125 000 kr. 

Hittills anvisade medel för ersättningsanskaffning av utrustning har 
visat sig otillräckliga. 

2. Inom centrala ancstesiavdelningen samt inom den för kirurgiska 
kliniken, plastikkirurgiska kliniken samt urologiska kliniken gemen
samma operationsavdelningen installerade apparater för övervakning av 
hjärtverksamhet är omoderna och slitna och bör ersättas. 

3. Isotopavdelningen är sjukhusets central för all terapi med radio
aktiva isotoper och måste ha tillgång till en modern väl fungerande 
scintigraf. Befintliga apparater bör ersättas. 

4. Ett nytt uppvärmningssystcm med nya ugnar och nya tallrikar med 
inbyggda pellets behöver anskaffas under budgetåret I 975/76. 

5. Den neurologiska rehabiliteringskliniken behöver en termovisions
apparat för att enligt en ny metod bestämma omfattningen av störningar 
inom det sympatiska nervsystemet. 

6. Den tekniska utvecklingen av automatiska analysapparater har 
resulterat i nya system, som rationaliserat arbetet vid de kliniskt kemiska 

laboratorierna. En modern analysapparat bör anskaffas till sjukhusets 
kliniskt-kemiska centrallaboratorium. 

7. En vidare utbyggnad av databehandlingsrutinerna vid laboratorierna 
kan förutses för att bättre utnyttjande och lönsamhet skall nås. Medel 
behövs för kompletterande utrustning, bl. a. kablar och terminaler till det 
s. k. laboratoriesyst.,met. 

8. Datasystemet till gammakamcran inom thoraxklinikernas kliniskt
fysiologiska laboratorium bör kompletteras med en magnetbandstation 
och terminal. 
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9. I samband med genomförandet av den beslutade försöksverk
sarnhcten vid kliniken för alkoholsjukdomar behövs utrustning till vissa 
tjänsterum och viss utrustning för laboratorieverksamheten. 

10. Kostnaderna för utrustning i samband med ombyggnad och 
upprustning av köks- och matsalsbyggnaden har tidigare beräknats till 

500 000 kr. Beloppet bör nu räknas upp med 200 000 kr. för därefter 
inträffade prisstegringar och behövlig ombyggnad av matvagnar. 

Remissyttrande 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) framhåller 
att direktionens i annat sammanhang framlagda dispositionsplan och 
utnyttjandeplan (Plan 74) förstärker motiven för att införa samma 
system med utrustningsplaner som finns för universiteten m. m. Sjuk
husets inventering av befintlig utrustning, som beräknas bli avslutad 
under innevarande budgetår, ger ett bra underlag för planering av 
underhålls- och rcparationsåtgärdcr liksom av ny- och återanskaffningar. 
En plan för ny- och återanskaffningar omfattande en längre tid behöver 
upprättas. 

NUU har ingen erinran mot att medel anvisas för övervakningsutrust
ning, rectilinjär scanner, pelletugnar och en automatisk analysappa
rat. Beloppen för scannern och analysapparaten bör dock kunna minskas. 
Utrustning till alkoholkliniken bör anskaffas inom ramen för utrustning 
till befintliga kliniker m. m. Slutlig ställning till ramen för utrustning till 
köks- och matsalsbyggnaden bör inte tas i detta sammanhang. Enligt 
sjukhusets uppgifter kan medelsförbrukningen härför t. o. m. budgetåret 
1975/76 hållas inom hittills för ändamålet anvisat belopp av 500 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar 6,5 milj. kr. för anskaffning av utrustning till karolinska 
sjukhuset. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Karolinska sjukhuset: Utrustning för budgetåret 197 5/76 

anvisa ett reservationsanslag av 6 500 000 kr. 

G 3. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 48 253 157 
Anslag 47106000 
Förslag 56 282 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppförts av staten i samarbete 
med Uppsala läns landstingskommun för läkarutbildningen och Iänssjuk
vårdcn. Sjukhuset ägs av staten men drivs enligt avtal mellan staten och 

8 Riksdagen 1975. I samL Nr 1. Bilaga 7 
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landstingskommunen i nära samarbete med landstingskommunen, som 
lämnar driftbidrag m. m. (prop. 1951:123, 1953:161, 1961:79, 1967: 
l 05, 1968 :71, 1973 :20). Akadl·miska sjukhuset är enligt avtal även 

1egionsjukhus för Uppsalaregionen (prop. 1963: 1 bil. 7 s. 461; 1967: l OS). 

Förhandlingar om nytt samarhetsavtal pågår med landstingskommunen. 
Den senast träffade överenskommelsen med landstingskommunen inne

bar fortsatt samarbete för drift av akademiska sjukhuset m. m. för tiden 
t. o. m. år 1973 (prop. 1973:20, SoU 1973:7, rskr 1973:103). Enligt 

planerna för sjukhusets utbyggnad - till vilka dock inte slutlig ställning 

tagits - skall antalet vård platser ökas frän f. n. omkring l 4 70 till ca 

1 700. 
-----------·----------------·----

Personal 
Läkare 

1974/75 

212 

Bcräk nad ändring 197 S /7 6 

Direktionen Före-
draganden 

+ 87,5 +s 

A nsla!{ 
Lönekostnader 47 106 000 + 30 252 0001 + 9 176 000 

I Häri ingår medel för läkartjänster m. m. för patologi och klinisk bakteriologi 
m.m. 

Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala 

l. Löneomräkning l 2 6 72 000 kr., varav l 797 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en nedskärning av utgifterna under detta 
anslag oc:h driftkostnadsanslaget (punkten G 4 l med sammanlagt ca 11,3 

milj. kr. För att åstadkomma denna utgiflsminskning skulle tre vårdavdel
ningar behöva stängas. 

3. Uppsalaregionens patienter med yrkesdermatologiska sjukdomar 
remitteras till Stockholm. I det nya neurobloc:ket kan en yrkesdermatolo
gisk enhet inrymn·as. En tjänst som överläkare i yrkesdermatologi bör 
inrättas vid hudkliniken. (+ 219 747 kr.) 

4. För att innehavarna av tjänst som professor/överlåkare skall kunna 
avlastas vissa arbetsuppgifter - och då särskilt med hänsyn till klinikernas 

omfattande öppna vård - föreslås att sex överläkartjänster inrättas i 

ut byte mot tjänst som biträdande överläkare vid envar av de psykiatriska, 

barnmedic:inska, medicinska, kirurgiska och ortopediskt kirurgiska klini
kerna samt kvinnokliniken. Vidare bör av samma skäl en överläkartjänst 

inrättas vid lungmedicinska kliniken i utbyte mot en avdelningsläkar

tjänst. Medel som motsvarar lönekostnaden för en halv överläkarbefatt

ning bör oc:kså tillkomma för att direktionen skall kunna i sjukvårds
arbetet kompensera den klinik där chefsläkaren har sin tjänst. Samman
fattningsvis skulle sjukhuset enligt förslaget tillföras sju och en halv 

överläkartjänst ( + 259 463 kr.). 
S. Barnkirurgiska kliniken har under en övergångstid fått ett tillskott 
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av värdplatser i nya kirurgblocket och därigenom möjligheter att öka 
klinikens slutna och öppna vård, vilket behövs för att Uppsalaregionens 
vårdbehov skall kunna tillgodoses enligt avtal. En förutsättning är 
ytterligare läkartjänster. En biträdande överläkare bör tillföras kliniken. 
- Inte heller den kardiologiska avdelningen inom medicinska kliniken 
förmår uppfylla åtagandena inom regionvärden och bör därför fä ännu en 
biträdande överläkare. - En tjänst som biträdande överläkare bör inrättas 
vid anestesiavdelningen för att den anestesiologiska verksamheten vid 
centraloperationsavdelningen, och då särskilt barnanestesiologin, skall 
kunna förstärkas. - Värdbehovet vid den ortopediskt kirurgiska kliniken 
har ökat och motiverar en ny tjänst som biträdande överläkare vid 
kliniken. ·- Underläkartjänsterna vid röntgendiagnostiska avdelningen har 
tidigart' i stor utsträckning innehafts av specialistutbildade läkare. Detta 
är inte längre möjligt. För att nuvarande subspecialisering skall kunna 
behållas <:lch för att de genom utbyggnaden ökade kraven skall kunna 
tillgodoses bör en biträdande överläkare tillföras röntgendiagnostiska 
avdelningen. - Det kliniskt fysiologiska centrallaboratoriet behöver 
förstärkas med en tjänst som biträdande överläkare, vilket ger större 
stadga i rutinsjukvården och ett bredare register i laboratoriets verksam
het. - Neurologiska kliniken ökar antalet vårdplatser från 46 till 69 i 
neuroblocket och bör därför få ännu en biträdande överläkare. 

Sammanlagt föreslår direktionen i denna del inrättande av sju tjänster 
som biträdande överläkare ( + 1 414 633 kr.). 

6. Den socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet har vissa 
rekryteringssvårigheter, som skulle undanröjas om den liksom andra 
sådana institutioner i landet integreras i undervisningssjukhuset. Den bör 
dock inte behöva åta sig sjukvårdsuppgifter i egentlig mening. Institutio
nen har redan i dag lokaler inom sjukhuset. Professorn i socialmedicin vid 
universitetet bör bli tillika överläkare i sodalmedicin vid akademiska 
sjukhu~et. En tjänst som biträdande överläkare bör inrättas vid institutio
nen i utbyte mot viss befintlig tjänst som lärare vid universitetet 
( + 202 090 kr.). 

7. lJ I bildning av sjukgymnaster och arbetsterapevter avses bedrivas 
inom Uppsala läns landstingskommuns vårdskola och förläggas till bygg
naden A 1 inom akademiska sjukhusets område i vad avser den teoretiska 
delen. Den praktiska delen av utbildningen kommer att ske vid sjukhuset, 
varvid den nya rehabiliteringskliniken är betydelsefull. Sjukgymnastut
bildningen skall börja hösten 1975 och arbetsterapevtuthildningen vid en 
senare tidpunkt. Inledningsvis intas 24 elever per termin. För utbild
ningen behövs tjänster som läkare/lärare. Med beaktande av såväl sjukvår
dens som sjukgymnastutbildningens behov föreslås att sex tjänster som 
klinisk lärare inrättas, varav fyra vid envar av de medicinska, neurolo
giska, ortopediskt kirurgiska och psykiatriska klinikerna samt två vid 
rehabiliteringskliniken för allmän medicinsk rehabilitering resp. fysio
terapi. Vidare föreslås av samma skäl att en tjänst som biträdande 
överläkare inrättas vid Uppsala universitets patologiska institution 
(+ 1 414 633 kr.). 
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8. Förhandlingar pågår mellan statens förhandlingsnämnd och Uppsala 
läns landstingskommun m. fl. om inrättande av etl patologiskt och ett 
kliniskt mikrobiologiskt centrallaboratorium vid akademiska sjukhuset. 
Om laboratorierna inrättas skall ett antal läkartjänster och arvoden m. m. 
vid laboratorierna bekostas från detta anslag. Samtidigt minskar sjukhu
sets kostnader för lahoratorieundersökningar. Uppsala universitet kan 
också vid en integration mellan nuvarande institutioner för patologi och 
klinisk mikrobiologi med sjukhusets verksamhet dra in viss personal vid 
institutionerna. Direktionen beräknar medel för omorganisationen, som 
förutsätts kunna genomföras den 1 juli 197 5 ( + 3 916 893 kr.). 

9. Den utökade verksamheten vid de i det följande upptagna sjukhus
enheterna motiverar härutöver enligt direktionen inrättande av 22 avdel
ningsläkartjänster, nämligen tre vid neurologiska kliniken, två vid envar 
av medicinska, barnmedicinska och neurokirurgisk<! klinikerna, vid reha
biliteringsklinikcn samt vid anestesiavdelningen, en vid envar av de 
plastikkirurgiska, ortopediskt kirurgiska, thoraxkirurgiska, urologiska och 
barnkirurgiska klinikerna, en vid envar av ögon-, kvinno- och hudkliniker
na samt en vid kliniskt neurofysiologiska centrallaboratoriet 
(+ 3 874 176 kr.). 

I 0. Vid vissa kliniker finns underläkartjänster som inte kan besättas 
därför att tjänsterna inte ingår i blockförordnanden för fortsatt vidareut
bildning för läkare. Sådana underläkartjänster bör bytas ut mot avdcl
ningsläkartjänster. Med hänsyn härtill föreslås att 1 S avdelningsläkar
tjänster inrättas i utbyte mot befintliga underläkartjänster. Direktionen 
kan med hänsyn till rådande osäkerhet om hur vidareutbildningssystemet 
kommer att praktiskt genomföras inte nu närmare ange vid vilka kliniker 
sådant utbyte bör ske(+ 90 066 kr.). 

l l. Fortsatt vidareutbildning skall anordnas vid akademiska sjukhuset 
såväl för läkare, som fullgör specialistutbildning enligt tidigare utbild
ningssystem, som för läkare som fullgjort allmäntjänstgöring och vill få 
blockförordnande (FY-block). Läkare skall också beredas möjlighet till 
medicinsk forskarutbildning på underläkartjänst. En utredning visar att 
antalet underläkartjänster vid sjukhuset är otillräckligt. Under budgetåret 
1975/76 behöver ytterligare 49 helårsbefattningar för underläkare finnas 
tillgängliga vid sjukhuset. Medel bör anvisas motsvarande kostnaderna för 
detta antal underläkartjänster(+ 6 733 739 kr.). 

Remissyttranden 

Socialstyre/sen tillstyrker inrättande av en överläkartjänst för yrkcsder
matologi och omvandling av sex tjänster som biträdande överläkare till 
tjänster som överläkare i barnaålderns invärtes sjukdomar, allmän intern
medicin, allmän kirurgi, ortopedisk kirurgi, kvinnosjukdomar och förloss
ningar resp. allmän psykiatri. Även förslaget om ändring av en tjänst som 
avdelningsläkarc till överläkartjänst för lungsjukdomar tillstyrks. Vidare 
tillstyrks föreslagna tjänster som biträdande överläkare för hjärtsjuk
domar, barnkirurgi och socialmedicin. I detta sammanhang tillstyrks 
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inordnandet av socialmedicinska institutionen i sjukhuset i form av en 
socialmedicinsk avdelning och därav föranledda tjänsteförändringar. So
cialstyrelsen tillstyrker också inrättandet av sammanlagt tio nya avdel
ningsläkartjänstcr, nämligen två tjänster för ettvart av verksamhetsområ
dena neurokirurgi resp. medicinsk rehabilitering samt en tjänst för ett vart 
av verksamhetsområdena barnkardiologi, njursjukdomar, handkirurgi, 
thoraxkirurgi, urologisk kirurgi resp. nervsjukdomar. Socialstyrelsen ser 
med tillfredsställelse atl direktionen begär läkartjänster så att planerad 
utbildning av sjukgymnaster och arbctsterapevter kan komma till stånd. 
Det finns dock ingen anledning till att en ny kategori läkartjänster, 

nämligen tjänster som kliniska lärare, nu införs vid akademiska sjukhuset. 
Samtliga föreslagna tjänster bör tills vidare vara för biträdande över
läkare. Socialstyrelsen tillstyrker medel motsvarande en halv överläkar
tjänst att användas som kompensation för klinik där chefsläkaren har sin 
tjänst. Styrelsen saknar underlag för en analys av direktionens beräkning 
att medel motsvarande 49 underläkartjänster bör ställas till förfogande 
för hlockförordnanden inom fortsatt vidareutbildning (FY-block). För

delningen och administrationen av FY-block inom Uppsalaområdet förut
sätts ske i samråd mellan berörda parter. Styrelsen prövar i detta 
sammanhang inte förslaget om medel för 15 avdelningsläkartjänster vid 
kliniker, vars underläkartjänster inte tas i anspråk för vidareutbildning, 
eftersom närmare fördelning av tjänsterna på medicinskt verksamhetsom
råde saknas. Socialstyrelsen tillstyrker inordnandet av universitctsinstitu
tionerna för patologi och klinisk mikrobiologi i sjukhuset i form av vissa 
centrallaboratorier och därav föranledda tjänsteförändringar. 

Mot bakgrund av behovet av att i första hand förstärka ifrågavarande 
specialitet vid vissa andra sjukvårdsenheter tillstyrks inte inrättande av 

två tjänster som biträdande överläkare för ortopedisk kirurgi resp. 
röntgendiagnostik samt fem tjänster som avdelningsläkare för barna
ålderns invärtes sjukdomar, hudsjukdomar, ortopedisk kirurgi, kvinno
sjukdomar och förlossningar resp. allmän internmedicin. Sistnämnda 
avdelningsläkartjänst tillstyrks inte heller mot bakgrund av den relativt 
ringa tillgången på vidareutbildade läkare inom specialiteten. Samma skäl 
åberopas för att styrelsen inte tillstyrker fem tjänster som biträdande 
överläkare, varav två för anestesiologi, en för klinisk fysiologi, en för 
klinisk neurofysiologi och en för nervsjukdomar, samt tjänster som 
avdelningsläkare, varav två för nervsjukdomar, en för anestesiologi, en för 
barnkirurgi och en för ögonsjukdomar. 

Universitetskans/ersämbetet ( UKÅ") anser det välmotiverat från utbild
nings- och forskningssynpunkt att den socialmedicinska verksamheten ges 
en fastare anknytning till sjukvården. UKÄ framhåller det angelägna i att 
föreslagen omorganisation genomförs så att frågan härigenom får en 
lösning i enlighet med vad som gäller för socialmedicin vid övriga 
undervisningssjukhus. 

UKÄ framhåller också betydelsen av att sjukgymnastutbildningen, som 
planeras kunra igångsättas hösten 1975, kommer till stånd. UKA för 
fram vissa förslag om denna utbildning. 
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Föredraganden 

Den senast träffade överenskommelsen med Uppsala läns landstings
kommun om samarbete för drift av akademiska sjukhuset m. m. reglerade 
villkoren för samarbetet för tiden t. o. m. år I 973 (prop. 1973 :20, SoU 
1973:7, rskr 1973:103). Förhandlingar pågår f. n. om ett nytt samarbets
avtal. Jag räknar med att i en särskild proposition kunna redovisa 
samarbetsavtal för tiden fr. o. m. den I januari I 974. 

Kungl. Maj :t har den 5 november 1971 även uppdragit åt statens 
förhandlingsnämnd att förhandla med landstingskommunen och andra av 
frågan berörda landstingskommuner om inrättande av ett patologiskt och 
ett kliniskt mikrobiologiskt centrallaboratorium vid akademiska sjukhu
set jämte därmed sammanhängande frågor. Förhandlingarna om nämnda 
centrallaboratorier förs i samband med förhandlingarna om samarbets
avtalet. Jag finner det vara angeläget att frågan om centrallaboratorierna 
får en snar lösning och avser att återkomma härtill när resultatet av de 
pågående förhandlingarna med landstingskommunerna föreligger. 

Kungl. Maj:t har den 6 december 1974 uppdragit åt statens förhand
lingsnämnd att i anslutning till pågående förhandlingar beträffande 
akademiska sjukhuset ta upp förhandlingar om en socialmedicinsk avdel

ning vid sjukhuset. Jag avser att återkomma till även denna fråga i annat 
sammanhang. 

Det bör även nämnas att socialdepartementets sjukvårdsdelegation i 
juni 1974 bl. a. uppdragit åt socialstyrelsen att medge sjukvårdshuvud
männen att inrätta vissa blockförordnanden för läkare under fortsatt 
vidareutbildning för åren 1 974 och 197 5. Antalet påbörjade block förord
nanden beräknas bli omkring 125 inom Uppsalaregionen under år 1975, 
varav omkring 30-40 kan beräknas falla helt eller delvis på akademiska 
sjukhuset i Uppsala. 

Vid den psykiatriska kliniken har verksamheten inom sjukvård, utbild
ning och forskning ökat. Om kliniken får ännu en överläkartjänst kan 
klinikens arbete göras effektivare. Jag förordar, att en tjänst som över
läkare i SKBe 3 inrättas vid den psykiatriska kliniken i utbyte mot en där 
befintlig tjänst som biträdande överläkare (4). 

Barnkirurgiska kliniken har f. n. vissa svårigheter att tillgodose Uppsala
regionens vårdbehov inom denna specialitet enligt härom träffat avtal. 
Kliniken bör därför tillföras ännu en tjänst som biträdande överläkare 
(5). Under ett antal år har en extra tjänst som bitr~idande överläkare varit 

inrättad vid lungkliniken. En underläkartjänst har inte fått uppehållas 
samtidigt med den extra läkarljänstcn. Anordningen har varit av värde för 
klinikens arbete och bör bli stadigvarande. Jag beräknar medel för en 
tjänst som biträdande överläkare vid lungkliniken ( 4 ). Kostnaderna för 

underläkartjänsten bortfaller samtidigt. 
I det kirurgiska blocket vid sjukhuset inryms en ny urologiskt kirurgisk 

klinik. Klinikens verksamhet har successivt ökat. En avddningsläkartjänst 
bör därför inrättas vid kliniken (6). I nämnda nya neuroblock har den 
neurokirurgiska kliniken fått ytterligare vårdplatscr och utökad verksam-
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het. Även denna klinik bör tillföras en avdelningsläkartjänst (6). Jag 
beräknar härutöver medel för en avdelningsläkartjänst för njurmedicin 
vid den medicinska kliniken och en avdelningsläkartjänst för handkirurgi 
vid den plastikkirurgiska kliniken (6). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av 
anslaget med sammanlagt 9 176 000 kr. till 56 282 000 kr. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att vid akademiska sjukhuset i Uppsala 
inrätta en tjänst som överläkare i SKBe 3, 

2. till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 56 282 000 kr. 

G 4. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 33 674 381 
Anslag 40 I 5 5 000 
Förslag 55 355 000 

Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna - bortsett 
från läkarlöner och vissa utrustningskostnader - vid akademiska sjukhu

set i Uppsala. Enligt förutvarande avtal med Uppsala läns landsting 
angående samarbete för driften av akademiska sjukhuset har landstinget 

erlagt ersättning till staten, motsvarande en på visst sätt beräknad 
kostnad för sjuka från Uppsala län jämte vissa belopp som ersättning för 
läkarkostnader(prop .. 1951:123, 1953:161, 1961:79, 1967:105, 1968:71 

och 197 3 :20). Beträffande s. k. löpande utrustningsanskaffning har 
landstingets kostnadsandel beräknats enligt en formel, som innebär, att 
landstinget svarar för ca 38 % av kostnaderna. Samarbetsavtalet med vissa 
tillägg gällde till utgången av iir 1973 men tillämpas på visst sätt i 
avvaktan på resultatet av de förhandlingar som pågår om nytt samarbets
avtal. 

··--·-----

1974/75 Ber'.iknad ändring 1975/76 
----------
Direktionen Föredra-

gandcn 

1. Bidrag till driftkostnader 
enligt avtal 20 390 000 + 9 880 000 + 8 791 000 

2. Bidrag till löpande anskaffning 
av u !rustning 3 100 000 1 434 0002 434 0002 

3. Sjukvärd åt mindre bemedlade 
från ort utom Uppsala län 10 000 

4. Hyreskostnader 16 655 000 + 6 843 000 + 6 843 000 

Totalt 40 155 000 + 16 289 000 + 15 200 000 

I Motsvarande en beslutad utrustningsram för budgetåret 1974/75 om 5 000 000 
kr. 

2 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1975/76 om 4 300 000 kr. 
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Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala 

I. Bortsett från läkarna finns 2 906 tjänster vid akademiska sjukhuset 
Direktionen föreslår att 106 nya tjänster inrättas samt att medel 
beräknas, motsvarande 17 tjänster vid arbetsterapi- och sjukgymnastikav
clclningarna fr. o. m. år 1976. Genomförande av dessa förslag beräknas 
kosta ca 4 milj. kr. Statens förhandlingsnämnd förhandlar med Uppsala 
läns landstingskommun och andra berörda Iandstingskommuner om 
inrättande av ett patologiskt och ett kliniskt mikrobiologiskt centrallabo
ratorium vid akademiska sjukhuset. Direktionen förutser att laboratorier
na kommer att inrättas och beräknar därför ca 3 milj. kr. för ändamålet, 
vilket motsvarar ca 80 tjänster för organiserandet av dessa nya centralla
boratorier. Av förutnämnda l 06 tjänster avser 38 tjänster etablering av 
rehabiliteringsklinikens slutna vård samt utbyggnad av den urologiska, 
neurokirurgiska och neurologiska verksamheten. Av övriga 68 tjänster 
som avser bdintlig verksamhet är ca 34 redan inrättade som extra. 
Kostnaderna för utbildning och extra patientövervakare beräknas öka 
med ca 400 000 kr. 

Utgifterna för löner till annan personal än läkare vid sjukhuset 
beräknas sammanfattningsvis stiga från 128,4 milj. kr. för budgetåret 
1974/75 till ca 137 milj. kr. för budgetåret 1975/76. Allmän arbetsgivar
avgift med 4 % av löncsumman för budgetåret 1975/76 har inräknats. 

Omkostnaderna beräknas öka mellan budgetåren l 974/7 5 och 
1975/76 från ca 63,2 milj. kr. till ca 68,2 milj. kr. Utbyggnaden av 
verksamheten beräknas sålunda öka omkostnaderna med drygt 2 milj. 
kr., varav ca l 320 000 kr. faller på klinisk bakteriologi och patologi. 
Samtidigt bortgår sjukhusets kostnader för laboratorieundersökningar vid 
nuvarande institutioner för bakteriologi och patologi om ca 3 240 000 
kr. Prisökningarna beräknas uppgå till l 0 %, vilket motsvarar en ökning 
med ca 6,2 milj. kr. 

Antalet vårddagar beräknas öka från ca 428 000 för budgetåret 
1974/7 5 till ca 453 000 för budgetåret 197 5/76. Det fastställda antalet 
vårdplatser beräknas öka från l 471 till l 542 mellan dessa budgetår. 

Vårddagkostnaden beräknas öka från 526 :64 till 576 :90 kr. 
Totalkostnaden för driften av sjukhuset - bortsett från läkarlönerna -

har beräknats till 205 213 000 kr. Uppsala läns landstings bidrag 
beräknas till 110 848 000 kr. och övriga inkomster till 101 349 000 kr. 
Sedan totalkostnaden dragits från landstingets bidrag och inkomsterna 
återstår en nettoinkomst för staten under anslagsposten av 6 984 000 kr. 

Att statsverket får en nettoinkomst under sjukhusets driftstat beror i 
hög grad på att ersättningar för patienter från andra län än Uppsala län 
tillgodoförs statsvcrket i sin helhet. Regionlandstingskommunernas drift
dagcrsättningar omfattar emellertid ersättning för fastighctsunderhåll, 
utrustningsanskaffning och pensionskostnader. Dagersättningen enligt 
utomlänsavtalet skall härutöver ge gottgörelse även för lokalhyror. För 
detta har statsverket utgifter under andra anslagsposter. 

Från anslagsposten Bidrag till driftkostnader utgår enligt avtal emelkr-
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tid visst lönekostnadspålägg, som utgör 29 % av den beräknade totala 
lönesumman för sjukhusets personal - bortsett från läkarpersonalen -
vilken Jönesumma beräknas bli omkring 128,5 milj. kr. för budgetåret 
1975/76. Beloppet innefattar inte några medel för allmän arbetsgivarav
gift. Lönekostnadspålägget beräknas till 37 252 240 kr. Härav avser 
5 140 000 kr. höjt lönekostnadspålägg. 

Totalt behöver sålunda 30 270 000 kr. tas upp undt'r anslagsposten. 

2. Sjukhuset behöver enligt direktionen anskaffa löpande utrustning 
inom en totalram av 4,3 milj. kr. 

Remissyttranden 

Sfuk i•årdens och socialviirdens planerings- och rationaliseringsinstitu t 

föreslår att en modell utarbetas, som anger förväntat behov av crsätt
ningsutrustning pä längre sikt, varvid bl. a. prisutveckling och teknisk 
utveckling medräknas. Den årliga nyanskaffningen av utrustning bör ligga 
utanför modellen. En sädan modell ger säkrare beslutsunderlag för 
bedömningen av hur stora anslag som behövs för utrustning. En 
inventering av befintlig utrustning skulle bl. a. underlätta en redovisning 
av årskostnaden, inkl. driftkostnaderna, vilket kan inverka på valet av 
utrustning. 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande anser det önskvärt 
att anslagsframställningen i vad avser löpande utrustningsanskaffning 
grundas på en inventering av befintlig utrustning och på en plan för 

erforderliga ny- och återanskaffningar. 

Föredraganden 

Som jag nämnt under anslaget G 3. pågår förhandlingar med Uppsala 

läns landstingskommun om ett nytt avtal om samarbete för drift av 
akademiska sjukhuset att gälla fr. o. m. den I januari 1974. Förhandling
ar pågår också i frågan om inrättande av nya patologiska och kliniskt 
mikrobiologiska centrallaboratorier m. m. vid sjukhuset. I avvaktan på re
sultatet av nämnda förhandlingar utgår jag i det följande från hittills

varande avtalsgrunder. 
Direktionen har under förutsättning att centrallaboratorierna 

inrättas under nästa budgetår - dels tagit upp medel för ett antal nya 
tjänster vid laboratorierna och dels tagit hänsyn till att kostnaderna för 
laborntoricundersökningar minskar. I överensstämmelse med vad jag nyss 

anfört avser jag återkomma till dessa frågor när resultatet av pågående 

förhandlingar föreligga. 
Jag beräknar medel under anslaget för statens andel av kostnaderna för 

löpande anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset inom en 
total ram av 4,3 milj. kr. Med hänsyn till att de kommunala sjukvårdshu
vudmännens andel i kostnaderna för den under budgetåret 1974/7 5 
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medgivna utrustningsanskaffningen enligt gällande avtal kan fastställas 
först dter budgetårets slut, kan anslaget under budgetåret 1975/76 även 

komma att belastas av vissa kostnader för utrustning som anskaffats för 
budgetåret 1974/7 5. 

Med hiinvisniHg till Si.lmmanställningen beräknar jag anslaget till 
55 355 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslagi.lv 55 355 000 kr. 

G 5. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 2 490 000 Reservation 
Anslag 140 000 
Förslag 100 000 

145 891 

Frän anslaget bekostas statens andel av kostnader för utrustning till 

akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgärder. Enligt 
avtal med Uppsala läns landstingskommun m. fl. svarar stakn i regel för 
40 % av kostnaderna för utbyggande! av sjukhuset, inkl. utrustningskost
nadcrna. 

Kommillen för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande 

Mcdelsbehovet för anskaffning av utrustning till akademiska sjukhus.:! 

Uppsala under budgetåret 1975/76 framgår av följande sammanställ

ning. 

I. Utrustning till socialmedicin m. m. 
(byggnad A 1) 

2. Kommittt;ns verksamhet 

Totalt Statens andel 
------------------

370 000 
250 000 

620 000 

150 000 
100 000 

250 000 

I. Utrustning till skollokaler för sjukgymnast- och arbetst.:rapevtut

bildning som avses inrymmas i f. d. medicin byggnaden A I skall helt 

bekostas av Uppsala läns landstingskommun. för anskaffning av utrust
ning till de i byggnaden A I planerade lokalerna för socialmedicin och 

sjukhusets intt:rnundervisning beräknar kommitt~n ett mt=delsbehov av 

370 000 kr. 
2. Från anslagsposten bekostas löner, vissa konsultarvoden och andra 

arvoden, resor, hyror m. m. samt utredningar. Lönekostnaderna beräk

nas till 200 000 kr. Härtill kommer kostnaderna för kommittens egen 
verksamhl'l i vad den i.lVSer utrustning med 50 000 kr. 
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Remissyttranden 

Sjukvårdens och socia/viirdt'ns planerings- och rationa/iseringsinstitut 

har inte något att erinra mot förslaget om utrustning till socialmedicin 
m. m. under föruts~ittning att befintlig materiel° tillvaratas på optimalt 

sätt. 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) framhåller, 

att i kostnaderna för föreslagen utrustning till lokaler för socialmedicin 

och internundervisning på 370 000 kr. ingår såväl ca 44 000 kr. för 

renovering av befintliga möbler som vissa kostnader för förbrukningsma

teriel. Sådana kostnader godtas inte i utrustningsförslag, som NUU prövar 

enligt överenskommelser om statlig investeringsersättning med kommu

nala sjukvårdshuvudmän. NUU utgår från att beloppet för kommittens 

verksamhet inte avser att täcka kostnader för utrustning av de utbild

ningslokaler, som Uppsala läns landstingskommun avses disponera. 

Föredraganden 

Jag är ink beredd att nu ta ställning till behovet av medel för 

utrustning av lokaler för socialmedicin m. m. i förutvarande medicinbygg

naden (A I). Jag beräknar i enlighet med byggnadskommittens förslag 

I 00 000 kr. för statens andel av kostnaderna för kommittens utrustnings

verksamhet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning för budget

året 197 5/7 6 anvisa ett reservationsanslag av 100 000 kr. 

G 6. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 195 762 127 
Anslag 190 QOO 000 
rörslag 240 000 000 

Frän anslaget utgår ersättningar till berörda kommunala sjukvårds

huvudmän för upplåtelse för läkarutbildning m. m. av vissa sjukvårds
resurser. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1974:93, Sol! 1974:26, 
rskr 1974:239) har Kungl. Maj:t den 20 december 1974 godkänt 

a) sju avtal om läkarutbildning och forskning i Stockholms län (LUA 
Stockholm), vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala (LUA Ullcråker), i Lin

köping (LUA Linköping), i Lund (LUA Lund), vid S:t Jörgens sjukhus i 

Göteborg (LUA S:t Jörgen), i Umeå (LUA Umeå) resp. i Göteborg (LUI\ 

Göteborg), 
b) frm övercnskornmelser · bdccknadc nr I - om statlig invcste

ringsersättning enligt 5 § I. LUA Stockholm, Linköping, Lund, S:t 

Jörgen resp. Göteborg, 
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c) två avtal om upplåtelse av lokaler för medicinsk teknik i Linköping 

resp. lokaler i mikrobiologibyggnaderna i Göteborg, 

d) två avtal om lokaler för statens rättspsykiatriska klinik i Umeå och 

samarbete beträffande kliniken m. m. 

Vidare har träffats 
a) ett avtal om läkarutbildning och forskning i Malmö (LUA Malmö), 

b) två överenskommelser om statlig investeringsersättning enligt 5 § I. 
LUA Umeå resp. Malmö, 

c) två avtal om upplåtelse av vissa lokaler i bakteriologibyggnaden i 

Lund resp. lokaler för mikrobiologi vid universitetet i Umeå, 
d) ett avtal om överlåtelse av bakteriologi- och patologibyggnaderna i 

Lund. 
Dessa sex avtal har ännu inte godkänts. Kungl. Maj :t har emellertid 

den 28 juni 1974 medgett att avtal1;:n och över1;:nskommelserna får i 

tillämpliga delar gälla tills vidare. 
Fran anslaget utgar också vissa bidrag för byggnads- och utrustningsåt

gärdn som föranleds av praktisk ut bildning av sjukgymnaster i Stock

holm, Lund och Malmö. Vidare utgår bidrag enligt avtal med Uppsala läns 

landstingskommun om anordnande av forskning och utbildning i geriatrik 

vid Kungsgärdets sjukhus i Uppsala (prop. 1966:1 bil. l 0 s. 395) samt 
bidrag till viss dispensärverksamhet vid karolinska sjukhuset (prop. 

1946:101 ). 
Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj:t att godkänna avtal med 

Östergötlands läns landstingskommun om invcsteringsersättning för 

anordnande av vissa lokaler vid regionsjukhuset i Linköping åt statens 

rättskemiska laboratorium och att betala ut ifrågakommande investe
ringsersättningar från detta anslag (prop. 1974:93). 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) 

Statens förhandlingsnämnd har träffat vissa upplåtelseavtal i fråga om 
rättsmedicinsk verksamhet i Lund och Umeå samt avtal med Västerbot
tens läns landstingskommun om upplåtelse av lokaler vid Umeå lasarett 

för viss odontologisk verksamhet. Vidare pågår förhandlingar om revision 
av vissa servicebestämmelser rörande odontologilokaler vid lasarettet. 

lnvesteringsersättningar har under budgetåren 1970/71-1973/74 utbe

talats medsammanlagt ca 54 resp. ca 57, ca 55 och ca 52 milj. kr. Härav 

har ca 27 resp. ca 23, ca 27 och ca 17 milj. kr. avsett Huddinge sjukhus, 

som är det största pågående projektet. Uppförandet av huvudblocket vid 

regionsjukhuset i Linköping och det s. k. huvudsjukhuset vid östra 

sjukhuset i Göteborg måste emellertid särskilt beaktas vid en bedömning 

av medelsbehovet för nästa budgetår. l övrigt föreligger betydande 

svårigheter att bedöma i vilken takt huvudmännen kommer att realisera 
de större byggnads- och utrustningsobjekt, som kan påverka medelsför

brukningen under nästa budgetår. Trots ökade byggnadskostnader tyder 
de bedömningar som NUU f. n. kan göra på ett anslagsbchov av samma 

storleksordning som under de senaste fyra åren, dvs. ca 55 milj. kr. 

De statliga driftersättningarna uppgår enligt läkarutbildningsavtalen 
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m. m. till 186 250 000 kr. i 1974 års kostnadsläge. 
NUU räknar med ett anslagsbchov för budgetåret 1975/76 av i runt tal 

240 milj. kr. NUU har därvid beaktat bl. a. medelsbehovet för investe
ringsersättningar avseende anordnande av lokaler för statens rättskemiska 
laboratorium i Linköping samt om- och tillbyggnadsarbeten för rätts
medicinsk verksamhet i Linköping, Lund och Umeå. Däremot räknar 
NUU inte med att kostnader för inredning och utrustning av de i 
upplåtelseavtalen avsedda lokalerna för statliga verksamheter - med 
undantag för den rättspsykiatriska kliniken i Umeå ·· skall täckas från 
förevarande anslag. 

Föredraganden 

Kungl. Maj :t har genom beslut den 20 december 1974 godkänt 
nya avtal om läkarutbildning och forskning i Stockholm, Linköping, 
Lund, Umeå och Göteborg samt vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg och 
Ulleråkers sjukhus i Uppsala med stöd av riksdagens bemyndigande 
(prop. 1974:93, SoU 1974:26, rskr 1974:239). Enligt avtalen, som gäller 
för åren 1974--1976, utgår vissa statliga driftersättningar till Stockholms, 
Östergötlands, Malmöhus och Västerbottens läns landstingskommuner, 
Göteborgs kommun samt Uppsala läns och Göteborgs och Bohus läns 
landstingskommuner. Kungl. Maj:t har samma dag också godkänt fem 
överenskommelser om statlig investeringsersättning enligt läkarutbild
ningsavtalcn. 

Jag vill här nämna, att Göteborgs kommunfullmäktige den 22 februari 
1973 godkände ett stomplaneförslag för östra sjukhuset i Göteborg, som 
innebär att sjukhuset får karaktär av centrallasarett och att utbyggnaden 
reduceras jämfört med tidigare planering. Mot bakgrund av denna 
ändrade sjukvårdsplanering träffades samma år en överenskommelse om 
ändring av och tillägg till tidigare överenskommelse om statlig investe
ringsersättning enligt då gällande samarbetsavtal angående läkarutbildning 
i Göteborg. Den nya investeringsöverenskommelsen godkändes av Kungl. 
Maj :t den 23 augusti 197 3. Den överenskommelse om statlig investerings
ersättning enligt avtalet om läkarutbildning m. m. i Göteborg, vilken 
enligt vad jag nyss nämnde godkänts av Kungl. Maj:t den 20 december 
1974, bygger också på förutsättningen att östra sjukhuset anordnas 
enligt ifrågavarande stomplan. 

Såsom jag redogjorde för i prop. 1974:93 omfattar de nya läkar
utbildningsavtalen alla kliniska ämnesområden. Sålunda ingår ersätt

ning för ämnesområdet patologi och de kliniska delarna av medicinsk 
mikrobiologi m. m. nu på alla orter i driftersättningsheloppcn. Mot denna 

bakgrund har statens förhandlingsnämnd slutit avtal med Malmöhus läns 
landstingskommun om att landstingskommunen skall överta äganderätten 
och förvaltningen av de byggnader, som uppförts för patologisk och 
mikrobiologisk verksamhet. Kostnaderna för byggnadernas uppförande 
har delats lika mellan staten och landstingskommunen (prop. 1957:1 bil. 
29 s. 9, SU 1957:92, rskr 1957:248). Marken som hör till byggnaderna 
läggs till lasarettsområdet och upplåts med nyttjanderätt på samma 
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villkor som gäller för lasarettsmarken. 
Staten skall e.nligt avtalet bekosta en till- och ombyggnad av patologi-

byggnaden varigenom den rättsmedicinska verksamheten får ökade ut
rymmen. Byggnadsarbetena, som skall utföras av landstingskommunen, 

brådskar dtersom vissa anmärkningar mot nuvarande lokaler framställts 
från yrkesinspektionen. Särskilt avtal skall träffas om detta byggnads
objckt. 

Avtalet innehåller också en föreskrift om att en särskild investerings
ersättning med högst 500 000 kr. skall utgå för ersättningsanskaffning av 
viss utrustning till patologin. Kungl. Maj:t har den 28 juni 1974 medgett 
att bl. a. detta avtal får i tillämpliga delar gälla tills vidare i avvaktan på 
ett slutligt beslut i ärendet, vilket bl. a. inneburit att landstingskommu
nen tillträdde byggnaden den I juli 1974. Förekommande ersättningar 
utbetalas a conto från förslagsanslaget Bidrag till kommunala undervis
ningssjukhus. Riksdagens bemyndigande bör inhämtas att godkänna 
avtalet om överlåtelse av bakteriologi- och patologibyggnaderna i Lund 
rn. m. Kungl. Maj:t har den 28 juni 1974 också medgett, att träffat avtal 
om upplåtelse av vissa lokaler i bakteriologibyggnaden i Lund får i 
tillämpliga delar gälla tills vidare. Avtalet kan godkännas av regeringen 
först när berörda överlåtelseavtal kan godkännas. 

Avtal med Malmö kommun om läkarutbildning och forskning i Malmö 
samt den i anslutning till avtald träffade investeringsöverenskommelsen 
bör godkännas av regeringen när kommunens godkännande föreligger i 
lagakraftvunnet skick. Avtal om upplåtelse av lokaler för mikrobiologi 
vid universitetet i Umeå och överenskommelsen om statlig investerings
ersättning enligt avtalet om läkarutbildning m. m. i Umeå har ännu inte 
slut behandlats. 

Kungl. Maj:t har den 20 december 1974 också godkänt avtal orn 
upplätelsc av lokaler för medicinsk teknik i Linköping och av 
lokaler i mikrobiologibyggnaderna i Göteborg. Samtidigt har Kungl. 
Maj :t föreskrivit, att ersättningar för driftkostnader enligt avtalen 
skall utgå med anlitande. av de anslag som disponeras av berörda 
läroanstalter och att kostnader för investeringsersättningar får utgå från 
anslaget Bidrag till kommunala undervisningssjukhus. Motsvarande bör 
gälla ersättningar enligt upplåtelseavtalen i Lund och Umeå. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp en fråga som berör statens 
rättsläkarstationer. Kungl. Maj :t har bl. a. den 3 juni 1960 godkänt avtal 

angående lokaler för patologisk avdelning vid Vasa sjukhus samt för 

statens rättsläkarstation i Göteborg (prop. 1960:71, SU 1960:123, rskr 
1960:299). Kungl. Maj :t ställde samtidigt ett reservationsanslag till 

dåvarande medicinalstyrelsens förfogande att disponeras för utbetalning 

av byggnads- och utrustningsbidrag enligt avtalet. Jag finner det ända
målsenligt att - om det blir fråga om ytterligare statliga investerings
bidrag till denna eller andra av statens rättsläkarstationer som är inrymda 
i lokaler tillhöriga kommunal sjukvårdshuvudman - sådana investerings
bidrag utgår från förevarande anslag. Däremot bör driftersättningarna 
liksom tidigare betalas från rättsläkarstationernas förvaltningskostnads
anslag. 
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Nämnden för undcrvisningssjukhusens utbyggande har angett anslags

behovet för budgetåret 1975/76 under detta anslag till 240 milj. kr. Jag 
har inte något att erinra mot denna medelsberäkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att godkänna avtal mellan staten och 

Malmöhus läns landstingskommun om överlåtelse av bakterio
logi- och patologibyggnaderna i Lund m. m., i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad jag har angett i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att godkänna avtal mellan staten och 
Malmöhus läns landstingskommun om investeringsersättning 
för anordnande av utökade lokaler vid lasarettd i Lund åt 

rättsmedicinsk verksamhet i Lund, 
3. till Bidrag till kommunala undervisningssjukhus för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 240 000 000 kr. 

G 7. Forsknings- och utbildningsverksamhet vid värdcentralen i Dalby 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 2 004 3141 
Anslag 2 428 0001 

Förslag 2 649 000 

Reservation 496 5821 

1 Anslaget Utbildnings- och forskningsvcrksamhct vid läkarstationen Dalhy 
läkardistrikt. 

Från anslaget bekostas forsknings- och utbildningsverksamheten vid 
vårdcentralen i Dalby. Verksamheten regleras genom ett mellan staten 
och Malmöhus läns landstingskommun år 1964 träffat avtal om samarbe
te för uppförande och drift av en läkarstation i Dalby läkardistrikt. Enligt 

avtalet bidrar staten till kostnaderna för uppförande av läkarstationen 
samt svarar för den personal som är avsedd uteslutande för utbildnings
ellcr forskningsändamål och för anskaffning av löpande utrustning, 
förbrukningsartiklar m. m., som hänför sig till nämnda verksamhet ( prop. 
1965 :1 bil. 7 s. 168). 

Socialstyre/sen 

Baspersonalen består f. n. av en forskningsledare, som är professorn i 
medicin - särskilt öppen hälso- och sjukvård - vid universitetet i Lund, 
en distriktsläkare med tillsynsuppgifter, en instruktionssköterska med 
laboratorieutbildning, en byrådirektör, två assistenter, en amanuens, tre 

kansliskrivare, en deltidsanställd laboratorieassistrnt, en laboratorickon
sult, en psykiatrisk konsult, konsulter för andra speciella ändamål och 

ytterligare en distriktsläkare. Kostnaderna härför jämte kostnaden för en 

sociolog-konsult beräknas till 795 000 kr. 
För arvoden till ledamöter i den rådgivande nämnden för verksamhe

ten vid vårdcentralen och till experter samt för resekostnader och 
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traktamenten beräknas sammanlagt 90 000 kr. Kostnader för material, 

elektricitet, telefon, datarL·gistrcring m. m. beräknas till 306 000 kr. 

Vidare behöver basutrustningen kompletteras för 20 000 kr. Härtill 

kommer kostnader för etableringsstudier av nya projekt med 75 000 kr. 

Utöver 1 286 000 kr. till herörda baskostnader behövs enligt socialsty

relsen 1 616 000 kr. till forskningsverksamhetcn under budgetåret 

I 97 5/76 vid vårdcentralen enligt följande sammanställning. 

Forskningsprojek t 

Beslutade forskningsprojekt 
a) undersökning av urinvägsinfektioner 
b) undersökningar av 67-åring;Jr (medicinsk 

och psykologisk del) 
c) undersökning av kostvanor, varvid man 

avser att belysa sambandet mellan kost
vanor och hälsotillstånd 

d) hypertonidiagnostik med hjärt- och kärl-
sjukdomar 

e) gastroenterologisk undersökning 
f) sekundär prevention av glaukorn 
g) hälsokontroll av 7-10-åringar, uppföljning 

av tidigare utförd utvidgad hälsokontroll 
av 7-åringar 

h) forskning inom socialvårdsfältct 
i) ekonomisk analys av sjukdom och pensionering 
j) social åldersforskning (tidigare sociologisk 

del inom 67-åringsundersökningen) 

Nytt forskningsprojekt 
a) psykiatrisk undersökning (utveckling av 

projektet Organisation av psykiatrisk 
vård vid vårdcentral) 

Summa 

Kostnad kr. 

145 000 

211 000 

366 000 

118 000 
98 000 

121 000 

92000 
144 000 
91 000 

95 000 

135 000 

I 616 000 

Kostnaderna för viss baspersonal och vetenskaplig basutrustning m. m. 

samt nämnda forskningsprojekt uppgår sålunda till sammanlagt 

2 902 000 kr. 
Löne- och prisomräkning l 51 000 kr. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör tas upp med 2 649 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

för ökad personalinsats för den socio-ekonomiska delen av projektet 

social åldringsforskning (67-åringsundcrsökningen) samt för projektet 

hälsokontroll av 7-10-åringar med sammanlagt 70 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskninxs- och utbildningsi-erksamhet 1•id vårdcentralen i 

Da/by för budgetåret 1975/76 anvisa ett rcservationsanslag av 

2 649 000 kr. 



Prop. 1975:1 Bilaga 7 Socialdepartementet 129 

G 8. Vidareutbildning av läkare 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 4 I SO 977 
Anslag 12 I 00 000 
Förslag 1 S 700 000 

Från anslaget bekostas utgifter i samband med vidareutbildning av 
läkare (prop. 1969:35, SU 1969:83, rskr 1969:215; prop. 1972:104, SoU 

1972:37, rskr 1972:286). 
Enligt kungörelsen (1972 :678) med tillämpningsföreskrifter till lagen 

( 1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket skall den som avlagt 
läkarexamen inom riket och vill få legitimation som läkare genomgå 

allmäntjänstgöring som läkare under ett år och nio månader, varnv i 
princip sex månader inom allmän kirurgi, sex månader inom allmän 
internmedicin, tre månader inom allmän psykiatri eller barn- och 
ungdomspsykiatri samt sex månader inom allmänläkarvård. Utbyte mot 
vissa andra tjänstgöringar kan ske. Prov avläggs i allmän kirurgi, allmän 
internmedicin och psykiska sjukdomar. 

Den som vill förvärva allmänläkarkompetens skall sedan han fått 
legitimation som läkare genomgå viss vidareutbildning under 3 I /2 år. Den 
~om vill förvärva specialistkompetens, skall sedan han fått legitimation 
som läkare genomgå vidareutbildning, som består av viss huvudutbildning 
samt sidoutbildning inom verksamhetsområde av betydelse för sökt 
kompetens. Under allmänläkar- och specialistutbildning skall läkaren 
delta i systematisk undervisning med kunskapsprov. 

Nämnden för läkares vidareutbildning skall bl. a. anordna dels prov för 
läkare som fullgör allmäntjänstgöring, dels systematisk undervisning med 
kunskapsprov för läkare som genomgår allmänläkar- eller specialistutbild
ning. Nämnden meddelar också beslut om godkänd allmäntjänstgöring 
samt bevis om allmänläkar- och specialistkompetens. Socialstyrelsen 
tillhandahåller nämnden behövlig sekreterar- och biträdeshjälp. Nämn
dens verksamhet bekostas från detta anslag. 

I. Aivoden och ersättningar till leda
möter hos nämnden för läkares 
vidareutbildning m. m. 

2. Omkostnader för nämndens verksam
het 

3. Prov under läkares allmäntjänstgöring 
4. Systematisk undervisning och kun-

skapsprov 
5. Sekretariat hos regionkommittcer 
6. Kurs i tropikmedicin 
7. Allmänläkarkurser m. m. 

9 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 7 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Nämnden Föredra
ganden 

413 000 + 

60 000 + 
647 000 + 

141 000 + 

20 000 + 
178 000 + 

9 850 000 + 4 011 000 + 
323000 + 317000. + 

57 000 + 18 000 -
750 000 - 750 000 + 

6 000 
82 000 

3417000 
65 000 
57 000 
50 000 

12 100 000 + 3 935 000 + 3 600 000 
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Nämnden för läkares vidareutbildning 

Pris- och löneomräkning 57 5 000 kr., varav 259 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 0-alternativet innebär en anslagsminskning av 
46 000 kr. vilket skulle bl. a. innebära ett otillräckligt antal prov för 
läkare som fullgör allmäntjänstgöring och en minskning av antalet kurser 
för den systematiska undervisningen. 

1. Resekostnaderna beräknas öka. Pedagogisk expertis behöver anlitas. 
2. Nämnden avser delta i kostnaderna för ett dataregister hos 

socialstyrelsen över läkare som fullgör allmän tjänstgöring. 
3. Antalet deltagare i kunskapsproven beräknas uppgå till 3 030. 

Nämnden vill också samla provuppgifter i en s. k. databank och 
databehandla materialet. 

4. Medel beräknas för 300 kurser om vardera en vecka med i 
genomsnitt ca 20 deltagare i varje kurs. 

En arbetsgrupp inom nämnden har föreslagit att vissa lärar/läkartjänst
er tillkommer försöksvis under budgetåret 1974/75 vid Sahlgrcnska 
sjukhuset. Malmö allmänna sjukhus, lasarettet i Lund och akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Kostnaderna för tjänsterna vid de kommunala 
undervisningssjukhusen skall enligt särskilda avtal härom delas lika mellan 
staten och sjukvårdshuvudmannen. Tjänsteinnehavarna skall få ett 
omfattande ansvar för vidareutbildningen. Nämnden har för avsikt att 
pröva en sådan försöksvcrksamhet innevarande budgetår. 

5. Med hänsyn till ökat antal kurser och ökat antal prov under 
allmäntjänstgöringen bör regionkommitteernas sekretariat förstärkas. 

6. Nämnden avser att senare komma in med en preciserad kostnadsbe
räkning för en ny typ av kurs i tropikmedicin. 

7. För budgetåret 1974/75 har för allmänläkarkurser m. m. anvisats 
7 SO 000 kr. Då dessa speciella kurser snarast är att hänföra till 
efterutbildning, föreslår nämnden i samråd med socialstyrelsen att 
anslagsposten förs över till en ny ans\agspost 8 Allmänläkarkurser m. m. 
under anslaget G 9. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. 

Remissyttranden 

Statskontoret, universitetskanslersämbetet och socialstyre/sen har inte 
något att erinra mot försöksverksamheten med särskilda tjänster för 
vidareutbildningen. 

Föredraganden 

Jag räknar med att ca 300 kurser för systematisk undervisning med 
kunskapsprov skall anordnas under budgetåret 197 5/76 för läkare under 
allmänläkar- och specialistutbildning. 

Nämnden har redovisat ett förslag om försöksverksamhct med vissa 
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tjänster där tjänsteinnehavarna avses få särskilt ansvar för vidareutbild
ningsvcrksamhet. Jag har inte någon erinran mot att nämnden prövar en 
sådan anordning på försök inom ramen för två tjänster, varav en för 
vidareutbildning inom allmän internmedicin och en för vidareutbildning 
inom allmän kirurgi. 

Som jag tidigare har framhållit är det angeläget att vidta särskilda 
åtgärder för att under de närmaste åren trygga tillgången på allmänläkare 
i den öppna hälso- och sjukvården. Bl. a. bör lämpliga utbildningskurser 
anordnas för att övergången för läkare från verksamhet inom specialise
rad vård till allmänläkarvård skall underlättas. Mot denna bakgrund 
beräknar jag för budgetåret 1975/76 i huvudsaklig överensstämmelse med 

socialstyrelsens förslag 800 000 kr. under anslaget G 9 för sådan kurs
verksamhet och för socialstyrelsens åtgärder i övrigt i dessa frågor. 

Nämnden för läkares vidareutbildning har föreslagit viss medelsanvis
ning till en kurs i tropikmedicin under detta anslag. Medel till detta 
ändamål bör i stället beräknas under följande anslag G 9. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av 
anslaget med 3,6 milj. kr. till 15,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vidareutbildning a11 läkare för budgetåret 197 5/76 anvisa 
ett förslagsanslag av 15 700 000 kr. 

G 9. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. 

1973/74 Utgift I 671 9161 

1974/75 Anslag 2 I 04 000 
1975/76 Förslag 2 530 000 

1 Anslagen Efterutbildning av viss sjukvårdspcrsonal m. m. och Kurser för vissa 
utländska läkare och tandläkare m. m. 

Från detta anslag bekostas viss efterutbildning av läkare, tandläkare, 
barnmorskor, kuratorer, sjukgymnaster, arbctsterapcvter, farmacevter, 
m. fl. Från anslaget bekostas också kompletterande utbildning av medici
nalpersonal med utländsk examen, vilka har för avsikt att arbeta i 
Sverige. 
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--·-· .. --------------
1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

1. Kurser i socialmedicin för 
distriktsläkare m. m. 36 000 + 35 000 + 5 000 

2. Efterutbildning av läkare 
m. fl inom den psykis-
ka barna- och ungdoms-
vården 53 000 + 5 000 + 5 000 

3. Kurs i socialodontologi 
och författningskunskap 
för klinikchefer inom 
folktandvården 79 000 + 4 000 + 4 000 

4. Kurser för läkare m. 11. 
inom mödra- och barn-
hälsovården 14 000 + 2 000 + 2 000 

5. Vidareutbildning av lcgiti-
mcradc sjukgymnaster inom 
rehabiliteringsvård samt 
kurser för kuratorer inom 
hälso- och sjukvård 270 000 + 22 000 + 22 000 

6. Specialkurser för forma-
cevter 17 000 + 2 000 + 2 000 

7. Kurser i antikonception 
och prcvcntivmcdclsråd-
givning för läkare, barn-
morskor m. fl. 71 000 + 28 000 + 19 000 

8. Kurser i svenska språket 
för utländsk medicinal-
personal 550 000 + 146 000 + 50 000 

9. Prov i svenska språket 
för utländsk medicinal-
personal 63 000 + 22 000 + 6 000 

10. Kurser i svenska medicinal-
författningar för ut-
fändska läkare 130 000 + 30 000 + 11 000 

11. Viss vidareutbildning m. m. 
för läkare med utländsk 
examen 345 000 + 35 000 

12. Viss kunskapsprövning av 
utländska läkare som 
önskar tjänstgöra inom 
sitt yrke i Sverige 21 000 

13. Kurs i svenska medicinalför-
fattningar för utländska 
tandläkare 13 000 + 3 000 + 3 000 

14. l(ompletteringskurs för ut-
ländska sjuksköterskor 158 000 + 6 000 + 6 000 

15. Komplctteringskurs för ut-
liindska barnmorskor 40 000 + 29 000 + 4 000 

16. Kurs i medicinalförfattningar 
för sjuksköterskor med ut-
bildning i Danmark, Fin-
land, Norge eller Island 35 000 + 7 000 + 3 000 
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1974/75 

17. Viss vidareutbildning för 
sjukgymnaster och arbets-
terapevtcr med utländsk ut-
bildning 56 000 

18. Speciell prövning av viss 
utländsk medicinalpersonal 25 000 

19. Efterutbildning av vissa ut-
ländska tandläkare m. m. 128 000 

20. Kurs i tandreglering och barn-
tandvård för klinikchefer 
inom folktandvår<lcn 

21. Allmänläkarkurser m. m. 

22. Bistånds- och katastrofut-
bildning av läkare m. 11. 213 000 

23. Kurs i tropikmedicin 

Summa utgifter 2 317 000 

Inkomster 
Ersättning för kostnader för bi-

----·- ··---------
Beräknad ändring 1975/76 

Social
styrelsen 

+ 13 000 

+ 2 000 

8 000 

+ 225 000 

+ 810 000 

+ 237 000 

+I 655 000 

Föredra
ganden 

+ 5 000 

+ 2 000 

8 000 

+ 225 000 

+ 17 000 

+ 60 000 

+ 443 000 

stånds- och katastrofutbildning 2 I 3 000 + 237 000 + 17 000 

Nettoutgifte_r _______ 2_1_0_4_o_o_o ___ +_l_4_ts_o_o __ o ___ +_4_2_6_oo_o 

Socialstyre/sen 

Pris- och löneomräkning 163 000 kr. 
0-alternativet skulle innebära en nedskärning av antalet kurser eller en 

minskning av antalet kursdeltagare. 
1. Antalet kurser i socialmedicin för distriktsläkare bör utökas från en 

till två kurser. För två sådana kurser beräknas 60 000 kr. För stipendier 
m. m. beräknas 11 000 kr. 

2. För två kurser för läkare m. fl. inom den psykiska harna- och 
ungdomsvården beräknas 58 000 kr. 

3. En kurs i socialodontologi och författningskunskap för klinikchefer 
inom folktandvården bör anordnas även undt:r nästa budgetår. 

4. För en konferens i mödra- och barnhälsovård för överläkare och 
biträdande överläkare vid kvinno- och barnkliniker beräknas 8 000 kr. 

samt för en konferens avseende hälsokontroll av fyraåringar likaledes 
8 000 kr. 

5. För en gemensam fortbildningskurs i habilitering för arbetsterapcv
ter, förskollärare, kuratorer och sjukgymnaster beräknas 24 000 kr. För 
gemensam fortbildningskurs avseende samarbetsmetodik för arbetstera
pcvtt:r, sjukgymnaster, kuratorer, läkare och sjuksköterskor i aktiv 
långvårdsmedicin i öppen vård beräknas 48 000 kr. För en kurs för 
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sjukgymnaster i habilitering av barn med cere bra! pares eller likartade 
rörelsehinder beräknas 30 000 kr. För sju kurser för arbetsterapevter, 
kuratorer, läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor avseende informa
tion om hjälpmedel för handikappade beräknas 69 000 kr. För åtta 
kursveckor, inkl. uppföljningskonferenser för rehabiliteringspcrsonal från 
olika vårdområden och med inriktning på samarbetets metodik och 
socialarbetarens roll inom rehabiliteringsteamet och i samordningen 
mellan sjuk- och socialvård beräknas 121 000 kr. 

6. En kurs för farmacevtcr som inspekterar läkemedelsdistributionen 

och förvaringen av läkemedel vid sjukvårdsinrättningar bör anordnas även 
under nästa budgetår. 

7. Socialstyrelsen finner det angeläget att kurser anordnas även under 
budgetåret 1975/76 i antikonception och preventivmedelsrådgivning dels 
för läkare med gynekologisk utbildning, dels för barnmorskor. Erfaren
heterna från de hittills hållna kurserna har visat att det föreligger ett stort 
utbildningsbehov i ämnet. Socialstyrelsen finner det därför angeläget att 
medel anvisas för genomförande av ett ökat antal sådana kurser under 
budgetåret 197 5/76. Socialstyrelsen beräknar kostnaderna för cn kurs för 
läkare och fyra kurser för barnmorskor till 99 000 kr. 

8. Socialstyrelsens nämnd för utländsk medicinalpersonal fick år 1969 
i uppdrag att anordna tre kurser i svenska språket m. m. för läkare med 
utländsk examen. Denna språkundervisning har därefter öppnats även för 
andra kategorier medicinalpersonal. Styrelsen avser att under budgetåret 
197 5/76 anordna två kurser om vardera ca fyra månader i svenska 
språket m. m. för utländsk medicinalpersonal. 

9. Socialstyrelsen avser att under budgetåret 1975/76 anordna prov i 
svenska språket för utländsk medicinalpersonal, främst för dem som avser 
att delta i de för dessa personalkategorier anordnade kurserna under l 0-
11 och 13- l 7. Socialstyrelsen -- som i detta ärcnde samrått med dess 
nämnd för utländsk medicinalpersonal - räknar med att ca 325 läkare, 
tandläkare, sjuksköterskor m. fl. med utländsk utbildning skall genomgå 
sådant prov. Kostnaden per deltagare beräknas till 260 kr. eller totalt 
85 000 kr. 

l 0. Genomgång av kurs i svenska medicinalförfa.ttningar är obligatorisk 
för de läkare med utländsk examen, som önskar förvärva svensk legitima
tion. Styrelsen beräknar att ca l SO läkare önskar genomgå sådan kurs 
under budgetåret 1975/76. Styrelsen avser därför att anordna sex kurser i 
ämnet om vardera högst en månad och med ca 25 deltagare i varje kurs. 
Kostnaden för varje kurs beräknas till 26 000 kr. 

11. Socialstyrelsens nämnd för utländsk medicinalpersonal avser att 
under budgetåret 1975/76 anordna två vidareutbildningskurser för läkare 
med utländsk medicinsk examen med högst 30 deltagare i varje kurs. 
Kostnaderna för varje kurs beräknas till 190 000 kr. 

14 -16. Under budgetåret 1975/76 behövs två kompletteringskurser 
för sjuksköterskor med utländsk examen som begärt svensk legitimation 
som sjuksköterska. Kompletteringskursen för utländska barnmorskor 
beräknas omfatta tio deltagare per år. 
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Fem barnmorskor med nordisk utbildning beräknas årligen erhålla 
praktik och genomgå en kortare teoretisk kompletteringskurs. 

Tre kurser i svenska medicinalförfattningar bör anordnas för sjukskö
terskor som utbildats i annat nordiskt land och som ansökt om svensk 
legitimation som sjuksköterska. Socialstyrelsen begär dessutom 18 000 
kr. för stipendier till de sjuksköterskor som vid kurstillfället inte har 
anställning. 

17. Kostnaderna för anordnande av fyra kurser i socialmedicin för 
sjukgymnaster och arbetsterapevter med utländsk utbildning samt för 
åtta prov i klinisk fysioterapi under budgetåret 1975/76 beräknar 

styrelsen till sammanlagt ca 69 000 kr. 
18. Socialstyrelsen föreslår att viss sjukvårdspersonal som på grund av 

sin ställning som politiska flyktingar saknar handlingar som verifierar 
deras utbildning får möjlighet till speciell prövning för att bekräfta deras 
utbildning. f'ör prövning av tio sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgym
naster, medicinsk-tekniska assistenter, laboratorieassistenter och skötare i 
psykiatrisk värd beräknas 27 000 kr. 

19. Socialstyrelsens nämnd för utländsk medicinalpersonal föreslår en 
kompletteringskurs för tandläkare från Västeuropa, USA eller Australien 
samt viss handledning för bl. a. tandläkare med examen från östeurope
iskt land. Kostnaderna härför beräknas till sammanlagt 120 000 kr. 

20. Med hänsyn till bristande vårdresurser inom barn- och ungdoms
tandvården anser socialstyrelsen det angeläget att en försökskurs för 
klinikchefer inom ämnesområdena tandreglering och barntandvård får 
anordnas under budgetåret 1975/76. 

21. Med anledning av ändrade övergångsbestämmelser för behörighet 
till distriktsläkartjänst inom allmänläkarvården föreslår socialstyrelsen att 
:rnslagsposten Allmänläkarkurser m. m. flyttas från anslaget Vidareut
bildning av läkare till ifrågavarande anslag och att 810 000 kr. anvisas för 
detta ändamål budgetåret 1975/76. 

2 2. Sedan budget~ret 1972/73 har styrelsen i samråd med bistånds
utbildningsnämnden genomfört en gemensam specialutbildning (ca l 0 
veckor) av läkare och sjuksköterskor för bistånds- och katastroftjänst. 
Specialutbildningen utgör en del av en ett-årig bistånds- och katastrof
utbildning, som anordnas av biståndsutbildningsnämnden. Den är utfor
mad på sådant sätt att den även kan tjäna som underlag för läkares och 
sjuksköterskors insatser inom ramen för SIDA:s, den svenska FN-styr
kans, Röda korsets, Rädda barnens och missionsorganens bistånds- och 
katastrofverksamhet. Med hänsyn till det stora utbildningsbehov som 
föreligger under de närmaste åren beräknar socialstyrelsen att ytterligare 
en kurs bör anordnas under budgetåret 1975/76. 

Föredraganden 

Socialstyrelsen har för nästa budgetår föreslagit en ny kurs, nämligen 
en försökskurs för klinikchefer inom folktandvården i tandreglering och 
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barntandvård. Med hänsyn till behovet av ökade resurser inom barn- och 
ungdomstandvården finner jag -· i likhet med socialstyrelsen - det 
synnerligen angeläget att denna kurs genomförs. 

Socialstyrelsen har behandlat allmänläkarkurserna under detta anslag. 
Jag har ansett det lämpligt att i stället beräkna medel till detta 
ändamål under föregående anslag G 8. Vidareutbildning av läkare. 
Nämnden för läkares vidareutbildning har föreslagit viss medelsanvisning 
för en kurs i tropikmedicin under föregående anslag. Medel för ändamålet 
bör i stället beräknas under nu förevarande anslag. Likaledes hör under 
detta anslag medel beräknas för kurser i bistånds- och katastrofutbildning 
av sjukvärdspersonal. Medel för sistnämnda ändamål har tidigare anvisats 
under anslaget H 8. Viss krigssjukvårdsutbildning m. m. 

Kurserna i tropikmedicin och i bistånds- och katastrofutbildning är, 
liksom övriga under detta anslag upptagna kurser, en fortsättning av förut 
bedriven kursverksamhet. Jag kan i huvudsak biträda socialstyrelsens 
förslag till kursverksamhet. 

Genom beslut den 15 november 1974 har Kungl. Maj :t bemyndigat 
mig att tillkalla en sakkunnig att utreda vissa frågor rörande utbildningen 
av läkare med utländsk examen, innefattande dels utbildningsverksam
hetens framtida inriktning, organisation och omfattning, dels den fram
tida förläggningen av verksamheten. I avvaktan på resultat av denna 
utredning upptas kostnaderna för viss vidareutbildning m. m. för läkare 
med utländsk examen till oförändrat 345 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
under anslaget till sammanlagt 2 5 30 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 5 30 000 kr. 

G I 0. Nordiska hälsovårdshögskolan 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

l 861 461 
2 032 000 
2 151 000 

Vid nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg anordnas kurser för 
läkare, tandläkare, ingenjörer verksamma inom den allmänna hälsovår
den, hälsovårdsinspektörer och sjukhusadministratörer. 

Skolans verksamhet regleras genom avtal mellan Danmark, Finland, 
Norge och Sverige (prop. 1962:1bil.13, SU 1962:11, rskr 1962:11 samt 
prop. 1965:1 bil. 7, SU 1965:5, rskr 1965:5). Sverige svararförskottsvis 
för samtliga utgifter under löpande budgetår. Efter räkenskapsårets slut 
betalar övriga stater sina andelar av kostnaderna. Dessa fördelas på 
länderna proportionellt i förhållande till det antal kursmånader, som 
faller på de av varje land under året utnyttjade elevplatserna. 
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-----------------
1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Hälsovårds
högskolan 

Föredraganden 

---------------------- ·----- --

l'cr~onal 8 

ilmlag 
Lönekostnader 997 500 + 85 000 + 85 000 
Sjukvård 1 000 
Resccrsättningar 147 000 + 9 000 + 9 000 
Lokalkostnader 260 000 + 10 000 + 10 000 
Expenser 246 500 + 16 000 + 15 000 
Stipendier till 

elever 380 000 + 50 000 

2 032 000 + 170 000 + 119 000 
------------------

Styrelsen för nordiska hälsovårdshögskolan 

Verksamheten vid högskolan har de senaste budgetåren omfattat 12,S 
kursmånader. Fördelningen av antalet kurs- och elevmånader för budget
året 1973/74 framgår av följande tablå. 

Kurs- Elev-
månader månader 

------------- ···----------

3 två-rnånadcrskurser för 
läkare rn. 11. 6 116 
scx-veckorskurs för 
ingcnjörnr 1,5 33 
fyra-vcckorskurs för 
ingenjörer! 20 

2 två-vcckorskurscr för 
hälsovårdsinspcktörer 20 
tvii-månadcrskurs för 
sjukhusadministratörer 2 49 
en-månadskurs i social-
odontologi 21 

Summa 12,5 259 

1 Tillfällig minskning från sex till fyra wckor enligt Kungl. Maj:ts medgivande. 

En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp, som utrett frågan om skolans 
framtida verksamhet, har sommaren 1973 avlämnat betänkandet Nor
diska hälsovårdshögskolan, Mål och riktlinjer för dess fortsatta verksam
het. Förslaget har efter remissbehandling överlämnats till socialdeparte
mentet för vidare handläggning. Med hänsyn till bl. a. vad som anförts vid 
remissbchandlingen har de berörda nordiska ländernas regeringar under 
våren 1974 utsett ledamöter i 1:11 nordisk arbetsgrupp med uppgift att 
lägga fram definitivt förslag till utbyggnaJ av högskolan. 

l avvaktan på slutligt ställningstagande till kommande förslag från den 
nordiska arbetsgruppen föreslår styrelsen endast ett bibehållande av 
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nuvarande kursverksamhet under budgetåret 197 5/76. 
l. Löne- och prisomräkning 170 000 kr., varav 29 000 kr. avser höjt 

lönekostnads pålägg. 
2. 0-alternativet innebär att skolans nuvarande kursverksamhet inte 

skulle kunna bibehållas och att kvaliteten på kvarvarande kursverksamhet 
inte skulle kunna upprätthållas. 

Föredraganden 

Styrelsen för den nordiska hälsovårdshögskolan har under hösten 1973 
avlämnat en utredning med förslag till ändrad inriktning och utbyggnad 
av verksamheten vid högskolan. Utredningen har tillkommit efter 
rekommendation av Nordiska rådet. Med hänsyn bl. a. till vad som 
framkom vid styrelsens behandling av förslaget och vid remissbehandling
cn har därefter tillsatts en nordisk arbetsgrupp med uppgift att lägga fram 
ett slutligt förslag om den fortsatta verksamheten vid högskolan. Det 
gällande avtalet mellan de berörda nordiska länderna om hälsovårdshög
skolans verksamhet har sagts upp fr. o. m. den 1 juli 197 5. Den nu 
tillsatta arbetsgruppen torde kunna presentera sitt förslag tidigast under 
hösten 197 5. Det ankommer på regeringen att i avvaktan härpå träffa 
överenskommelse med de övriga berörda nordiska länderna om erforder
lig förlängning av nu gällande avtal. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

nästa budgetår till 2 151 000 kr. 
Förslaget om anslag för budgetåret 197 5/76 har godkänts av de övriga 

berörda nordiska länderna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska hälsovårdshögskolan för budgetåret 197 5 /7 6 
anvisa ett förslagsanslag av 2 I 5 1 000 kr. 
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H. Övrig sjukhusvård m. m. 

H I. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 18 719 899 
Anslag 21 I 93 000 
förslag 33 632 000 

139 

Från anslaget bekostas verksamhet vid de rättspsykiatriska stationerna 
i Stockholm, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Sundsvall och 
Umeå samt de rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala, Lund och Göteborg. 
Fr. o. m. budgetåret 197 5/76 redovisas även den rättspsykiatriska klini
ken i Stockholm under anslaget. 

Enligt riktlinjerna för den framtida organisationen av det rättspsy
kiatriska undersökningsväsendet skall detta få en enhetlig uppbyggnad 
med socialstyrelsen som chefsmyndighet (prop. 1961: 185, I LU 1961 :49, 
rskr 196 l :398; prop. 1967 :69, SU 1967 :106, rskr 1967 :252). 

Av de fem nya kliniker, som avses ersätta rättspsykiatriska kliniker och 
avdelningar vid vissa fångvårdsanstalter, har klinikerna i Uppsala, Lund 
och Göteborg tagits i bruk. Kliniken i Umeå beräknas tas i bruk tidigast 
under budgetår~t 1976/77 och kliniken i Stockholm tidigast under 
budgetåret 1977 /78. 

Personal 
Stationer 
Läkarpersonal 
Psykologer, kuratorer 
övrig personal 

Kliniker 
Läkarpersonal 
Psykologer, kuratorer 
Övrig vårdpcrsonal m. m. 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersä ttni ngar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av terapialster 

Nettoutgift 

1974/75 

11 
11 
11 

17 
22 ~ 
87 
40~ 

200 

16 554 000 

3 444 000 
1220000 

21 218 000 

25 000 

21 193 000 

Beräknad ändring 197 5/76 

Social
styrelsen 

+ 1 
+l 

2 
+I 

+q 

+3 

+7 

+ 2 590 000 
+ 25 000 
+ 90 000 
+ 246 000 
+ 792 000 

+ 3 743 000 

+ 3 743 000 

Föredra
ganden 

+ l 
2 

+ 8 
+ lq 
+56 
+ 15 ~ 
+ 91 ~ 

+ 10 106 000 
+ 31 000 
+ 49 000 
+ 1 363 000 
+ 890 000 

+ 12 439 000 

+ 12 439 000 
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Soi:ia/s tyre/sen 

I. Lönc- och prisomräkning 3 331 030 kr., varav 600 000 kr. avser 
höjt lönckostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslaget med I I 00 000 kr. 

Detta innebär att vänte- och undersökningstider för rättspsykiatriska 
undersökningsfall skulle öka avsevärt, eftersom indragning av läkar
tjänster inte kan undvikas vid detta alternativ. 

3. Som en följd av omfördelning av arbetsuppgifter m. m. kan 
arvodestjänstcrna som redogörare dras in. Den ekonomiska förvaltningen 
bör framdeles i större utsträckning handhas av klinikernas egen personal 
för vilket behövs tre assistenter.(+ 180 000 kr.) 

4. Ur arbetsfördelningssynpunkt är antalet psykologtjänst<.:r i relation 
till antalet läkartjänster vid klinikerna otillräckligt. Ytterligare I~ tjänst 
som biträdande psykolog behövs.(+ 140 000 kr.) 

5. Vid stationen i Umeå, vilken är den hårdast belastade, behövs en 
tjänst för biträdande överläkare, en halvtidstjänst för psykolog och en 
tjänst för kansliskrivare.(+ 317 000 kr.) 

6. För teckning och målning inom tcrapiverksamhetcn begärs tre 
lärare i teckning med fyra timmars undervisning per vecka. För 
kommande arbetstidsförkortning berilknas ett ökat medelsbehov mot
svarande fyra tjänster som skötart: och vaktmästare vid kliniko::rna. 

(+ 309 000 kr.) 
7. Do::n rättspsykiatriska kliniken i Stockholm, som f. n. är inrymd 

inom kriminalvårdsanstalten Långholmen, avses fr. o. m. den 1 juli 1975 

övt:rgå från kriminalvårdsstyrelsens till socialstyrelsens huvudmannaskap. 
Verksamheten kommer härig~nom att bekostas från detta anslag. 

Socialstyrelsen föreslår följande personalstat för kliniken: tio tjänster 
för läkare, varav två för överläkare, 69 tjänster för övrig sjukvårdsperso
nal, 13 ~ tjänster för kontorspersonal samt 9 tjänster för vakt- och 
ekonomipersonal. Detta innt:bär en ökning av antalet tjänster i förhållan
de till det nuvarande antalet med 15 tjänster, främst beroende på att vissa 
funktioner som nu fullgörs av kriminalvårdsanstalten upphör i samband 
med nedläggningen av anstalten. 

Kostnaderna för kliniken har beräknats till I 0 845 000 kr., varav 
7 814 000 kr. utgör personalkostnader. 

F6redraganden 

Kung!. Maj :t har genom beslut den 2 februari 1973 uppdragit åt 

statens förhandlingsnämnd att på grundval av ett av socialstyrelsen 

upprättat förslag till lokalprogram föra förhandlingar med Stockholms 

läns landstingskommun om förläggning av den rättspsykiatriska kliniken i 

Stockholm till Huddinge sjukhus. 
förhandlingsnämnden har anmält att enighet föreligger om att 

kliniken skall förläggas till sjukhusområdet och även om platsen för 

kliniken. Förhandlingarna fortsätter om överlåtelse till staten av erforder

lig mark och om olika samarbetsfrågor. 
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Kungl. Maj:t har därför den 6 december 1974 uppdragit åt byggnads

styrelsen att· i samråd med socialstyrelsen projektera en rättspsykiatrisk 

klinik vid Huddinge sjukhus. Denna klinik beräknas bli färdigställd 
tidigast under budgetåret 1977 /78. 

Kriminalvårdsstyrclsens verksamhet på Långholmen skall. med undan
tag för den rättspsykiatriska kliniken, den I juli 1975 flyttas till nya 
lokaler i kvarteret Kronoberg, Stockholm. Huvudmannaskapct för kli

niken bör därför redan under övergångstiden till dess Huddingeklini

ken färdigställts överföras från kriminalvårdsstyrelsen till socialstyrelsen. 
Genom beslut av Kungl. Maj :t den 6 december J 974 har socialstyrelsen 

fått i uppdrag att vidta erforderliga planeringsåtgärder härför. Samtidigt 

har föranstaltats om behövliga upprustningsarbeten för klinikens nu
varande lokaler. 

I enlighet med vad som nu anförts tar jag upp kostnaderna för 

verksamheten vid den rättspsykiatriska kliniken på Långholmen under 
detta anslag. Jag har därvid beräknat medel för sammanlagt 91 tjänster 
vid kliniken, varav 8 tjänster för läkare, 67 ~ tjänster för övrig sjukvårds
personal, 11 ~ tjänster för kontorspersonal och 4 tjänster för vakt- och 

ekonomipersonal. I nämnda läkartjänster ingår en överläkare i SKBe 3 
och en läkare med göromålsförordnande som överläkare. Den sammanlag
da kostnaden för kliniken uppgår till I 0 1 59 000 kr. 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 20 december 1974 godkänt två 
avtal om lokaler för en ny rättspsykiatrisk klinik i Umeå och om 
samarbete beträffande kliniken m. m. (prop. 1974:93, SoU 1974:26, rskr 
1974:239). Avtalen innebär att kliniken förläggs i direkt anslutning till 
den psykiatriska kliniken vid Umeå lasarett och att verksamheten vid 
dessa båda kliniker samordnas. 

Med hänvisning till sammanställningen, vari inräknats medel för en 

halvtidstjänst som biträdande psykolog vid den rättspsykiatriska statio
nen i Umeå och medel motsvarande 4 ~ tjänster till följd av arbetstidsför

kortning, föreslår jag att anslaget tas upp med sammanlag·t 33 632 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att vid den rättspsykiatriska kliniken i 

Stockholm inrätta en tjänst som överläkare i SKBc 3, 

2. till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 33 632 000 kr. 

H 2. Utrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m. 

1973/74 Utgift 

197 4 /7 S Anslag 
1975/76 Förslag 

1123816 1 

I 000 1 

1 000 

Reservation 1 905 1501 

I Anslaget Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

Från detta anslag bekostas utrustning av nya rättspsykiatriska kliniker. 

Vidare bekostas från anslaget sådan utrustning av kliniker för psykiskt 

sjuka som staten skall fullfölja enligt avtalen med landstingen om 
övertagande av huvudmannaskapct för den psykiatriska sjukvården. 
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Socialstyre/sen 

De kvarstående utrustningsåtgärderna beträffande de rättspsykiatriska 
klinikerna i Uppsala, Lund och Göteborg beräknas bli slutförda under 
budgetåret 1974/7 5. Utrustningsåtgärderna beträffande vissa kliniker för 
psykiskt sjuka har slutförts under budgetåret 1973/74. Vissa objekt, för 
vilka medel anvisats, har inte kommit till utförande, och beträffande vissa 
objekt, som färdigutrustats enligt lämnade utrustningsförslag, kvarstår 
outnyttjade medel. Dessa överskjutande medel kan användas för utrust
ning av bl. a. planerade rättspsykiatriska kliniker. För bibehållandet av 
anslaget bör tas upp ett formellt belopp på 1 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget för här avsedda ändamål bör benämnas Utrustning av rätts
psykiatriska kliniker m. m. För nästa budgetår bör anslaget med hänsyn 
till befintlig reservation tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m. för budget

året 197 5/76 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

H 3. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1973/74 Utgift 88373115 Reservation 54471316 
1974/75 Anslag 120 000 000 
197 5/76 Förslag 143 000 000 

Från anslaget bekostas byggnadsbidrag till landstingskommunerna 
samt Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner för anordnande av 
kliniker för psykiskt sjuka m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten 
och landstingskommunerna om landstingens övertagande av den psy
kiatriska sjukvården (prop. 1966 :64, SU 1966:94, rskr 1966 :220) samt 
mellan staten och Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner om 
dessa kommuners övertagande av huvudmannaskapet för hela sin 
psykiatriska sjukvård m. m. (prop. 1967:69, SU 1967:106, rskr 
1967:252) samt tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50, SoU 
1972:17, rskr 1972:169). 

Socialstyre/sen 

För byggnadskostnader som omfattas av de för perioden 1967-1971 
fastställda investeringsplanerna skall bidrag utgå enligt den före den I 
januari I 972 gällande ordningen. Fr. o. m. den I januari 1972 skall 

bidrag utgå till av socialstyrelsen prioriterade objekt, som omfattas av 
avtalen. 

Framställning har gjorts av Västmanlands läns landstingskommun om 
bidrag med 3 milj. kr. till uppförande av verkstadsbyggnader vid 

Salbohedsskolan. Detta bidrag skall utgå enligt mentalsjukvårdsavtalen. 
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Beslut rörande prioritering av investeringar inom hälso- och sjukvården 
föreligger ännu inte för åren 1975 och 1976. Dessutom skall nya 
förhandlingar tas upp om de ekonomiska villkoren fr. o. m. år 1975 i 

huvudavtalen och 1972 års tilläggsavtal i den mån det inte framgår av 
avtalen att dessa villkor äger fortsatt giltighet. En säker beräkning av 
anslagsbehovet kan därför inte göras. Med hänsyn härtill och Västman
lands läns landstingskommuns hemställan föreslår socialstyrelsen att 
anslaget tas upp med 143 milj. kr. 

Föredraganden 

I överensstämmelse med socialstyrelsens förslag beräknar jag 143 milj. 
kr. under anslaget för budgetåret I 975/76. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till anordnande ai• kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

för budgetåret 197 5/76 anvisa ett reservationsanslag av 
143 000 000 kr. 

H 4. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 387 844 817 
I 382 000 000 
1 597 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till landstingskommunerna samt Göteborgs, 
Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker för psykiskt sjuka 
m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstingskommu
nerna om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården (prop. 
1966:64, SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten och Stock
holms, Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kommuners över
tagande av huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. 
(prop. 1967:69, SU 1967:106, rskr 1967:252) samt tilläggsavtal till dessa 
avtal (prop. 1972:50, SoU 1972:17, rskr 1972:169; prop. 1974:134, SoU 
1974:39, rskr 1974:320). 

Avtalen innebär sammanfattningsvis att staten till sjukvårdshuvud
männen skall lämna bidrag till driftkostnaderna för den psykiatriska 
sjukvården med I 415 milj. kr. för år 1974. Vidare skall bidrag utgå för 
avskrivning av sjukhusbyggnader, för utrustningskostnader, kostnader för 
markförvärv m. m. och pensionskostnader. Beträffande ersättning för 
driften av den psykiatriska sjukvården fr. o. m. år 1975 skall parterna ta 
upp nya förhandlingar om de ekonomiska villkoren i huvudavtalen och 
1972 års tilläggsavtal i den mån det inte framgår av avtalen att dessa 
villkor äger fortsatt giltighet. 
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Socialstyre/sen 

Då överenskommelse om storleken av bidragen för åren 1974 och 

därefter i den del de avser driftkostnaderna vid tidpunkten för 

anslagsframställningen var beroende av då pågående och kommande 

förhandlingar mellan parterna har socialstyrelsen vid sina beräkningar 

utgått från den överenskomna ersättningen för år 1973. Avskrivningser

sättningarna som påverkas av byggnadskostnadernas förändring har 

beräknats efter 1974 års kostnadslägc. Utöver bidraget till sjukvårdshu

vudmännen skall från anslaget utbetalas lokalhyror för sjukhusfastigheter 

som står kvar i statens ägo. Dessa lokalhyror tas upp till oförändrat 

belopp, 2,5 milj. kr. 

Styrelsen beräknar utgifterna under anslaget till följande belopp. 

I. Driftbidrag 
2. Avskrivningscrsättningar 
3. Bidrag till utrustning 
4. Bidrag till kostnader för markförvärv 
5. Lokalhyror för vissa sjukhusfastigheter 
6. Vissa pensionskostnadcr 

I 236 600 000 
96 775 000 
13 000 000 
3 000 000 
2271000 

70 656 000 

(avrundat) I 422 000 000 

1. Socialstyrelsen har beräknat driftbidraget med utgångspunkt i det 

för år 1973 gällande beloppet på I 240 milj. kr. efter avdrag med 3,4 
milj. kr. för följande avgående poster, nämligen hyror m. m. enligt 

nyttjanderättsavtal 1 358 000 kr., vårddagavgift för platser vid Salberga 

sjukhus I 027 000 kr. och statsbidrag till rektors- och lärarlöner 980 000 

kr. 
2. Avskrivningsersättningarna är beroende av byggnadskostnadsut

vecklingen och kan med hänsyn till nuvarande kostnadsläge uppskattas 

till 96 775 000 kr. 

3. Med hänsyn till storleken av beräknade investeringar med byggnads

bidrag enligt avtal uppskattas behovet av medel till 13 000 000 kr. 

4. För kostnader för markförvärv, lagfartskostnader m. m. tas upp 

3 000 000 kr. 

5. För de sjukhusfastigheter, som fortfarande är i statens ägo, 

beräknas lokalhyror med sammanlagt 2 271 000 kr. Beloppet skall 

tillgodoföras statens allmänna fastighetsfond. 

6. Enligt I 97 2 års tilläggsavtal skall en engångsavlösning ske av statens 

ansvar för pensionskostnaderna för den personal som övergick i kommu

nal tjänst vid kommunernas övertagande av psykiatriska sjukvården till 

den del de avser tjänstetid hos staten. Kapitelbeloppet skall slutamorteras 

på 22 år. Under vart och dt av åren 1975-1993 skall annuitet av 

avlösningsbeloppet utbetalas med 70 656 000 kr. 
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Föredraganden 

De tilläggsavtal till mentalsjukvårdsavtalen som numera träffats mellan 

staten och sjukvårdshuvudmännen och som godkiints av Kungl. Maj :t den 
20 december 1974 innebär att statens driftbidrag till huvudmännen utgår 
med I 415 milj. kr. för år 1974. Med utgångspunkt i detta belopp 
beräknar jag på grundval av nu gällande bidragsreglcr det sammanlagda 

anslagsbehovet för nästa budgetår till l 597 milj. kr. 

Som förut nämnts är storleken av statens bidrag fr. o. m. år 1975 
beroende av förhandlingar mellan avt:.ilsparterna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften a11 kliniker för psykiskt sjuka m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av I 597 000 000 kr. 

H 5. Bidrag till anordnande av radioterapevt iska kliniker 

1973/74 
1974/7 5 
1975/76 

Utgift 551 382 
Anslag 405 000 
Förslag I 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till uppförande och utrustning av radiote

rapevtiska kliniker vid regionsjukhusen i Linköping, Örebro och Umeå. 

Enligt av riksdagen antagna riktlinjer för regionsjukvårdens utbyggande 
m. m. (prop. 1960:159, SU 1960:189, rskr 1960:381) skall bidrag utgå 

med 25 'Yr.• av kostnaderna för uppförande och utrustning av ifrågavarande 

klinika. 
Örebro läns landsting beräknar att investeringarna i radioterapcvtiska 

kliniker vid regionsjukhuset i Örebro för budgetåret 1975/76 motsvarar 

ett statsbidrag på ca I milj. kr. 
Östergötlands läns landsting bcräkn:.ir investeringarna i radiotera

pevtiska kliniker vid regionsjukhuset i Linköping för budgetåret 1975/76 
till 570 000 kr. Statsbidrag beräknas utgå med ca 140 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör tas upp med I milj. kr. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande al' radioterapevtiska kliniker för 

budgetårl'l 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av I 000 000 kr. 

H 6. Förvaring och underhåll av viss sjukvärdsmateriel m. m. 

1973/74 

1974/75 

197 5/76 

Utgift 3 137 697 

Anslag 3 069 000 
Förslag 3 583 000 

lO Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr I. Bilaga 7 
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Från anslaget bekostas förvaring och underhåll av heredskapsut
rustning för den civila sjukvårdens krigsorganisation. 

1974/75 

I. Arvoden till redogörarc 
a) för centrala förräd 28 000 
b) för lokala förriid 138 200 

2. Arvoden till inventerings-
förrättare 14 500 

3. Ersättning för handräckning, 
semestt'r- och sjukvikaricr 653 300 

4. Hyror, frakter m. m. I 695 000 
5. Reparation och underhåll 

m. m. av matcrid 440 000 
6. Kostnader för central 

mall'riclrcdovisning 1()0 000 

Summa 3 069 000 

Socialstyre/sen 

Beräknad ändring 1975/76 

Social
styrelsen 

6 000 
+ 71 800 

+ 15 500 

+ 296 700 
+ 415 000 

+ 375 000 

+ 15 000 

+I 183 000 

Föredraganden 

11 000 
+ 3 800 

+ 500 I 

+ 153 700 
+ 99 000 

+ 253 000 

+ 15 000 

+ 514 000 

1. Socialstyrelsen föreslår att arvodesbeloppen för redogörare höjs till 
2 400 kr. per år för centralförrådsredogörarc och till 1 200 kr. per år för 
redogörarc vid lokala förråd. 

2. Styrelsens beredskapsförråd skall inventeras minst vart femte år. 
Begärda medel räcker till inventering av ca 30 förråd. 

3. Anpassningen av förrådsväsendet till gällande organisation, genom
gång av beredskapssjukhusens vårdavdelningsutrustning samt erforderlig 
materielvård innebär att handräckningsverksamheten kommer att ligga på 
en högre nivå än tidigare. Detta tillsammans med högre timersättning till 
förrådspersonalen bidrar till ett kraftigt ökat mcdelsbchov. 

4. Huvuddelen av utgifterna utgörs av hyror och frakter. Härtill 
kommer icke obetydliga kostnader för värme, el, telefon, inredning, 
förrådsutcnsilier m. m. 

5. Behovet av materielvård beror på anskaffningstidpunkt, materielens 
kkniska och ekonomiska livslängd, säkerhetsförcskrifter, lagringsförhål
landen etc. Härtill kommer kraven på att materielen är i ett sådant skick 
att en snabb omställning till krigsförhållanden är möjlig. Materielvården 
är eftersatt och angivet mcdelsbehov har därför hög prioritet. 

6. Socialstyrelsens informationssystem för beredsJ<:apslagring beräknas 
vara i drift under innevarande budgetår, vilket innebär att medel behövs 
under budgetåret 197 5 /76 för löpande produktion. 
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Fiiredragandcn 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Fiin•aring och underhåll a11 11iss sjukvårdsmateriel m. m. för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 583 000 kr. 

H 7. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 2 213 992 
Anslag 2 7 5 5 000 
Förslag I 555 000 

Reservation 2 998 536 

Från anslaget bekostas ny- och återanskaffning av utrustning m. m. för 
bcrcdskapssjukhus samt vissa stödfunktioncr för dessa. Vidare bekostas 
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för beredskapsplanläggning och 
ändringsarbeten inom byggnader planlagda för användning inom den 

civila krigssjukvården. 

Beräknade bruttoutgifter 
1. Täckande av förluster vid om-

sättning av utrustning för 
bcrcdskapssjukhus 

2. Ersättning till sjukviirdshuvud
miinncn m. Il. för utförda 

1974/75 

530 000 

ändring~arhetcn 700 000 
3. Ersättning till sjukvärdshuvud-

männcn för vissa planläggnings-
kostnadcr I 600 000 

4. Kompletterande utrustning 
för krigsblodccntraler 

5. Reparation av förrådsbyggnadcr 25 000 

Beräknade omsättnings
inkomste.r 

Beräknade nettoutgifter 

Socialstyre/sen 

2 855 000 

100 000 

2 755 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Social
styrelsen 

+I 720 000 

- 450 000 

750 000 

+ 700 000 
+ 75 000 

Föredraganden 

450 000 

750 000 

+1 295 000 - I 200 000 

+I 295 000 - I 200 000 

1. Till styrelsens förfogande ställda medel för att täcka förluster vid 
omsättning av utrustning för bercdskapssjukhus har sedan budgetåret 

1969/70 reducerats med beräknade omsättningsinkomster. Återanskaff

ningsvärdet på försåld utrustning överskrider kraftigt försäljningsvärdet 
på motsvarande utrustning. Ett materielunderskott har därför upp
kommit, vilket snarast bör täckas. 

2.-3. Ersättningar till sjukvårdshuvudmänncn för utförda änddngsar
hden och för vissa planläggningskostnadcr baseras på uppgifter som 
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inhämtats från huvudmännen. Styrelsen ämnar från kalenderårsskiftet 
1974/75 gå över till kalenderårsvisa utbetalningar till sjukvårdshuvud
männen, vilket innebär en tillfällig nedgång i medelsbehovet för 
budgetåret 197 5 /7 6. 

4. Den år 1972 fastställda krigsorganisationcn för krigsblodcentraler 
innebär en ökning av den erforderliga tappningskapaciteten. För denna 
organisation behövs materiel för mobila tappningsenheter. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 555 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller 
krigsfara för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag 

av 1 555 000 kr. 

H 8. Viss krigssjukvårdsutbildning m. m. 

1973/74 

1974/7 5 
1975/76 

Utgift I 460 420 

Anslag 2 3 5 5 000 
Förslag 2 413 000 

Från anslagd bekostas utbildningen av personal som avses tjänstgöra 

inom den allmänt civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Social- Föredraganden 
styrelsen 

1. Centrala kurser/konferenser 
i försvars- och katastrofme-
dicin 126 000 + 50 000 + 12 000 

2. Efterutbildningskurser i för-
svars- och katastrofmedicin 
för läkare 610 000 +352 000 + 57 000 

3. Försvarsmedicinsk tjänst-
göring 660 000 + 53 000 

4. Utbildning av vapenfria 
tjänstepliktiga för vilka 
socialstyrelsen är utbild-
ningsmyndighel 75 000 + 5 000 

5. Kurser i hälsovardshered-
skap för ledamöter i hälso-
vårdsnämnder m. 11. 57 000 + 86 000 + 2 000 

6. Pedagogiskt utvecklings-
arbete 37 000 + 3 000 

7. Bidrag till Svenska röda 
korset för utbildning av 
samariter 590 000 - 13 000 - 113 000 
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8. Bidrag till Svenska röda 
korset för utbildning av 
administrativ personal för 
krigsblodccntralorgani
sationl'n 

9. Bidrag till Sveriges 
kvinnliga bilkärcrs 
riksförbund för utbild
ning av bilförare 

Summa 

Socialstyre/sen 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

200 000 

2 355 000 

Social
styrelsen 

+JOO 000 

+ 14 000 

+650000 

Föredraganden 

+ 100 000 

+ 58 000 

1. De av socialstyrelsen anordnade centrala kurserna och konferenser

na i försvars- och katastrofmedicin beräknas fortsätta även under 

budgetåret 197 5/7 6. Två veckokurser och ett flertal kortare konferenser 
kommer att anordnas. 

2. För budgetåret 197 5/76 planeras tolv veckokurser med sammanlagt 
360 deltagare. Kurserna avses få ett mera differentierat innehåll för olika 
läkarkategorier med hänsyn till deras skilda uppgifter inom den försvars
och katastrofmedicinska beredskapen. 

3. Det är en strävan frän socialstyrelsens sida att den försvarsmedicins
ka tjänstgöringen för läkare skall fullgöras inom sådana discipliner där 
läkaren kan komma att verka under beredskap och krig. Tjänstgöringen 

avses kunna omfatta öppen vård, psykiatri, akutsjukvårdens olika 
discipliner, mikrobiologi och beredskapsplanering på olika administrativa 
nivåer. Antalet tjänstgöringsmånader per år beräknas till ca 240. 

4. Vapenfri tjänst planeras dels i form av två å tre 23-veckors 
värdhiträdeskurser med efterföljande tjänstgöring inom sjukvården, dels i 
form av en kurs för sjukhuskontorister, som avses tjänstgöra i cxpedi
tionstjänst vid beredskapssjukhus. 

Utbildningen vid ungdomsvårdsskolor planeras som hittills med en 
sjuveckorskurs. Viss medicinalpersonal kommer även att fullgöra vapenfri 
tjänst. Totalt torde ca I 25 vapenfria genomgå utbildning. 

5. Fem tredagarskurser planeras för lt:damöter i hälsovårdsnämnder 
och för hälsovårdsinspektörer. 

7.-8. Styrelsen planerar i samarbete med Svenska röda korset utbild
ning av rödakorspersonal för administrativa uppgifter inom krigsblod

centralorganisationen. Ca 650 personer beräknas behöva tillföras organi
sationen fran Röda korset. Utbildningen planeras hli genomförd under en 
treärsperiod. Utbildningen av civilsamariter kan under motsvarande tid 
minskas. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 413 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss krigssjukvårdsutbildning m. m. för budgdån:t 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 413 000 kr. 

H 9. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare 

1973/74 Utgift 20 703 032 
1974 /7 5 Anslag 20 700 000 
197 5/76 Förslag 15 025 000 

Från anslaget utgår ersättning till landstingskommunerna och Gotlands 

kommun enligt överenskommelse mellan staten och dessa kommuner om 
deras övertagande av statens ansvar för provinsialläkarnas pensionering 
(prop. 1972:50, SoU 1972:17, rskr 1972:169). 

överenskommelsen innebär sammanfattningsvis, att berörda sjukvårds

huvudmän räknat fr. o. m. den I januari 1969 tar över ansvaret för 

provinsialläkarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare som fått 
behålla pensionsrätt enligt statens allmänna pensionsreglemcnte. Staten 

ersätter huvudmännen för deras åtaganden genom utbetalning av dels ett 
cngångsbdopp motsvarande pensionsskulderna, dels årliga bidrag. 

Socialstyre/sen 

Engångsbeloppet har fastställts till 78 383 870 kr. per den 1 juli 1971 
och skall fördelas på 19 annuiteter, som skall erläggas fr. o. m. år 1975. 

De årliga bidragen har fastställts till 8 milj. kr. för vart och ett av åren 
1969-1974 och skall utbetalas med 16 milj. kr. den I juli under vart och 
ett av ären 1972-1974. Frågan om storleken av de ärliga bidragen 
fr. o. m. år 1975 skall tas upp vid förhandlingar mellan parterna. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknas till följande preliminära 
belopp. 

Annuitet 

Arligt belopp 

Föredraganden 

Summa (avrundat) 

7 024 830 

8 000 000 
15 025 000 

Frågan om storleken av de årliga bidragen för år 197 5 och följande är 

skall tas upp till förhandlingar mellan staten och baörda sjukvårdshuvud-
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män. I avvaktan härpå utgår jag från oförändrade anslagsgrunder. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med 15 025 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen förtslår riksdagen 

att till Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare för 
budgetåret 1975/76 anvisa t'!t förslagsanslag av 15 025 000 kr. 
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I. Ungdomsvård m. m. 

Socialutredningen och fosterbarnsutredningen har i sina under år 1974 

avlämnade betänkanden föreslagit omfattande förändringar inom social

vården bl. a. när det gäller vård och behandlingsformer, huvudmanna

skap, vårdansvar m. m. 
Socialutredningen drar i sitt principbetänkande (SOU 1974:39) upp 

riktlinjer för en kommunal socialvård, som har ett primärt ansvar för 

människors sociala välfärd med betoning av helhetssyn och integrering 

mellan institutionell vård och behandling i mera öppna former. Socialut

redningens betänkande är f. n. föremål för en omfattande remissbehand

ling som inom kort avslutas. 

Fosterbarnsutredningen formulerar i betänkandet (SOU 1974:07) sina 

utgångspunkter för vård och behandling i begreppen normalisering, närhet, 

frivillighet och medinflytande. För att skapa förutsättningar för en 

verksamhet efter dessa riktlinjer är det enligt utredningen angeläget att ett 

odelat vårdansvar åläggs den nämnd. som svarar för barn och ungdom. 

Utredningen föreslår att primärkommunerna skall vara huvudmän för alla 

delar av den sociala barna- och ungdomsvården, inkl. de nu landstingsdrivna 

barnhemmen. 

Fostt:rbarnsutredningens förslag har remissbehandlats. Flertalet remiss
instanser ställer sig i princip bakom huvudtånkarna i utredningens förslag. 

Man framhåller emellertid önskvärdheten av att vissa av utredningens 

förslag kan bli föremål för praktisk försöksverksamhet innan ny 

lagstiftning skapas på området. Man framhåller också att vissa av 

utredningens förslag har ett direkt samband med de frågeställningar 
socialutredningen berört i sitt principbetänkande. 

Socialutredningens och fosterbarnsutredningens betänkanden berör 

viktiga delar av gällande lagstiftning och organisation på det sociala 

området liksom betydelsefulla huvudmannaskapsfrågor. Det är därför 

angeläget att få till stånd en försöksverksamhet som kan ge praktiska 
erfarenheter för reformarbetet inom socialvården. En sådan försöksverk
samhet bör främst avse barna- och ungdomsvården men även beröra 
nykterhetsvården och narkomanvården. Försöksverksamheten bör ut

formas så att primärkommunerna ges möjlighet att som huvudmän för 

vården pröva nya behandlingsmetoder och att ta det sammanhållna 

vårdansvaret för såväl den öppna som den institutionella vården, oavsett 

om den är allmänt förebyggande eller utgör ett direkt led i behandlingen. 

foörsöksverksamheten hör, förutom primärkommunernas resurser, om

fatta Iandstingskommunala och statliga institutionsresurscr i form av 

barnhem, ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter. Dessutom 

hör genom försöksverksamheten kunna belysas en rad frågor som gäller 

samordningen mellan primärkommunernas sociala verksamhet octl lands

tingens hälso- och sjukvård. Försöken bör innefatta sådana åtgärder som 
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kan stimLlera till lösning av individuella vård- och behandlingsproblcm i 
närmiljö och som så långt möjligt onödiggör behovet av institutionsplace
ringar. Syftet med försöksverksamheten är att ge underlag för ställnings

taganden i hithörande frågor. 
En försöksvcrksamhet med en sådan inriktning bör påbörjas nästa 

budgetår och genomföras i en region med tillräckligt underlag av 
institutionella behandlingsresurser. En arbetsgrupp har tillsatts för att 
planera verksamheten. Jag föreslår i det följande att 3 milj. kr. tas i 
anspråk för en sådan försöksverksamhet inom ramen för de medel som 
anvisas under anslaget I I. Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader. 

Som jag förut nämnt (s. 53) har barnstugeutredningen lagt fram ett 

betänkande om fritidsverksamhet för 7-12-åringar (SOU 1974:42), 
vilket efter avslutad remissbchandling nu är under beredning inom 
socialdepartementet. Jag vill i detta sammanhang understryka att 
fritidsverksamht!ten för barn är en angelägen uppgift för att förebygga 
uppkomsten av sociala problem. Socialstyrelsen fick redan år 1971 i 
uppdrag av Kungl. Maj:t att i samråd med bl. a. skolöverstyrelsen, barn
stugeutredningen och Svenska kommunförbundet utarbeta förslag till 
riktlinjer för försöksverksamhet på detta område. Efter förslag av bl. a. 

socialstyrelsen har ca 20 milj. kr. anvisats från allmänna arvsfonden till 
försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för barn, företrädesvis i åldrarna 
7-12 år. Försöken har utvidgats att även omfatta nya former av 
sommarkoloni- och lägerverksamhet samt annan ferieverksamhet m. m. 
Bidrag har hittills beviljats för ca 330 olika projekt, varav ca 230 har 

olika organisationer som huvudman. för att bl. a. underlätta för 
invandrarbarnen att lära sig svenska och få kontakt med svenska barn har 
från allmänna arvsfonden även anvisats ca 1,4 milj. kr. till försök med 
olika former av förskoleverksamhet för invandrarbarn. 

Arbetsgruppen rörande försöksverksamhet inom barna- och ungdoms
vården (AFBU) har medverkat vid startandet och genomförandet av olika 
försöksprojekt. Bl. a. har arbetsgruppen tillsammans med socialstyrelsen 
tagit initiativ till försöksverksamhet med placering i föräldrahemmet av 
ungdomar som är inskrivna vid ungdomsvårdsskola. Vidare har arbets
gruppen initierat och slutfört försöksverksamhet med fosterföräldraut
bildning i fyra kommuner, initierat försöksverksamhet med vidgat socialt 
arbde på ungdoms- och fritidsgårdar i två kommuner samt påbörjat 
arbetet med en kursplan för försöksvis utbildning av personal inom den 
sociala hemhjälpen för uppgifter som hemterapevter. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att socialstyrelsen, som haft Kungl. 
Maj :ts uppdrag att i samarbete med Allmänna barnhuset undersöka bl. a. 
omfattningen av barnmisshandel, nyligen avlämnat en rapport i denna 

fråga. I rapporten redovisas resultatt:t av en enkät år 197 1 till barnavårds
nämnderna i landets samtliga kommuner avsecndl! uppgifter om misshan

delsfall under åren 1969 -1970. Vidare lämnas förslag om bl. a. informa
tion om samhällets hjälpåtgärdcr, föräldrautbildning och andra former av 
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förebyggande åtgärder. Rapporten rcmissbehandlas f. n. och kommer 

därefter att tas upp till behandling. 
Brottsförcbyggande rådet har tre arbetsgrupper som arbetar med 

frågor rörande barn och ungdom. En arbetsgrupp sysslar med samarbetet 
mellan socialvård, skola och polis. En annan arbetar med skolundervis

ningen i lag och rätt och den tredje arbetsgruppen med olika brottsföre

hyggande åtgärder för barn och ungdom. 
Vid ungdomsvårdsskolorna - skolhem eller yrkesskolor - ges vård, 

fostran och utbildning åt barn och ungdomar som på grund av SL .. ·iala 
- störningar bedöms vara i behov av den behandling som kan ges vid dessa 

skolor. De vid skolorna intagna har antingen skrivits in som elever eller 

tagits in för utredning eller observation. Vid skolhemmen, som är avsedda 
för skolpliktiga elever, ges grundskoleutbildning. Vid yrkcsskolorna ges 

l1Uvudsakligen arbetsträning samt förberedande yrkesut bildning. 

Socialstyrelsen tillämpar alltmer närhetsprincipen vid placering av 

ungdomar på skolorna. Försöksvcrksamhet med frivillig vård - numera 

även för vissa s. k. överåriga elver - samt vård av pojkar och flickor på 

samma skola pågår vid några institutioner. 

Vid ungdomsvårdsskolorna pågår sedan några år tillbaka en omfattan

de försöksverksamhet med syfte att förbättra behandlingsmetoderna. 

Förutom de tidigare nämnda försöken pågår vid Johannisberg försök med 

bl. a. ökat personligt stöd till eleverna i samband med placering av 

deverna utom skola. Vid samma skola pågår försöksverksamht!t med 
förlängd yrkesutbildning. Vid Fagared pågår försök med en intensiv 

social träning före utplaceringen av eleverna. 

Den försöksverksamhet med olika åtgärder för att förbättra den 

teoretiska undervisningen och möjligheterna till arbetsträning och arbets
prövning som påbörjats främst vid yrkesskolorna har enligt socialstyrel

sen utfallit väl. Dessa försök bör i avvaktan på utvärdering fortsätta även 

nästa budgetår. 
An takt ungdomsvårdsskolor utgör f. n. 19, varav 14 för manliga och 5 

för kvinnliga elever. Antalet aktuella elevplatser är ca 650. Utvecklingen 
av elevantalet och vårdtiderna framgår av följande sammanställning. 

Antalet den 31 dcc. 
värd adc elever 

inorn skola 
utom skola 

Antal placeringar för 
vård utom skola 

Vård tidens längd i genom
snitt för elever som 
skrivits ut resp_ ar: 
Hela värdtidcn, antal dagar 

Därav: 
a) värdtid inom skola 

varav första vårdtid 
b) vårdtid utom skola 

1960 

941 
586 

l 220 

I 003 

456 
328 
547 

1965 

887 
819 

l 166 

682 

359 
246 
323 

1971 

727 
867 

2 284 

920 

394 
212 
526 

1972 

682 
817 

2 066 

l 012 

374 
161 
638 

1973 

610 
747 

l 800 

I 001 

410 
175 
591 
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Intagningar på grund av narkotikamissbruk är av betydande omfatt
ning. Hos närmare en tredjedel av de år 1973 nyintagna pojkarna och hos 
närmare hälften av flickorna har sådant missbruk angetts som en av 

orsakerna till intagningen. Alkoholmissbruk som intagningsorsak har 

angetts till ca 30 % för pojkar och 40 % för flickor. 
Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdskole

organisationen har kunnat minskas under senare år. Den 1 maj 1974 var 
antalet inskrivna elever vid ungdomsvårdsskola 1 277 mot 1 454 ett år 
tidigare. Socialstyrelsen har under år 1974 tillsatt en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda behovet av kvalitativa och kvantitativa institutionsre
surser inom barnhems-, ungdomsvårdsskole- och nykterhctsvsården med 

syfte att bl. a. undersöka alternativa användningsområden för övertaliga 
institutioner. En av arbetsgruppen utförd inventering visar att det f. n. 

finns ett överskott på ungdomsvårdsskolcplatser i Västsverige, Skåne och 
Norrland. Den nuvarande beläggningssituationen gör det möjligt att 
minska antalet skolor med en. Mot bakgrund av de uppgifter som 
socialstyrelsens arbetsgrupp redovisat om överskottet på platser anser jag 
det möjligt att lägga ned en skola i västsverige, nämligen F orsane. 

För att möjliggöra genomförandet av den tidigare nämnda försöksverk
samheten inom ramen för anslaget till Ungdomsvårdsskolorna: Driftkost
nader bör vidare en viss omfördelning av resurser ske inom ungdoms

vårdsskoleorganisationen. Med hänsyn till föreliggande platsöverskott bör 

ett antal vårdavdelningar kunna stängas. Dessutom räknar jag med att en 
reducering av personalen kan ske vid de skolor som skall delta i försöks
verksamheten. 

I 1. Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Personal 
Lcdningspersonal 
Vård- och tillsynspcrsonal 
Lkonom ipcrsonal 
Personal for utbildning 

oL'h syssdsattning 
Kontorspcrsonal 

94104792 
102 619 000 
111 283 000 

1974/75 

124 
517 ~ 
146 

153 
44~ 

985 

Beriiknad ändring 1975/76 

Sol"ial- Föredraganden 
styrelsen 

-I - 7 
- 21 :\ 
- 9 

-3 -12 
2 

-4 -51 ~I 

1 Dessutom beräknas en minskning ske med 39 tjänster genom stängning av 
vårdavdelningar m. m. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Anslag 

UtKifier 

Social
styrelsen 

Lönckostnadt'r 65 557 000 + 10 336 000 
Sjukvard 160 000 
Rcsecrsättningar I 005 000 + 85 000 
Lokalkostnader 9 846 000 + 464 000 
Expenser I 503 000 + 153 000 
Tjänstebilar och bussar 782 000 + 94 000 

därav för anskaffning (135 000) (+ 14 000) 
övriga utgifter för den 

egentliga skolverksamhcten 7 855 000 + 702 000 
därav for 
a) inventarier m. m. (801 000) (- 50 000) 
b) lägcrvcrksamhct (260 000) (+ 76 000) 

c) övrigt 16 794 000) (+ 676 000) 

Sjukvard m. 111. at ekver I 606 000 
Utgifter för arbctsträning m. m. 4 126 000 + 659 000 

därav för anskaffning 
av inventarier (607 000) (+ 97 000) 

Försöksvcrksamhct med 
särskilda former av 
undervisning m. m. 900 000 + 126 000 

Praktikc1.·ntra 70 000 
Frsättning till över-

vakare m. m. (ca 800 devcr) 480 000 80 000 
Placering i enskilda 

hem (ca 350 elever) 6 476 000 - 1000000 
Kurser, u thildningsanstal-

term. rn. (ca 300 elever) 2 672 000 + 767 000 

lnackordcringshcrn (ca 25 elever) 742 000 + 118 000 
Arbetsmarknad sst v rclsens 

arbdsplatser (ca 20 elever) 25 000 5 000 
Vissa bidrag till IOGT-NTO m. m_ 10 000 
Viss försoksvcrksamhet i 

samarbete med sjukvårds-
förvaltningen i Göteborg 194 000 + 27 000 

Kurser, konforcnscr, 
kontaktvcrksamhet m. m. 
för föräldrar (enskilda 
hem) o.:h övervakare 15 000 + 10 000 

Urval o.:h rekrytering 
av personal + 80 000 

l:örsöksvcrksamhcl inom 
bl. a. barna- och ungdomsvården 

Summa utgifter 104 024 000 + 12 536 000 

Inkomster 
Uppbör<lsrn~dcl l 405 000 375 000 

Nettoutgift 102 619 000 + 12 911 000 
----------

Föredraganden 

+ 4 049 000 
20 000 

+ 64 000 
+ 694 000 
+ 25 000 
+ 65 000 

(+ 14 000) 

+ 160 000 

( - 50 000) 
(+ 76 000) 
(+ 134 000) 

67 000 
+ 410 000 

(+ 70 000) 

+ 126 000 

80 000 

- 1 100 000 

+ 691 000 

+ 110 000 

5 000 

+ 27 000 

+ 10 000 

+ 80 000 

+ 3 000 000 

+ 8 239 000 

425 000 

+ 8 664 000 
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Socialstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning + 11 868 000 kr., varav 2 28 I 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. En minskad efterfrågan av platser vid ungdomsvårdsskolorna har 

under senare år föranlett nedläggning av ett antal skolor. Nedgången av 
beläggningen vid skolorna liksom vid andra institutioner har föranlett 

socialstyrelsen att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att bl. a. 
diskutera platsbehovet och en eventuell omstrukturering av institutions

vården. Mol denna bakgrund har socialstyrelsen inte ansett sig kunna 

föreslå någon begränsning av organisationen enligt de anvisningar som 

gäller för 0-alternativet. 
3. Med anledning av nedläggning av l:lornö yrkcsskola vid årsskiftet 

1974/7 5 sker följande minskningar (halvårskostnader): 

Lönekostnader 
Lokalkostnader 
Kostnader för expenser 
Kostnader för tjänstebilar och bussar 
Kostnader för övriga utgifter för 

den egentliga skolverksamhetcn 
Kostnader för arbetsträning m. m. 

805 000 kr. 
96 000 kr. 
10 000 kr. 
7 000 kr. 

3 000 kr. 
I 000 kr. 

922 000 kr. 

På grund av pensionering kan en tjänst för rektor, en befallningsman 
och en y rkeslärare avföras från personalförteckningen. Dessutom kan en 
tjänst som ladugårdsförman vid Forsane yrkesskola dras in ( ·- 280 000 
kr.). 

4. Genom tillämpning av avtal om arbetstidsförkortning för tjänste
män med särskilt betungande arbeten och oregelbunden arbetstid kom
mer en betydande del av vårdpersonalt:n att få kortare arbetstid. 
Socialstyrelsen beräknar preliminärt medclsbehovet för arbetstidsförkort
ningcn till 2 05 2 000 kr., vilket motsvarar 27 tjänster inom vård- och 
till sy nsm an nak arriä rt'n. 

5. För ökat lokalinnehav beräknas kostnaderna stiga med 335 000 kr. 
överflyttning av inkomster från uppbördsmedel till lokalkostnader med
för minskade lokalkostnader med 50 000 kr.(+ 285 000 kr.). 

6. Behov av engångsanskaffning av telefonväxlar finns inte längre och 
minskar kostnaderna för expenser med 25 000 kr. Ökning av personal 

med datalöner medför en merkostnad av 10 000 kr. Omläggning av 
datalöner medför en ytterligare kostnad av 28 000 kr. Kostnaden för 

förhyrning av bilar beräknas öka med 15 000 kr. Omfördelning av 

kostnader bör ske på så sätt att medel till inventarier minskas med 50 000 
kr. och medel till lägerverksamhet ökas med 50 000 kr. (+28 000). 

7. Minskat antal övervakare betyda lägre kostnader (-- 80 000 kr.). 
8. Ett minskat antal placeringar i enskilda hem beräknas minska 
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medelsbehovet med 1 milj. kr. Samtidigt beräknas ett ökat antal 
placeringar på kurser, utbildningsanstalter m. m. öka medelsbehovet med 
500 000 kr. (- 500 000 kr.). 

9. Antalet elever på arbetsmarknadsstyrelsens arbetsplatser beräknas 
minska. Behovet av verksamhet med kurser, konferenser, kontakter 
m. m. för föräldrar (enskilda hem) och övervakare beräknas öka. Från 
anslaget E 1. överförs 80 000 kr. för anlagsprövning av personal. Medlen 
skall användas vid rekrytering och urval av personal vid ungdomsvårds
skolorna (+85 000 kr.). 

10. Inkomsterna av försäljning av produkter m. m. beräknas minska 
med 300 000 kr. och inkomsterna av ersättning för elektrisk energi, 
hyror, tvätt m. m. beräknas minska med 75 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en höjning av 
anslaget för ungdomsvårdsskolorna med 8 664 000 kr. till 111 283 000 
kr. 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt har utbyggnaden av den 
öppna vården medfört att ungdomsvårdsskoleorganisationen har kunnat 
minskas under senare år. Beläggningssituationen medger nu att antalet 
skolor kan minskas med ytterligare en under budgetåret 197 5/76. Mot 
bakgrunden av de uppgifter beträffande överskott på platser i vissa 
regioner som redovisats av socialstyrelsens arbetsgrupp om behovet av 
institutionsvårdsresurser, anser jag det möjligt att lägga ned en skola i 
Västsverige, nämligen Forsane. 

Som jag nämnt i avsnittsinlcdningen berör de förslag som lagts fram av 
foslcrbarnsutredningen och socialutredningen viktiga delar av gällande 
lagstiftning och organisation på det sociala området. Det är därför angeläget 
att en försöksverksamhet påbörjas för att ge praktiska erfarenheter för 
reformarbetet inom socialvården. Som jag tidigare angett bör försöks
verksamheten, förutom primärkommunernas resurser, omfatta institu
tionsresurser i form av barnhem, ungdomsvårdsskolor och nykterhets
vårdsanstalter. Jag anser att en försöksverksamhet med en sådan inrikt
ning bör påbörjas nästa budgetår och genomföras i en region med 
tillräckligt underlag av institutionella behandlingsresurser. Förutom de 
institutionsresurser som ställs till förfogande bör 3 milj. kr. få tas i 

anspråk för ändamålet inom ramen för de medel som anvisas under detta 

anslag. Jag räknar därvid med att ett antal vårdavdelningar bör kunna 

stängas med hänsyn till föreliggande platsöverskott och att en reducering 
kan ske av personalen vid de skolor som skall delta i försöksverksam
heten. Frågan om vilka vårdavdelningar som skall stängas får övervägas 
med beaktande av bl. a. den aktuella beläggningssituationen. För genom
förande av arbetstidsförkortning för viss vårdarpersonal har jag räknat 

rned personalförstärkningar med sammanlagt 8 ~ tjänster. Totalt sett 
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innebär de föreslagna förändringarna inom ungdomsvårdsskolescktorn en 
minskning av personalen med ca 90 tjänster. 

Den frivilliga vård som skall ges inom ramen för den nämnda 
försöksvcrksamheten bör få ske utan hinder av bestämmelsern:i i 
barnavårdslagcn ( 1960 :97), ungdomsvårdsskolestadgan ( 1 960:728) och 
tillämpningskungörclscn till nyk terhetsvårdslagen ( l 95 5 :5 28 ). 

Försöksverksamhcten med individuellt utformade metoder för under
visning samt arbetsprövning och arbetsträning, i första hand vid yrkcssko
lorna, bör fortsätta. Verksamheten avser bl. a. anställning av speciallärare 
samt arvodering av studierektorer. För nästa budgetår har jag beräknat 
1 026 000 kr. för sådan verksamhet vid minst tio skolor. Jag har vidare 
beräknat 183 000 kr. för förhyrning av tjänstebilar och 149 000 kr. för 
nyanskaffning av fordon. 

Under anslagsposten Övriga utgifter för den egentliga skolverksamhe
ten har jag beräknat 336 000 kr. för lägerverksamhet. Jag har vidare 
under denna anslagspost beräknat 165 000 kr. för anskaffning av materiel 
till upprustning av lokaler i egen regi. 

För kurser, konferenser, kontaktverksamhet m. m. för föräldrar och 
övervakare har jag beräknat 25 000 kr. Slutligen har jag för urval och 
testning av personal beräknat 80 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att påbörja och genomföra försöksverk
samhet inom socialvården i enlighet med vad jag förordat i det 
föregående, 

2. till Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 111 283 000 kr. 

I 2. Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1973/74 
!974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

217 605 
700 000 

I 000 

Reservation 580 526 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med nybyggnad eller 
större ombyggnad vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare bekostas anskaff
ning av undervisningsmateriel och andra skolinventarier i anslutning till 
anordnande av grundskoleundervisning vid vissa skolorm. m. 

Socialstyre/sen 

Medelsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Dispunibdt 1974/7 5 
Beräknade utbetalningar 1974/75 
Beräknad u !gående rescrva tion 197 5-06-30 
Beräknade utbetalningar 1975/76 

Anslagsb.:hov 1975/76 

l 280 526 
930 526 
350 000 
690 000 

340 000 
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Kostnaderna för inventarier till ett antal byggnadsobjekt uppskattas 
till 290 000 kr. 

För nyanskaffning av maskiner och undervisningsmatericl för arbcts
träning vid skolorna beräknar socialstyrelsen mcdclsbchovet under bud
getåren 1974/75-1976/77 till sammanlagt I 360 000 kr., varav 510 000 
kr. för 1974/75 och 300 000 kr. för 1975/76. 

De 12 skolkliniker som finns f. n. behöver kompletterande utrustning 
för 50 000 kr. Två nya skolkliniker skall inrättas, vilket kräver en 
grundutrustning på sammanlagt 50 000 kr. 

Föredraganden 

Mt:d hänsyn till befintlig reservation och antalet nya byggnadsprojekt 
vid skolorna bör anslaget för nästa budgetår föras upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier 

m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
1 000 kr. 

I 3. Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

508 621 
848 000 
572 000 

Reservation 342 094 

Från anslaget bekostas viss utbildning av personal vid ungdomsvårds
skolorna, däribland den grundutbildning som nyanställd vårdpersonal 
skall genomgå. 

Socialstyre/sen 

Ml!dclsbehovd framgår av följandt: sammanställning. 

Disponibelt 1974/7 5 
Beräknade utbetalningar 1974/75 
Beräknad utgående reservation 1975-06-30 
Beräknade utbetalningar 1975/76 

Anslagsbchov 1975/76 (avrundat) 

1 181 000 
844 000 
337 000 

1 181 000 

844 000 

För introduktionskurser under budgetåret 1975/76 för nyanställda 
vårdare, assistenter, psykologer, sjuksköterskor m. fl. har beräknats 
227 000 kr. Vidare har styrelsen beräknat 166 000 kr. för fortbildnings-
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kurser och konferenser. Gemensamma kostnader för centrala kurser 
beräknas uppgå till 296 000 kr. 

Skolornas personal bör ges möjlighet att delta i kurser anordnade av 
skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, RFSU m. Il. För detta ända
mål beräknar styrelsen 92 000 kr. För intern personalutbildning samt 
s. k. punktkurser vid skolorna beräknas 250 000 kr. Socialstyrelsen anser 
vidare att 150 000 kr. behövs för utbyggd undervisning på det regionala 
planet. Socialstyrelsen har i sin anslagsberäkning utgått ifrån att förut

varande ungdomsvårdsskolan Bistagården får användas som kursgård 
längst fram till den 30 juni 1976 då anläggningen beräknas kunna 
avvecklas. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslagsbehovct för kursverksamheten under nästa budget
år till 572 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 572 000 kr. 

I 4. Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl. 

197 3 /7 4 Utgift 
197 4 /7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

598 021 
650 000 
700 000 

Från anslaget utbetalas ersättning för skador som vållats av personer 
intagna på ungdomsvårdsskolor, allmänna vårdanstalter för alkoholmiss
brukare, kriminalvårdsanstalter m. m. Ersättning utgår för skada som 
orsakats av intagen som avvikit från skolan eller anstalten eller som 
lämnat denna som frigångare eller efter permission. Ersättning utgår 
också för skada vållad av ungdomsvårdsskoleelev som vårdas utom skola 
samt av person som intagits på allmän vårdanstalt men bor på inackorde
ringshem eller åtnjuter familjevård. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen föreslår att anslaget med hänsyn till väntad ökad belastning 
höjs till 700 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör i enlighet med socialstyrelsens förslag för nästa budgetår 
tas upp med 700 000 kr. 

11 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 7 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 700 000 kr. 

I 5. Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och bamavårds
lagama m. m. 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

49 625 228 

40 000 000 
50 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till kommunerna dels enligt socialhjälps
och barnavårdslagarna för viss vård som meddelats huvudsakligen icke 
svenska medborgare, dels enligt särskilda åtaganden av staten för under
stöd åt renskötande samer. Ersättningen utbetalas till kommunerna 

genom länsstyrelserna. från anslaget utgår ersättning även för kostnader 
för sjuka och socialt handikappade flyktingar m. m., liksom för kommu
nernas kostnader för vissa kategorier zigenare, vissa flyktingar som inte 
kan försörja sig själva samt för utlandssvenskar som återvänder till 
Sverige. Dessa ersättningar betalas av socialstyrelsen. Slutligen bekostas 
understöd som av utrikesdepartementets understödsnämnd beviljas nöd
ställda svenskar i utlandet. 

Socialstyre/sen 

Med hänsyn till den ökade belastningen på anslaget och till anpass
ningsåtgärMr som behövs för de flyktingar som medgivits resa in i landet 
beräknar styrelsen kostnaderna för ekonomiskt bistånd till flyktingar och 
zigenare m. m. under budgetåret 1975/76 till 12 milj. kr. 

Utrikesdepartementets understödsnämnd beräknar kostnaderna för 
understöd till nödställda svenskar i utlandet till 900 000 kr. 

Föredraganden 

Under år 1972 utbetalades ersättningar till kommunerna för social
hjälp och barnavård åt utländska medborgare med ca 40 milj. kr. i ca 
15 000 ärenden, varav ca 10 000 avsåg personer från de nordiska 

länderna. För hjälp till flyktingar utbetalades under budgetåret 1973/74 
ca 8 977 000 kr. Ersättningarna till kommuner för understöd till zigenare 
utgjorde under samma budgetår ca 2 05 5 000 kr. 

Under de senaste åren har över ett hundratal svenska medborgare 
bosatta på utrikes ort fått understöd från detta anslag. Kostnaderna för 
budgetåret 1973/74 uppgick till ca 867 000 kr. 
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Anslaget bör med hänsyn till belastningen under budgetåret 1973/74 
samt beräknade ökade utbetalningar till kommunerna föras upp med 50 
milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och 
barnavårds/agarna m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 50 000 000 kr. 
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J. Nykterhetsvärd m. m. 

Under de senaste åren har nykterhetsvården präglats av en ökad 
samordning och integration med den övriga socialvården, arbetsvården 
och sjukvården. De grundläggande principerna för den framtida nykter
hetsvården kommer att tas upp i samband med behandlingen av socialut
redningens betänkande och prövas bl. a. i den försöksverksamhet inom 
socialvården som jag närmare har redogjort för under det föregående 
avsnittet I. Ungdomsvård m. m. 

De öppna och frivilliga vårdformerna inom nykterhetsvården fortsätter 
att öka och tvångsåtgärderna minskar kraftigt. Antalet fall med vilka 
nämnderna tagit befattning har successivt minskat från ca 79 000 år l 96S 
till ca 6S 000 år 1973. Tvångsåtgärderna enligt nykterhetsvårdslagen har 
under samma tid minskat med över SO %. Vad gäller den slutna vården 
har antalet resolutioner om tvångsintagning på allmänna vårdanstalter 

också minskat successivt från 2 615 år I 96S till I 2SS år 1973. Antalet 
frivilliga intagningar på allmänna och enskilda vårdanstalter har ökat 
avsevärt samtidigt som vårdtiderna har kunnat förkortas. Av det 
sammanlagda antalet intagningar på allmänna och enskilda anstalter var 
tvångsintagningarna år 1973 endast 12,S %, vilket innebär en nedgång 
med drygt hälften jämfört med år 1968. 

Den öppna och halvöppna nyk terhetsvårdens resurser har samtidigt 
ökat. För år 1973 redovisar socialstyrelsen vid ca 140 alkoholpolikliniker 
och rådgivningsbyråer med läkarcxpeditioner, omkring 200 000 besök 
hos läkare, 70 000 hos kurator eller psykolog samt 560 000 hos 
sjuksköterska. Antalet platser vid inackorderingshemmen var år 1963 ca 
260 och uppgick den I juli 1974 till ca I 440 fördelade på 78 
kommuner. 

Nykterhetsvårdens anstaltsutredning avlämnade i december 1972 sitt 
betänkande (Ds S 1972 :9) om platsbehovet vid de allmänna vårdanstal
terna. Efter remissbehandling har förslaget övervägts i socialdepartemen
tet. För innevarande budgetår har det bedömts möjligt att med hänsyn 
till beläggningen minska platsantalet med ca 100. På grundval av nu 
föreliggande uppgifter om anstalternas utnyttjande är. det möjligt att 
minska antalet platser med ytterligare ca I SO under nästa budgetår. 

Anstaltsutredningen har nu i uppdrag att närmare undersöka även den 
halvöppna vårdform som inackorderingshemmen utgör inom nykterhets
vården. Utredningen beräknas slutföra detta uppdrag under innevarande 
år. Förhållandena vid vårdanstalterna har både vad gäller klientelets 
sammansättning och vårdens innehåll förändrats under senare år. Detta 
innebär bl. a. andra krav på personalen vid vårdinstitutionerna. I 
anledning härav har en utredning tillsatts med uppdrag att företa en 
översyn av personalorganisationen vid erkända och enskilda vårdanstalter. 

Även denna utredning beräknas kunna slutföra sitt arbete under inne
varande år. 
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Statens bidrag till driftkostnaderna för vårdanstaltcr utgörs för 
innevarande budgetår av ett garanti- och beläggningsbidrag med samman
lagt högst I 04 kr. per dag. För budgetåret 197 5/76 kommer i det 
följande att föreslås en höjning av detta driftbidrag med 13 kr. till 117 
kr. per dag. Vidare beräknas särskilda medel för vissa andra ändamål vid 

vårdanstalterna. Det föreslagna bidragsbeloppet för nästa budgetår är 
beräknat på grundval av lönenivån och arbctstidsreglema för år 1974. 

Anslagsbehovet för byggnadsarbeten vid allmänna och enskilda vårdan

stalter beräknas för nästa budgetår till sammanlagt 4,8 milj. kr. 
Till de sociala centralnämndernas verksamhet för nyktcrhetsvård och 

vården av narkotikamissbrukare beräknar jag för nästa budgetår en 

ökning av statsbidragen med ca 12 milj. kr. till ca 133 milj. kr. Jag har 
därvid beräknat medel för försöksverksamhet under ytterligare ett år med 
social jourverksamhet m. m. En utvärdering av försöksverksamheten har 
satts igång för redovisning under året. För bidrag till Länkrörelsen m. m. 
föreslås en ökning av anslaget med 800 000 kr. till 4,8 milj. kr. 

För statsbidrag till olika insatser i vården av narkotikamissbrukare 
beräknas sammanlagt ca 27 milj. kr. Medlen avser bidrag till anordnande 
och drift av hehandlings- och inackorderingshem, bidrag till kommuners 
kostnader för vårdcentraler, vård i enskilt hem av narkotikamissbrukare 
och försök med social jourverksamhet. Vidare avser medlen bidrag till 
sammanslutningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare och till 
olika organisationers verksamhet för rehabilitering av narkotikaskadade 

personer m. m. 
En översyn av de statsbidragsbestämmelser som avser vård av narko

tikamissbrukare har påbörjats inom socialdepartementet. översynen görs 
i anslutning till bl. a. den försöksverksamhct som skall påbörjas med 
anledning av socialutredningens och fosterbarnsutredningens betänkan
den och som tidigare redovisats i inledningen till avsnittet I. Ungdomsvård 
m. m. Pågående försöksverksamhet med social jourverksamhet skall också 
beaktas i detta sammanhang. I avvaktan på resultatet av översynen 
beräknas ytterligare medel främst för försök med social jourverksamhet 
och för försök med olika projekt som berör uppsökande verksamhet och 
eftervård bland narkotikamissbrukare. Vidare föreslås en ökning av 
högsta driftbidraget till inackorderings- och behandlingshem för narkoti
kamissbrukare från 35 000 kr. till 40 000 kr. per plats och år. 

Samhällets insatser i narkotikabekämpningen samordnas bl. a. i brotts
förcbyggandc rådet. En arbetsgrupp inom rådet följer utvecklingen på 
narkotikaområdet. Rådet disponerar medel från anslag under andra 
huvudtiteln för att finansiera berörda myndigheters frekvensundersök
ningar om narkotikamissbrukets utbredning. 

Ett mer exakt mått på narkotikamissbrukets omfattning är svårt att 
ange. De senaste frekvensundersökningarna tyder dock på att någon 
ökning av missbrukets utbredning inte har skett. Snarare tycks antalet 
missbrukare ha minskat. Socialstyrelsens och övriga myndigheters läges
rapporter och bedömning av den aktudla situationen pekar i samma 
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riktning. Vidgad information och ett ökat utbud av olika vård- och 
bchandlingsformer anses tillsammans med polisens och tullens insatser ha 
medverkat till denna utveckling. Fler missbrukare än tidigare tycks nu 
söka kvalificerad vård. 

Kampen mot narkotikamissbruket pågår ständigt genom insatser av 
berörda samhällsorgan. Socialstyrelsen följer fortlöpande vården av 
narkotikamissbrukare genom nära kontakter med behandlingsenheter och 
huvudmän. Polisen och tullen har, i nära samarbete med utländska ·polis
och tullmyndigheter, sin uppmärksamhet särskilt riktad mot den inter
nationellt organiserade narkotikahandeln. Viss tillförsel av heroin till 
Stockholmsområdet har därvid uppdagats och beivrats. Att heroin kom
mit in på den svenska illegala marknaden föranleder ytterligare skärpt 
vaksamhet. 

Sverige deltar aktivt i det internationella arbetet .. mot narkotikamiss
bruket bl. a. inom FN och dess underorgan. Under anslaget L 2. förordar 
jag att 200 000 kr. tillförs FN:s fond för kontroll av beroendeframkallan
de medel även under nästa budgetår. Mellan de nordiska länderna 
förekommer täta kontakter om narkotikaproblemen. För socialkurativ 
verksamhet för svenska ungdomar i Köpenhamn beräknar jag medel 
under socialstyrelsens anslag. 

J 1. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

1973/74 
1974/75 
197 5/76 

Utgift 23 682 144 
Anslag 25 7 5 5 000 
Förslag 29 597 000 

F. n. finns fyra statliga vårdanstalter, nämligen Gudhem, Runnagården 
med vårdavdelningen Brotorp, Venngarn samt vårdanstalten vid Frösö
klinikerna. Anstalterna har sammanlagt 307 platser. 

1974/75 Beräknad ändring 197 5/76 

Social- Föredraganden 
styrelsen 

Personal 
Vårdlcdning 24 + ").!. 

-2 

Vårdpersonal 94 + 15 +4 
Arbetsledarpersonal 33 l 
Ekonomipersonal 29 + 2 -2 
Övrig personal 22 + l 

202 + 19~ +2 

Anslag 
Lönekostnadcr 13 420 000 + 4 241 000 + 2 390 000 
Sjukvänl 44 000 + 8 000 
Rcsccrsättningar 103 000 + 25 000 + 15 000 
Lokalkostnader 3 371 000 + 762 000 + 762 000 
Expenser 288 000 + 77 000 + 40 000 
Övriga utgifkr 2 769 000 + 407 000 + 275 000 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Hälso- och sjukvård för 
intagna 

Vårdanstaltcn vid 1-'rösö
klinikcma 

760 000 

5 000 000 
25 755 000 

Social
styrelsen 

+ 76 000 

+ 500 000 

+6 096 000 

F öred ragand en 

+ 60 000 

+ 300 000 

+ 3 842 000 

Inkomster vid vårdanstalterna, som redovisas på driftbudgetens in
komstsida. beräknas till 250 000 kr. (1974/75 250 000 kr.). 

Socialstyrelsen 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 3 088 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av anslaget med ca 1,4 

• milj. kr. Härvid förutsätts bl. a. en minskning med 25 vårdplatser och 13 
tjänster. 

3. För den arbetstidsförkortning som enligt avtal skall börja genom
föras år 197 5 beräknas en ökning av medelsbchovet med 687 000 kr. 
motsvarande lönekostnader till nio tjänster för vårdare och tillsynsmän. 

4. Vid Gudhem fordras en förstärkning av anstaltens sjukvårdsresurser 
med en tjänst som översköterska. En vårdartjänst kan därvid dras in. Då 
fastighetsdriften vid anstalten fr. o. m. år 1974 handhas av byggnads
styrelsen kan två tjänster för maskinpersonal dras in (- 123 000 kr.). 

5. Hornö ungdom~'Vårdsskola föreslås bli en vårdavdelning med 20 
platser till Venngarn. Sammanlagt föreslås 21 1 /2 tjänster inrättade vid 
vårdavdelningen. Vid huvudanstalten, där platsantalet minskas till 70, 
föreslås att sju tjänster dras in. Lönekostnaden för Hornö beräknas under 
budgetåret 1975/76 till I 626 000 kr. Samtidigt minskas Venngarns 
lönekostnader med 533 000 kr. Vid huvudanstaltens nyinrättade akutav
delning behövs en förstärkning med en tillsynsman och två vårdare ( + 
229 000 kr.). Styrelsen har i särskild ansökan hemställt att vårdavdelning
en får inrättas fr. o. m. år 1975 och att anslaget för budgetåret 1974/75 
får överskridas med sammanlagt 700 000 kr. 

6. Vid Runnagården-Brotorp föreslås ytterligare fyra tjänster, varav 
en assistent vid Runnagården samt en assistent för fritidsverksamhet och 
två vårdare vid Brotorp ( + 3 12 000 kr.). 

7. För rehabilitering och bibehållande av partiellt arbetsföra befatt
ningshavare samt för tillfälliga förstärkningar vid samtliga vårdanslalter 
med anledning av vcrksamhetsplanering begärs sammanlagt 300 000 kr. 

8. Av omkostnader beräknas en höjning av anslagsposten till lokalkost
nader med 762 000 kr., varav 43 7 000 för befintliga lokaler, 123 000 för 
fastighetsdriften vid Gudhem och 202 000 för vårdavdelningen vid 
Hornö. Av den totala omkostnadsökningen beräknas 387 000 kr. för 
utvidgad verksamhet. 
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Socialstyrelsen föreslår att samtliga inkomster avseende vårdanstalter
na för budgetåret 1975/76 redovisas under förevarande anslag i stället för 
som hittills på driftbudgetens inkomstsida. Styrelsen beräknar 1 500 000 
kr. i inkomster av arbetsträningen. Utgifterna beräknas till samma 
belopp. övriga inkomster vid vårdanstalterna för budgetåret 1975/76 
beräknas uppgå till oförändrat 2 500 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag att inrätta en avdelning med ett 
20-tal platser till vårdanstalten Venngarn vid Hornö förutvarande ung
domsvårdsskola. Betydande fördelar i vårdarbetet kan härigenom vinnas. 
Det sammanlagda antalet platser vid anstalten och vårdavdelningen bör 
uppgå till 70, vilket innebär en minskning med 20 platser jämfört med 
nuvarande platsantal vid Venngarn. Personella och andra resurser som 
frigörs vid Venngarn bör därigenom kunna tas i anspråk i samband med 
att vårdavdelningen inrättas. Verksamheten vid vårdavdelningen på 
Hornö kommer att sättas igång redan under innevarande budgetår. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samråd med anstaltsstyrelsen vidta 
ändringar i personalorganisationen och andra åtgärder för att inrätta 
vårdavdelningen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
29 597 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat ytterligare medel mot
svarande fyra tjänster för vårdpersonal i anledning av arbetstidsförkort
ning. Vidare har jag godtagit socialstyrelsens förslag i fråga om tjänste
utbyte vid Gudhem samt om personalförändringar på grund av ändrad 
fastighetsskötsel vid anstalten. 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen 
att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkost

nader för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 
29 597 000 kr. 

J 2. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning m. m. 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

209 676 
30 000 

100 000 

Reservation 658 194 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med ny-, till- och 
ombyggnadsarbeten samt upprustning av arbt!tsdriften m. m. vid vårdan
stalterna. 

Socialstyre/sen 

Under budgetåret 1974/7 5 beräknas 336 000 kr. för inköp av inven
tarier till vårdanstalten vid Frösöklinikerna och till Venngarn. 
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För budgetåret 197S/76 beräknas ca 7S 000 kr. för inventarier samt 
7S 000 kr. till anstalternas arbdsdrift. Styrelsen föreslår ett anslag på 
ISO 000 kr. för budgetåret 197S/76. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslagsbehovet nästa budgetår för utrustning m. m. vid 
samtliga anstalter till I 00 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning 

m. m. för budgetåret l 97S/76 anvisa ett reservationsanslag av 

100 000 kr. 

J 3. Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för alkoholmiss
brukare m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/7 S Anslag 
197S/76 Förslag 

I 30S 200 
800 000 
900 000 

Reservation 3 S48 121 

Från anslaget utgår bidrag för att anordna erkänd eller enskild 
vårdanstalt eller inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt till s. k. 
övergångshem. Bidrag utgår också för att anordna behandlingshem och 
inackorderingshem för narkotikamissbrukare. Bidrag utgår med högst 
18 000 kr. per plats. Bidraget får som regel inte överstiga vad som 
skjuts till från annat håll. Bidragsbestämmelserna för erkända och enskilda 
vårdanstalter samt för inackorderingshem för alkoholmissbrukare åter
finns i kungörelsen (l 9S7 :144) om statsbidrag till anordnande av vårdan
stalter för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 1970:123). För 
anordningsbidrag till behandlingshem och inackorderingshem för nar
kotikamissbrukare gäller bestämmelserna i brev den 7 juni 1974 avseende 
anslag för budgetåret 1974/7 S till nykterhetsvård m. m. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen föreslår att bidragsbestämmelserna ändras så, att fr. o. m. 
budgetåret l 97S/76 statsbidrag kan utgå med högst 20 000 kr. eller, om 
särskilda skäl föreligger, med högst 30 000 kr. per plats. 

På grundval av detta förslag beräknas medelsbehovet budgetåret 
197 S/76 för 2SO nya platser vid inackorderingshem för alkoholmissbru
kare samt vid behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss
brukare till S,S milj. kr. 

Föredraganden 

Nästa budgetår beräknar jag anslagsbehovet till 900 000 kr. för att 
anordna ytterligare SO platser vid inackorderingshem och behandlings-
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hem. Vid anslagsberäkningen har jag utgått från oförändrade bestäm
melser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
reservationsanslag av 900 000 kr. 

J 4. Bidrag till driftkostnader vid erkända värdanstalter för alkoholmiss
brukare m. m. 

1973/74 Utgift 96 500 118 
1974/75 Anslag 115 100 000 
1975/76 Förslag l2l 900 000 

Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid erkända och enskilda 
vårdanstalter för alkoholmissbrukare, inackorderingshem för alkoholmiss
brukare samt behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss

brukare. 
Bidrag till vårdanstalter utgår med vissa maximibelopp i form av dels 

garantibidrag (per dag och vårdplats), dels beläggningsbidrag (för dag och 
vårdad person). Om särskilda skäl föreligger kan statsbidrag utgå med 
högre belopp. Statsbidrag till inackorderings- och behandlingshem utgår 
med ett belopp motsvarande högst 7 S % av de styrkta nettokostnaderna 
för hemmets drift. Bidraget till hem för narkotikamissbrukare får dock 
inte överstiga 3 S 000 kr. per plats och år. Bestämmelserna angående 
vårdanstaltcr och inackorderingshem för alkoholmissbrukare återfinns i 
kungörelsen (195 5 :426) om statsbidrag till driftkostnader vid vårdanstal
tcr för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 1974 :290). För statsbi
drag till driften av behandlingshem och inackorderingshem för narkotika
missbrukare gäller bestämmelserna i brev den 7 juni 1974 avseende anslag 

för budgetåret 1974/75 till n_ykterhetsvård m. m. 

1974/75 Beräknad andring 1975/76 

Social- Före-
styrelsen dragandcn 

Drift hitlragens maximi he/opp 
(;arantibi<lrag kr. 70 +40 + 7 
lkläggningsbidrag kr. 34 - 7 + 6 

104 +33 + 13 

Socialstyre/sen 

Styrelsen föreslår att driftbidragi:t beräknas så att anstalternas fasta 

kostnader täcks av garantibidrag och rörliga kostnader av beläggningsbi-
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drag. De fasta kostnaderna för de erkända anstalterna beräknas under 
budgetåret 1974/7 5 utgöra 80 %, medan garantibidraget uppgår till ca 

67 % av totala driftbidraget. 
En höjning av driftbidraget med sammanlagt 33 kr. föreslås, varav 26 

kr. i huvudsak för löne- och prisomräkning samt arhetstidsförkortning, 4 
kr. för personalförstärkning och 3 kr. för vissa standardförbättringar. 

Driftbidraget bör därför höjas med sammanlagt 33 kr. till 137 kr. På 
grund av de fasta kostnadernas andel (80 %) av totalkostnaderna bör 

dock garantibidraget bestämmas till högst 110 kr. och beläggningsbidra

get till högst 27 kr. 
Anstalter, som på grund av utgifter för särskilda värdanordningar 

prövas vara i behov därav, får f. n. ytterligare 1 kr. i garantibidrag. 1 

första hand gäller detta anstalter med egna sjukavdelningar. Kostnaderna 
för sådana avdelningar har under senare år ökat kraftigt. Socialstyrelsen 
hemställer att detta extra bidrag fastställs till högst 3 kr. Dessutom 
förutsätter styrelsen att möjlighet skall finnas för regeringen att, när 
särskilda skäl föreligger, bevilja ytterligare statsbidrag utöver nämnda 

maximibelopp. Då alla anstalter inte är i behov av maximalt bidrag, 
behövs inte ytterligare medel för detta ändamål. Styrelsen räknar vidare 
med att särskilda medel, 0,5 milj. kr., anvisas för upprustning av 

anstalternas jnventarier. Tidigare genomfört beslut om borttagande av 
avgift till den statliga personalpensioneringen för de privata vårdanstalter

na medför att ca 3,5 milj. kr. skall inlevereras till inkomsttiteln 

Pensionsmedel m. m. Vidare begär socialstyrelsen särskilda medd, sam

manlagt 3,5 milj. kr., för rehabilitering av vissa befattningshavare vid 
vårdanstalter, täckning av driftunderskott samt driftkostnader för anstal
ternas redovisningscen tral. 

Vid beräkningen av medelsbehovet utgår socialstyrelsen från ett 
garantibidrag på J 10 kr. samt ett beläggningsbidrag på 27 kr. för erkända 
anstalter och 20 kr. för enskilda anstalter. Styrelsen uppskattar antalet 
vårdplatser under budgetåret 1975/76 till I 336 vid erkända anstalter och 
897 vid enskilda anstalter. Antalet värddagar beräknas pä grundval av 
sistnämnda uppgifter till 487 640 för erkända och 327 405 för enskilda 
anstalter. Med en beläggningsfrekvens som uppskattas till 90 % vid 
erkända och 95 % vid enskilda anstalter beräknas medclsbehovet till 71, I 
milj. kr. för erkända anstalter och 44, 1 milj. kr. för enskilda anstalter. 

Medelsbehovet för bidrag till driften av inackorderingshem och 
behandlingshem uppskattas till 35,l milj. kr. för budgetåret JQ75/76. 

Hänsyn har därvid tagits till förutsedd ökning av platsantalet vid hemmen 
och till kostnadsutvccklingen. 

Föredraganden 

Driftbidraget till erkända och enskilda vårdanstalter bör höjas med 13 

kr. per dag, varav 7 kr. i garantibidrag och 6 kr. i bdäggningsbidrag. För 

anstalt, som på grund av utgifter för särskilda vård.anordningar prövas 
vara i behov därav, bör garantibidraget liksom nu kunna utgå med 
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ytterligare I kr. De ändrade bidragsbestämmelserna bör tillämpas 
fr. o. m. den I juli 1975. Dessa bidragsbelopp är beräknade på grundval 
av lönenivån och arbetstidsn:gkrna för år 1974. Avsikten är att genom 
särskilda beslut beakta de förändringar i lönekostnaderna som avtals
mässigt kan uppkomma för åren 197 5 och 1976. 

Jag beräknar anslaget till 121,9 milj. kr., varav 52,8 milj. kr. för bidrag 
till erkända vårdanstalter och 34,8 milj. kr. till enskilda anstalter. Jag 
beräknar också särskilda medel, 4 milj. kr., för pensionsavgifter och 
inköp av inventarier till anstalterna. I inledningen till detta avsnitt har jag 
framhållit att det bör vara möjligt att under innevarande och nästa 
budgetår minska antalet platser vid vårdanstalterna med sammanlagt 
ca 250. Antalet vårdplatser kommer därigenom i genomsnitt under 
budgetåret 197 5/76 att uppgå till ca I 280 vid erkända och 890 vid 
enskilda vårdanstalter. Antalet vårddagar under budgetåret kan uppskat
tas till ca 467 000 resp. 324 000. Under anslaget beräknas vidare 30,3 

milj. kr. för bidrag till inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt 
inackorderingshem och behandlingshem för narkotikamissbrukare. Jag har 
därvid räknat med en ökning av högsta bidragsbeloppet för inackorde
rings- och behandlingshem för narkotikamissbrukare från 35 000 kr. till 
40 000 kr. per plats och år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för bi

drag till driftkostnader vid erkända vårdanstalt.:r för alkohol
missbrukare m. m., 

2. till Bidrag till driftkostnader i•id erkända vårdans ta/ter för alko

holmissbrukare m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av I 21 900 000 kr. 

J 5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m. 

1973/74 Utgift 106 389 520 
1974/75 Anslag 12 l 300 000 
1975/76 Förslag 133 400 000 

Statsbidrag utgår till kostnaderna för sådan verksamhet, som enligt 
gällande författningar ankommer på kommunernas nykterhetsnämnder. 
Bidraget utgör 75 % av de godkända kostnaderna för sådan verksamhet 
till vilken ersättning eller bidrag av statsmedel inte utgår i särskild 
ordning. Bidrag betalas ut för kaknderår i efterskott. Bestämmelserna 

återfinns i kungörelsen (l 954:431) om statsbidrag till de kommunala 
nykterhetsnämndernas verksamhet (ändrad senast 1971: 121 ). De i kun
görelsen angivna grunderna för statsbidrag tillämpas även beträffande 

kostnaderna för vård på alkoholpoliklinik av narkotikamissbrukare. Från 
anslaget utgår bidrag till vårdcentraler för narkotikamissbrukare, till 
kommuns kostnad för vård i enskilt hem av narkotikamissbrukare samt 
för ersättning till kommunerna för försök med social jourverksamhet. 
Härvid gäller bestämmelserna i brev den 7 juni 1974 avseende anslag för 
budgetåret 1974/75 till nykterhetsvård m. m. 
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Socialstyrelsen 

De statsbidragsgrundande kostnaderna för nykterhetsnämndcrnas verk
samhet beräknas för nästa budgetår till l 58,4 milj. kr., vilket motsvarar 
ett statsbidrag på 118,8 milj. kr. Anslagsberäkningen utgår därvid från 
dels en schablonmässig uppräkning av nykterhetsnämndernas löne- m. fl. 
administrativa kostnader i överensstämmelse med nuvarande föreskrifter i 
rcglcringsbrev, dels en utvidgad schablonberäkning som omfattar flertalet 
av nykterhetsnämndernas övriga kostnader. Styrelsen har dock räknat 
med att 75 % bidrag fortfarande efter granskning skall utgå till driftkost
nader för alkoholpolikliniker och föreslår dessutom att bidrag utgår till 
särskilda förebyggande och eftervårdande insatser. 0,5 milj. kr. har 
beräknats för förebyggande och eftervårdande insatser av socialvårdsut
bildad personal i anslutning till i kommunal regi bedriven fritidsverksam
het, till vilken statsbidrag inte utgår i annan ordning. Vidare har 
beräknats 7 ,3 milj. kr. för vårdcentraler för narkotikamissbrukare, 1,8 
milj. kr. för vård i enskilt hem av narkotikamissbrukare samt 3 milj. kr. 
för ersättning till kommunerna för försök med social jourverksamhet. Av 
sistnämnda belopp avser 2,6 milj. kr. bidrag till kommunernas kostnader 
fram till försöksperiodens slut 1975-12-31 och 0,4 milj. kr. socialstyrel
sens egna kostnader. 

Nykterhetsnämndernas statsbidragsgrundande utgifter samt kostnader 
för driften av vårdcentraler för narkotikamissbrukare och härpå belöpan
de statsbidrag m. m. framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

1969 1970 1971 1972 1973 

Statshidragsgrundande kostnader: 
l. Förebyggande och eftervårdande 

iitgärdcr 4,3 4,4 3,7 3,2 3,4 
2. Alkoholpolikliniker 17, I 16,0 19,4 23,2 26,7 
3. Läkarvård 1,2 1,0 1,0 1,0 l, l 
4. Familjevård 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
5. Vård på enskild anstalt och hem 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 
6. Transporter 1.9 2,1 2,3 2,4 2,5 
7. övriga statsbidragsgrundande kostn. 67,0 78,8 86,3 96,6 104,31 

Summa kostnader 92,0 103,0 113,3 127,3 138,9 

Statsbidrag 69,0 77,3 84,9 95,5 104,2 
De statsbidragsgrundandc 

kostnadernas ökning i 
förhållande till närmast 
förcgäende är 

a) milj. kr. 8,8 11,0 10,3 14,0 11,6 
b) proci:nt 10,6 12,0 10,0 12,4 9,1 

1 Därutöwr ca 0,7 milj. kr. till följd av ändrade bidragsgrundcr för vårdcentraler 
för narkotikamissbrukare vilket belastar annat anslag. 
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Föredraganden 

Det schablonmässiga bidragsförfarandet som avser kommunernas ad

ministrativa kostnader för nykterhetsvård bör tillämpas även under nästa 

budgetår. Vad gäller övriga kostnader för nykterhetsvården bör socialsty
relsen fördela tillgängliga statsbidragsmedel mellan kommunerna efter en 

samlad bedömning av samtliga ansökningar. Jag beräknar för dessa 

ändamål sammanlagt 119,7 milj. kr. för nästa budgetår. 
Jag har under anslaget även beräknat 6,9 milj. kr. enligt gällande bestäm

melser för bidrag till vårdcentraler för narkotikamissbrukare. Vidare har jag 

beräknat l ,8 milj. kr. för bidrag till kommuns kostnad för vård i enskilt 

hem av narkotikamissbrukare. Som jag framhållit i inledningen till detta 

avsnitt bör medel anvisas för en fortsatt försöksverksamhet under 
ytterligare ett är med social jourverksamhet och för försök med olika 

projekt som berör uppsökande verksamhet och eftervård bland narko

tikamissbrukare. Jag beräknar 5 milj. kr. för dessa ändamål. Jag räknar 

med att den påbörjade utvärderingen av försöksverksamheten skall ge 

underlag för bedömning av verksamheten. 

I enlighet härmed beräknar jag anslaget till 133 400 000 kr., vilket 
innebär en ökning med 12,l milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m. för bud

getåret 197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av 133 400 000 kr. 

J 6. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 

1975/76 Förslag 

306 520 
300 000 
350 000 

Reservation 210 552 

Från anslaget bekostas kurser och konferenser för personal vid 

länsnykterhetsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare, kon
ferenser rörande narkomanvård samt konferenser i eftervårds- och 
samarbetsfrågor m. m. Vidare disponeras visst belopp för anordnande av 

konferenser med nykterhetsnämnder m. m. och för understöd åt sam

manslutningar av sådana nämnder. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen beräknar kostnaderna för kurs- och konferensverksamheten 

nästa budgetår till 625 000 kr. För konferenser med nykterhetsnämnder 

m. m. och för understöd åt sammanslutningar av sådana nämnder 

beräknas 130 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag beräknar kostnaderna för kurs- och konfcrensverksamheten under 
nästa budgetår till 350 000 kr. samt för konferenser med nyktcrhets
nämnder m. m. till I 00 000 kr. 

Med hänsyn till beräknad reservation bör anslaget föras upp med 

350 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården för bud
getåret 197 5/76 anvisa ett reservationsanslag av 350 000 kr. 

J 7. Bidrag till Länkrörelsen m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/7 5 Anslag 
197 5/7 6 Förslag 

3 156 500 
4 000 000 
4 800 000 

Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande 
alkoholmissbrukare (Sällskapet Länkarna m. fl.), till organisationer för 
stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare m. m. samt till kommuner och 
till andra organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkohol- eller 
narkotikaskadade personer m. fl. för såväl pågående verksamhet som för
sök med nya vård- och behandlingsformer. 

Socialstyre/sen 

Sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare har till verk
samheten I 974/7 5 ansökt om bidrag med ca 2 950 000 kr. F. n. finns i 
landet ca 200 bidragssökande föreningar och två riksorganisationer inom 
Länkrörelsen. Vidare finns Alkoholproblematikernas Riksorganisation 
(ALRO), som utgör riksorganisation för vårdanstalternas patient
föreningar samt ytterligare några sammanslutningar. Socialstyrelsen 
beräknar för nästa budgetår 2 200 000 kr. till dessa sammanslutningar. 

Under budgetåret 1973/74 har 14 organisationer för stöd och hjälp åt 
läkemedelsmissbrukare fått bidrag. Av anslaget har medel bl. a. tilldelats 
Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL) som haft den 
mest omfattande verksamheten med 18 lokalavdelningar. Några av 
föräldraföreningarna mot narkotika har bildat ett riksförbund ( RFMN). 
Socialstyrelsen föreslår att 1 600 000 kr. beräknas för nästa budgetår till 
sammanslutningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare och 

liknande sammanslutningar. 
Vidare föreslår styrelsen bidrag med 500 000 kr. till andra organisa

tioner som ägnar sig åt rehabilitering av alkohol- eller narkotikaskadade 
personer samt persom:r som sniffar thinner eller andra lösningsmcdel. 

Socialstyrelsen beräknar 600 000 kr. för försök med nya vård- och 
behandlingsformer inom nykterhets- och narkomanvården. Bidrag före-
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slås utgå till såväl kommuner som frivilliga organisationer till försöksverk
samhet med rehabilitering av alkohol- eller narkotikamissbrukare. 

Föredraga11den 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas till 4,8 milj. kr. Härvid beräknar 
jag 3,8 milj. kr. för bidrag till Iänksammanslutningar samt sammanslut
ningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare m. m. För bidrag till 
kommuner och till andra organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av 
alkohol- eller narkotikaskadade personer m. fl. beräknar jag I milj. kr. för 
såväl pågående verksamhet som försök med nya vård- och behandlings
former. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Länkröre/se11 m. m. för budgetåret 1975/76 

anvisa ett anslag av 4 800 000 kr. 
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K. Vissa åtgärder för handikappade 

Grundsatserna om integration och normalisering är vägledande för 
arhetet på handikappområdet. Del innebär att insatserna har till syfte att 
göra samhällsmiljön och den verksamhet som bedrivs i samhället 

tillgänglig för handikappade. Insatserna förstärks fortlöpande, och statens 

kostnader beräknas under nästa budgetår öka med 735 milj. kr. i 
förhållande till riksstaten för innevarande budgetår. 

Eftersom de behov som handikapp medför är mångskiftande, måste 
samhällets insatser göras på en rad områden. De avser rehabilitering, 

förskola, skola, övrig undervisning och utbildning, vårdartjänst, arbete, 
bostäder, hemhjälp, färdtjänst, hjälpmedel, kulturell verksamhet, institu
tionsvård, stöd till handikapporganisationerna samt förtidspensioner och 
handikappersättningar inom folkpensioneringen och förtidspensioner 
inom ATP. 

Statens kostnader för del stöd som mer direkt avsa handikappade 
beräknas för budgetåret 1975/76 till 5 290 milj. kr. För tio år sedan var 

motsvarande kostnader I 070 milj. kr. Vidare kan under budgetåret 
1975/76 beräknas utgå förtidspension från ATP till handikappade med 
I 975 milj. kr. Den fortgående utbyggnaden av de statliga insatserna gör 
det möjligt att alltmer tillgodose de skiftande behoven. Den uppsökande 
verksamheten i kommunerna uppdagar och tillgodoser också enskildas 
behov i ökande utsträckning. Kommunerna och landstingen svarar även i 
övrigt för väsentliga och växande insatser på handikappområdet, bl. a. 
beträffande bostäder, färdtjänst, hemhjälp, annan service och rehabilite
ring. Handikapporganisationerna har stor betydelse både för enskilda 
handikappade och för utbyggnaden och inriktningen av samhällets 
insatser på handikappområdet. Handikapprörelsen samarbetar med sam
hällets myndigheter och organ bl. a. i statens handikappråd och i 
handikappråden i kommunerna och i landstingen. 

Den viktiga verksamheten med hjälpmedel åt handikappade förbättras 

fortlöpande och fr. o. m. den 1 januari 197 5 gäller vidgade regler om 
statsbidrag till reparation av hjälpmedel och till starrglasögon för barn 
och ungdomar. Vidare har statsbidrag införts för underhåll av vissa hjälp
medi:l. Statsbidragen till landstingens hjälpmcdelsverksamhet beräknas 
öka från 135 milj. kr. till 147 milj. kr. Insatserna för psykiskt utveck
lingsstörda fortsätter att byggas ut i fråga om undervisning, bostäder, 
vård och övriga omsorger. Statsbidragen till landstingen för dessa ända
mål beräknas stiga med ca 32 milj. kr. till ca 187 milj. kr. Kostnaderna 

för omvårdnad och vårdartjänst åt handikappade i vissa gymnasieskolor 
och folkhögskolor samt i eftergymnasial studiesituation beräknas öka 
från ca 8,8 milj. kr. till ca 9,5 milj. kr. För utbildning av ledarhundar, 
befordran av blindskriftsförsändelser och vissa andra åtgärder för blinda 
förordar jag en uppräkning med ca 860 000 kr. rör handikappinstitutet 
beräknar jag ökade medel med 615 000 kr. Statsbidraget till handikapp
organisationernas verksamhet föreslås höjt med 1 milj. kr. till 4,5 milj. kr. 

12 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr l. Bilaga 7 
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Som jag tidigare nämnt genomförs under åre.n 1975 och 1976 viktiga 

reformer i fråga om folkpensionsförmåncrna. Av särskild betydelse för 

handikappade är de nya reglerna om pensionstillskott för förtidspensio

närer som saknar ATP eller har låga ATP-belopp samt om handikapper

sättning och vårdbidrag. De nya reglerna om pensionstillskott innebär en 

kraftig ökning av nuvarande pensioner för dem som har blivit handikap

pade i unga år. Genom de nya bestämmelserna om handikappersättning 

och vårdbidrag får väsentligt fler handikappade möjlighet till ersättning 
för merkostnader och vårdinsatser på grund av handikapp. 

Fr. o. m. den l januari 1975 får kommunerna statsbidrag med 35 % till 
kostnaderna för färdtjänst för handikappade, vilkd bör underlätta kom
munernas finansiering av denna angelägna verksamhet. 

Handikapputredningen fortsätter sitt arbete och behandlar närmast 

frågor om hur kulturlivet kan göras bättre tillgängligt för handikappade 

och hur flerhan<likappades situation kan förbättras. 
Inom föreliggande avsnitt Vissa åtgärder för handikappade beräknar 

jag för nästa budgetår ett anslagsbehov av ca 362 milj. kr. Det innebär en 

ökning med ca 47 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Vidare 

har under avsnittet D. Sociala serviceåtgärder beräknats medel för social 
hemhjälp och färdtjänst för handikappade. Kostnaderna för statsbidrag 

till dessa insatser för handikappade beräknas till ca 100 milj. kr. för nästa 

budgetår, vilket innebär en ökning med ca 40 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. De kostnader under folkpensionsanslaget som av

ser förtidspensioner m. m. till handikappade kan beräknas stiga med 480 
milj. kr. till 2 985 milj. kr. På andra anslag som innefattar stöd åt handi

kappade, främst under utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadsdeparte

menten för utbildning, arbetsvård och bostadsanpassning, beräknas för 
nästa budgetar insatserna för handikappade i förhiillande till riksstaten 

för innevarande budgetår öka med 170 milj. kr. till 1 845 milj. kr. Jäm

fört med innevarande budgetår uppgår den sammanlagda ansJagsökningcn 

för olika åtgärder avseende handikappade till 735 milj. kr. 

K I. Bidrag till handikappinstitutet 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 080 000 
s 380 000 1 

6 010 000 

1 Därutöver har 130 000 kr. anvisah på tilliiggss1~t. 

Av anslaget disponerar handikappinstitutct 5 255 000 kr. och profes

sor Sven-Olof Brattgård 125 000 kr. för den av honom bedrivna vnksam

heten vid avdelningen för handikappforskning vid universitetet i Göte
borg. 

Handikappinstitutet, som drivs gemensamt av stalt'n och Svenska 

centralkommitten för rehabilitering (SVCR), är ci::ntralt organ på hjälp-



Prop. 1975:1 Bilaga 7 Socialdepartementet 179 

medelsområdet. Dess uppgifter avser bl. a. planering och samordning av 
forsknings- och utvecklingsarbete. Institutet prövar hjälpmedels lämplig
het för handikappade och bedömer skäligheten av deras kostnad. 
Institutet verkar också som informationsorgan på hjälpmedelsområdet 
och bistår sjukvårdshuvudmännen, som svarar för hjälpmedelsverksamhe

ten. 
Institutet leds av en styrelse med nio ledamöter, varav sju utses av 

regeringen och två av SVCR. Chef för institutet är en direktör och 
verksamheten är under direktören uppdelad på tre avdelningar, nämligen 
en teknisk avdelning, en informationsavdelning och en allmän avdelning. 

Antalet anställda vid institutet uppgick den I juli 1974 till 88 personer. 

Styrelsen för handikappinstitutet 

Styrelsen beräknar pris- och löneomräkning m. m. till 644 000 kr., varav 

I 54 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. Utöver detta föreslår styrelsen 
att anslaget till institutet ökas med 560 000 kr. I första hand begär 
styrelsen I 00 000 kr. för arbetstekniska hjälpmedel. Därutöver begär 
styrelsen medel för ökade insatser avseende synhjälpmedcl och hjälpme
del för psykiskt utvecklingsstörda samt till utvidgad försöksverksamhet 
med enhetligt register över bidragsberättigade hjälpmedel. SVCR:s bidrag 
till institutet anges till oförändrat I 00 000 kr. Institutets inkomster av 
teknisk rådgivning, information m. m. beräknas utgöra I 83 5 000 kr. 

Brattgård hemställer om bidrag med 225 000 kr. till handikappforsk

ningen i Göteborg. 

Föredraganden 

Handikappinstitutet har en central ställning inom hjälpmeddsområdet. 
Institutet prövar hjälpmedel samt främjar och samordnar utvecklingsar
bete, så att bra hjälpmedel kommer fram och kan ställas till handikappa
des förfogande. Viktig service och information lämnas ät landsting, 
kommuner och handikapporganisationer. Verksamheten har efter hand 
vidgats. Statens direkta bidrag till institutet under förevarande anslag har 
sedan dess tillkomst år 1968 ökat med drygt SO %. Därutöver har 
institutet inkomster i sin uppdragsvcrksamhct för konsultationer, service, 
information m. m. 

Jag beräknar institutets meddsbehov under detta anslag för nästa 
budgetår till 5 870 000 kr. Den verksamhet som institutet bedriver i fråga 
om hjälpmedel som är avsedda att användas på handikappades arbetsplat
ser bör som hittills finansieras genom bidrag från arbetsmarknadsstyrel
sen inom ramen för dess löpande verksamhet. 

För handikappforskningen i Göteborg beräknar jag under anslaget 
140 000 kr. Sammanlagt bör anslaget höjas med 630 000 kr. till 6 010 000 
kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till handikappinstitutet för budgetåret 1975/76 
anvisa ett anslag av 6 01 0 000 kr. 

K 2. Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

125 252 328 
135 000 000 
147 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen och vissa 
enskilda institutioner för hjälpmedd som på ordination tillhandahålls 
handikappade. De statsbidragsberättigade hjälpmedlen är upptagna i den 
s. k. hjälpmcdelsförteckningt:n som förs av socialstyrelsen. Bidraget utbe
talas halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1975/76 avser alltså 
kostnaderna under kalenderåret l 975. Bidragsbestämmelserna återfinns i 
kungörelsen (l 968 :238) om statsbidrag till vissa hjälpmedel för handi
kappade (ändrad senast 1972 :774 ). 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen framhåller att sjukvårdshuvudmännen ställer allt mer 
resurser till förfogandl' för hjälprncdelsverksamhetcn och att den tekniska 
utvecklingen leder till effektivare men därför också i vissa fall dyrare 
hjälpmedel. Befolkningsförskjutningen mot större antal personer i de 
högre åldrarna ökar efterfrågan på hjälpmedel. Styrelsen anför vidare, att 
sjukvårdshuvudmännen till följd av de statliga åtgärderna med samordnad 
upphandling av hjälpmedel numera kan anskaffa vissa hjälpmedel till en 
lägrt' kostnad än tidigare och att detta motverkar ökningen av statsbi
dragsbchovet. Försöksverksamhcten med tolkar åt döva, som betalas från 
förevarande anslag, har pågått i alla sjukvårdsområden sedan några är. 
Socialstyrelsen har påbörjat en utvärdering av försöksverksamheten. I 
avvaktan på dess resultat bör verksamheten fortsätta i försöksformer och 
som hittills bekostas från anslaget. 

Föredraganden 

Samhällets insatser för att tillhandahålla handikappade 
hjälpmedel för olika ändamål har ökat kraftigt under den senaste 
tioårsperioden. Enbart det statliga stöd till sjukvårdshuvudmännens 
hjälpmedelsverksamhet som utgår från detta anslag har stigit 

från 23 milj. kr. till 135 milj. kr. Huvudmännens egna insatser 
har förstärkts på motsvarande sätt. Särskilt har deras utbyggnad av 
hjälpmedclscentraler för ordination, information, utprovning och anpass
ning av hjälpmedel ökat handikappades möjligheter att erhålla hjälpme-
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del. Överföringen år 1972 av ett stort antal för vardagstillvaron viktiga 

hjälpmcdd från hjälpmedclsförteckningen till landstingens s. k. L-lista 

har vidare medfört en avsevärd förenkling. Dessa hjälpmedel bekostas 

numera av landstingen som ersätts i annan ordning. Handikappades behov 

av vissa förbrukningsartiklar tillgodoses numera genom apoteken och 

betalas av sjukförsäkringen. Jag erinrar vidare om att vissa hjälpmedel i 

handikappades bostäder finansit:ras genom statligt bostadsanpassningsbi

drag. Arbetsmarknadsverkl'.t tillhandahiiller arbetstekniska hjälpmedel. 

Hjälpmedel åt handikappade i skolor och annan utbildning finansieras av 

medel som skolöverstyrelsen och universitetskanslcrsämbetet disponerar. 

Som jag nyss har anfört under anslaget K 1 intar handikappinstitutet en 

central ställning på hjälpmcdclsområdet. Forskning och utveckling på 

området äger i väsentlig utsträckning rum med stöd av statliga medel, 

bl. a. från styrelsen för teknisk utveckling. 
Bestämmelserna för statsbidrag till sjukvårdshuvudmännens hjälpme

delsverksamhet ses över fortlöpande. De senaste förbättringarna har skett 

genom beslut av Kungl. Maj:! den 29 november 1974 med anledning av 

två betänkanden som hjälpmedclsgruppen avgav tidigare under året, 

nämligen (Ds S 1974:2) Reparation och drift av hörapparater och 

( Ds S 1974 :3 J Reparation av handikapphjälpmedel. De nya reglerna, 

som gäller fr. o. m. den I januari 197 5, innebär att statsbidrag 

för reparation av hjälpmedel numera utgår för praktiskt taget 

alla hjälpmedel som är uppförda i hjälpmedelsförteckningen och att 

statsbidragsgivningen har sträckts ut till att även omfatta underhåll av 

hjälpmedel. De nya reglerna får enligt min mening stor betydelse genom 

att hjälpmedlen kan hållas i gott skick utan kostnad för den enskilde. 

Detta torde få särskild betydelse för landets ca 150 000 innehavare av 
hörapparat. Den 1 juli 1973 vidgades statsbidragsgivningen för synhjälp

mcdel till att omfatta glasögon för personer som har opererats för grå 

starr. På förslag från hjälpmedelsgruppen har detta stöd ytterligare 
förstärkts för barn och ungdom fr. o. m. den I januari i år. 

Försöksverksamheten med statlig kostnadstäckning för tolkhjälp åt 

döva pågår nu i alla sjukvårdsområden och jag noterar med tillfredsställel
se att socialstyrelsen har börjat en värdering av verksamheten. 

Jag beräknar i huvudsaklig överensstämmelse med socialstyrelsens 

anslagsframställning de hjälpmedelskostnader som under nästa budgetår 

skall betalas frän anslaget till 147 milj. kr. Det innebär en ökning med 12 

milj. kr. jämfört med innevarande budgetar. Jag har därvid räknat med w 
kostnadsökning med 2 milj. kr. för nyssnämnda utvidgningar av statsbi

dragsreglerna. Vidare har jag beräknat medel för fortsatt försöksverksam

het med tolkar åt döva samt I milj. kr. för viss tillverkning av hjälpmedel. 

Dessutom har jag beräknat 631 000 kr. för den verksamhet med upp

handling av hjälpmedel som handhas av utrustningsnämnden för universi
tet och högskolor samt 250 000 kr för socialstyrelsens hjälpmedelsråd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 147 000 000 kr. 



Prop. 197 S :I Bilaga 7 Socialdepartementet 

K 3. Kostnader för viss utbildning av handikappade 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 431 193 
8 890 000 
9 630 000 

182 

Från anslaget betalas kostnaderna för försöksverksamhct mc<l omvård
nad och därmed sammanhängande verksamhet för svårt rön:lsehindrade 
och andra svårt handikappade elever i Ingemundskolan i Solna och i 
Skärholmens gymnasium i Stockholm. Vidare betalas kostnaderna för 
vårdartjänst åt svårt handikappade som studerar vid univcrsitd, högsko
lor och folkhögskolor. 

Verksamheten leds av styrdscn för vim.Jartjänst. Den beslår av sju 
ledamöter, som utses av regeringen. 

Från anslaget betalas även vissa räntt:kostnadcr. 

1. Omvårdnad och där
med samrnanhän~ande 
verksamhet för ele
ver i lngcrnundskolan 
och Skärholmens 
gymnasium 

2. Vårdartjänst för 
elever vid uni
versitet, högsko· 
lor och folkhög
skolor 

3. Styre)Sl'n för var· 
dartjänst m. 111. 

4. Vissa räntekost
nader 

Inkomster redovisa· 
de på driftbudgetens 
inkomstsida 

Styrelsen för vårdartjänst 

1974/75 

6 157 000 

2 250 000 

378 000 

105 000 

8 890000 

70 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Styrelsen för 
värdartjänst 

+1158000 

+ 686 000 

+ 261 000 

+ 2 JOS 000 

Föredraganden 

+ 371 000 

+ 321 000 

+ 38 000 

+ 10 000 

+ 740 000 

- 5 000 

Pris- och löncomräkning m. m. 680 000 kr., varav 254 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspiilägg. 
I. Styrdsens omvårdnadsverksamhet avser ca 85 elever höstterminen 

1974. De får sin undervisning dels i lngcmundskolan, som är belägen på 
karolinska sjukhusets områd.: i Solna, dels i Skärholm.:ns gymnasium i 
Stockholm, vilkd togs i bruk vid terminens början. Styrelsen ordnar 
bostäder för 49 dev.:r, m.:dan övriga är externa. Av dt: 49 .:kvt:rna bor 23 
på Ingemundskolans inkrnat och 26 i särskilda elevhushåll. Styrelsen har 
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fr. o. m. hösten 1974 elevhushåll för 20 elever i ett bostadshus i Skärhol
mcns centrum. De elever som bor där och går i Skärholmens gymnasium 
är således integrerade både i fråga om undervisning och boende. 

Styrelsen framhåller att det totala antalet elever som behöver dess 
boende- och omvårdnadsresurscr har minskat under senare år, vilket 

torde bero på att rörelsehindrade dcver har fått ökade möjligheter till 
skolgång på hemorten. Alla elever i skolinkrnatet kan fr. o. m. hästter
minen 1974 bo i eget rum. Styrelsen tillmäter elevernas integrerade 
boende i vanliga miljöer stor betydelse för deras sociala träning och 
anpassning. Styrelsen räknar med att försöksverksamheten med integre
rad undervisning i Skärholmens gymnasium kommer att utvärderas under 

innevarande budgetår, och att statsmakterna därefter tar ställning till det 
av skolöverstyrelsen och styrclst:n hösten 1973 framlagda förslaget om 
gymnasieskola för svårt rörelsehindrat.le och andra svårt handikappade. 

Styrelsen bt:räknar ett ökat mt:delsbchov av I 158 000 kr. för omvård
nadsverksamheten vid lngemundskolan och i Skärholrnen. I första hand 
behövs bl. a. viss personalförstärkning vid elevhushållen och ytterligare 
medel för elevresor och fritidsvcrksarnhct (470 000 kr.). 

2. Under läsårt:t 1973/74 erhöll 123 handikappade vårdartjänst. Av 
dessa studerade 22 vid universitet och högskolor samt 101 vid folkhög
skolor. Sty relscn räknar med att 140 studerande, varav 30 vid universitet 
och högskolor och 110 vid folkhögskolornas vinterkurser, kommer att 
behöva vårdartjänst under budgetåret 1975/76. Styrelsen framhåller, att 
folkhögskolornas ämneskurst:r är betydelsefulla för handikappade, som 
vill pröva sin studieförmåga eller förbereda sig för längre kurser. Hittills 
har behovet av vårdartjänst vid ämneskurser kunnat tillgodoses endast för 
en del av clt:verna. Styrelsen beräknar ett ökat medelsbchov av 200 000 
kr. för vårdartjänst under sådana kurser och i samband med studieresor 
som ingår i utbildningen vid folkhögskolor. 

3. För styrelsens kansli beräknas i första hand ökat medelsbehov för 
viss information m. m. (45 000 kr.). Vidare bör två tjänster som f. n. 
bekostas från anslags posten I föras över till kansliet ( 135 000 kr.). 

Föredraganden 

Antalet elever i gymnasieskolan som behöver omvårdnad genom 
styrelsen för vårdartjänst har minskat under senare år. Jag noterar med 
tillfredsställelse att gymnasieskolorna i landet i ökande utsträckning 
synes ta emot handikappade elever. Jag finner det likaså tillfredsställande 
att mer än hälften av de elever som styrelsen bereder bostad åt nu bor i 
elevhushåll utanför skolinternatet i lngt:mundskolan. Därvid har de nya 
anordningarna i Skärholmen, vilka från början har utformats för sitt 
ändamål, särskild betydelse. Liksom styrelsen anser jag det angeläget att 
verksamheten där fortlöpande följs och utvärderas. Kungl. Maj :t har den 
22 november 1974 uppdragit åt skolöverstyrelsen att i samråd med sty-
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rdsen för vårdartjänst företa sådan utvärdering beträffande försöksverk
samheten med gymnasial utbildning vid Skärholmens gymnasium. I av

vaktan på att erfarenhet har vunnits av försöksverksamheten i Skärhol
men anstår frågan om ställningstagande till de båda styrelsernas förslag 
om den framtida organisationen av gymnasieutbildningen för svårt rörel
sehindrade och andra svårt handikappade elever. 

För verksamheten med omvårdnad åt handikappade elever i gymnasie

skolan beräknar jag ett ytterligare medelsbehov av 746 000 kr. under 
nästa budgetår. Eftersom 3 7 5 000 kr. av årets medelsanvisning avser viss 
engångsanskaffning, innebär detta att anslagsposten ökas med 371 000 
kr. Vid min bedömning av medclsbehovet har jag bl. a. beaktat att antalet 
elever i skolinternatet, som förra läsåret var 40, har minskat avsevärt mer 

än vad styrelsen tidigare räknade med och nu utgör ca 20, medan antalet 

externa elever har ökat något. 
Vårdartjänst är en viktig förutsättning för att svårt handikappade skall 

kunna studera vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Verksamhe
ten har utvecklats snabbt under de senare åren. Liksom styrelsen räknar 
jag med ett visst ökat behov av vårdartjänst vid folkhögskolorna. Jag be
räknar det ytterligare medclsbehovet under anslags posten till 3 21 000 kr. 

Anslagsposten till styrelsen för vårdartjänst bör tas upp med 416 000 
kr. För räntor som staten har att betala enligt avtal år 1971 med vissa 
vanföreföreningar beräknar jag 11 5 000 kr. 

Anslaget bör enligt vad jag sålunda har förordat tas upp med 
9 630 000 kr. Jämfört med innevarande budgetår, då vissa medel under 

anslaget har engångskaraktär, innebär det en ökning med 1 115 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss utbildning av handikappade för budget
året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 9 630 000 kr. 

K 4. Bidrag till anordnande av vissa institutioner för psykiskt utveck
lingsstörda 

1973/74 Utgift 

197 4 /7 5 Anslag 
1975/76 rörs\ag 

12767352 
13 000 000 
13 000 000 

Reservation 2 204 504 

Statsbidrag utgår i form av byggnadsbidrag till landsting och kommun 
som inte hör till landsting för att anordna särskola och vårdinrättning 
som avses i lagen (1967 :940) angående omsorger om vissa psykiskt 
utvecklingsstörda (ändrad senast 1974 :582) och stadgan (1968: 146) i 
samma ämne (omtryckt 1972:456, ändrad 1973:709). Om särskilda skäl 

föreligger kan statsbidrag utgå även till enskild, förening eller stiftelse. 
Statsbidrag utgår med 12 000 kr. per plats i särskola med elevhem, med 
högst 9 000 kr. per plats i annan särskola, daghem för barn eller 
sysselsättningshem samt med 9 000 kr. per plats i vårdhem eller i 
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specialsjukhus. Bidragsbestämmelserna återfinns kungörelsen 

(1968:350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utveck

lingsstörda (ändrad senast 1972 :789). 
Socialstyre/sen och skolöverstyrelsen anger anslagsbehovct för budget-

året 197 5/76 till sammanlagt 13 milj. kr. 

Föredraganden 

Integrations- och normalisl'ringssträvandl'na präglar i allt högre grad 

arbetet på handikappområdct. För skolans dd innebär detta att handi

kappade elever i ökande utsträckning går i vanliga skolor och så långt det 

är möjligt deltar i samma undervisning som andra barn och ungdomar. 

Klasser inom särskolan förs alltmera över till grundskolans och gymna

sieskolans anläggningar. Fristående särskolor byggs inte numera utan 

skolformen integreras lokalmässigt i andra skolanläggningar. Statsbi

drag till byggnadsarbcten för skolanläggningarna utgår även för särskol

delen från det undt:r åttonde huvudtitdn uppförda anslaget Bidrag till 

byggnadsarbeten inom skolväsendet rn. m. Statsbidrag för särskolor utgår 

således i princip inte längre från förevarande anslag. 

En ökad intl'gration och normalisering kännetecknar också handikap

pades boende. Alltfler handikappade har egna bostäder i vanliga miljöer 

och får där Sl'rvice och tillsyn. lnackorderingshem för vuxna psykiskt 

utvecklingsstörda har under senare år tillkommit i betydande antal för 

dem som ännu inte känner sig mogna för ett helt eget boende. Barn och 

ungdomar kan genom omsorgsverksamhctens utbyggnad i långt högre 

grad än förr bo kvar i sitt föräldrahem under skoltiden. Många äldre 

vårdhem med institutionell prägel har försvunnit och ersatts av elevhem 

för de barn och ungdomar som på grund av handikapp inte kan bo i sitt 

föräldrahem eller i annat enskilt hem. Den ökade integrationen både i 

undervisning och bocndl' medför att otidsenliga skolinternat läggs ner. 
Socialstyrelsens och skolöwrstyrelsens beräkning av anslagsbehovet för 

nästa budgetår bör godtas. Jag förordar silledes all anslaget förs upp med 

13 milj. kr. 
Jag hemställer att rl'geringl·n föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande av vissa institutioner för psykiskt 
utvecklingsstörda för budgt'liiret 1975/76 anvisa ett reserva

tionsanslag av 13 000 000 kr. 

K S. Bidrag till driften av särskolorm. m. 

1973/74 Utgift 

197 4/7 5 Anslag 

1975/76 Förslag 

107591079 

142 700 000 
174 200 000 

Statsbidrag utgår till landsting och kommuner som inte hör till 

landsting med 95 'ft:, av lönekostnaderna för särskolchefer, rektun:r, 
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studierektorer och lärare vid särskolan. Bidraget utbetalas i princip 
efterskottsvis för varje läsår, men huvudmännen erhåller under läsåret ett 
förskott som utgör hälften av hidragct för det föregående läsåret. Om det 

föreligger särskilda skäl, kan statsbidrag även utgå till enskild, förening 
eller stiftelse. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen ( 1968 :350) 

angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda 
(ändrad senast 1972 :789). 

Skolöi•erstyrelsen 

Antalet psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar i särskolpliktig 
älJer är tämligen konstant och utgjorde hösten 1973 ca 14 000. Av dessa 
gick drygt 12 600 i särskola. Ytterligare nära 800 deltog i annan 
verksamhet som anordnades inom omsorgerna. Ar 1968, då omsorgslagen 

infördes, var antalet dever i särskolan knappt 6 000. Antalet lärare har 

under perioden ökat från knappt 1 200 till ca 2 600. Utvecklingen har 

lett till en motsvarande ökning av statsbidragskostnaderna. För statsbi
drag till lönekostnader inom särskolan för nästa budgetår beräknar 

skolöverstyrelsen t:n ökning med 31, 1 milj. kr. Styrelsen anser att 

försöksverksamhcten med umkrvisning av psykiskt utvecklingsstörda 
vuxna, vilken inleddes läsåret 1970/7 l, bör överföras i fasta former. Det 

ytterligare medclsbehovct för ändamålet anges till 6,5 milj. kr. För vissa 
konferenser begär styrelsen ökade medel med 3 000 kr. Styrelsen 
beräknar det totala mcdelsbchovl't under anslaget till 180 milj. kr. 

Socialstyre/sen 

Till kostnaderna för vissa kurser m. m. begärs oförändrat 90 000 kr. 

Föredraganden 

Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda har utvecklats snabbt sedan 

Je nuvarande bestämmelserna på området började tillämpas år 1968. 

Särskolans utbyggnad med träningsskola innebär att stora grupper barn 
och ungdomar, som tidigare stod utanför reguljär undervisning, nu får so

cial träning och anpassning. Särskolans förskola och yrkesskola har också 

byggts ut k rn ft igt. 
Statsbidragen till särskolorna har ökat i motsvarande mån och under 

perioden stigit från 25 milj. kr. till 143 milj. kr. Till ddta medverkar 

bl. a. den översyn av bidragsn:gkrna som gjordes år 1972. Den innebär 

att de totala lönekostnad.:rna för skolledar- och lärartjänster i särskolan 

numera är bidragsgrundanJe. 

Skolöverstyrelsens rncddshcräkning för statsbidrag till driften av sär

skolor bör godtas. Liksom styrelsen anser jag att vuxenundervisningcn för 

psykiskt utvecklingsstörda är en angelägen insats. Dcn har även utanför 
den pågäendl' försöksverksamhcten en avsevärd omfattning. Tillsammans 
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med den ökande studiecirkelverksamhetrn, andra aktiviteter som vissa 
studieförbund genomför och kurser vid folkhögskolor har den stor 

betydelse för icke skolpliktigas kunskapsinhämtandc, sociala anpassning 
och träning. Som skolöverstyrelsen framhåller visar erfarenheter frän 
folkbildningsarbetet att psykiskt utvecklingsstörda i stor utsträckning 
kan delta i samhällets ordinarie vuxenutbildningsformer. 1 avvaktan på att 
ytterligare erfarcnhd vinns och att förhållandet mellan olika former av 
vuxenutbildning närmare klarläggs anser jag att den av skolöverstyrelsen 

bedrivna verksamheten fortfarande bör ha försöksform. Jag finner det 

angeläget att försöksverksamheten byggs ut ytterligare och beräknar för 

nästa budgetår en ökning av medlen för detta ändamål med 400 000 kr. 

För socialstyrelsens och skolöverstyrelsens kurs- och konferensverksam

het beräknar jag 117 000 kr. Anslagd bör tas upp med 174,2 milj. kr. 
Dt!l innebär en ökning med 31,5 milj. kr. jämfört med innevarande 

budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av särskolor m. m. för budgetåret 

197 5/76 anvisa ett förslagsanslag av 174 200 000 kr. 

K 6. Bidrag till handikapporganisationer 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 500 000 
3 500 000 

4 500 000 

Från anslaget utgär bidrag till handikapporganisationcrnas allmänna 
verksamhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet 

mellan organisationerna efter förslag av stakns handikappråd. 
Innevarande budgetår har bidrag tillerkänts följande 24 organisationer, 

nämligen De blindas förening, De handikappades riksförbund, För
eningen för blödarsjuka i Sverige, Föreningen för de neurosedynskadade, 
Föreningen Sveriges dövblinda, llörsclfrämjandets riksförbund, MS-för
bundet riksorganisation för neurologiskt sjuka och handikappadi.:, P-dub 
förening för stammare, Riksförbundet för hjärt- oi.:h lungsjuka, Riksför
bundet för njursjuka, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ung
domar, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbundet för 
svensk cpileptikervård, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn. Riks
förbundet mot allergi, Riksförbundet mot reumatism, Riksföreningcn för 

cystisk fibros, Riksföreningcn för iko- och colostomiopcrcrade, Riksför
eningcn för laryngi.:ctomcrade, Riksfön:ningen för trafik- och polioskada

de, Svenska diabdesförbundct, Svenska psoriasisförbundet, Sveriges dö
vas riksförbund och Handikappförbundens centralkommitte. 
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Föredraganden 

Handikapporganisationerna är en folkrörelse som genom sin mångskif
tande struktur på ett sakkunnigt sätt tillvaratar de olika handikappgrup
pernas intressen. Organisationerna har haft stor betydelse vid utformning
en av målen för samhällets insatser på handikappområdct och i det 

fortlöpande reformarbetet. Handikapprörelsens medverkan är av stor 

betydelse även i det fortsatta arbetet med handikappfrågorna. Samarbe
tet mellan handikapprörelsen och samhällets myndigheter har utvecklats 

och fördjupats under det senaste årtiondet. Genom tillkomsten av statens 
handikappråd och inrättande av handikappråd i kommunerna och i länen 
har skapats fasta former för sådant samarbete. Det ger samhället 

betydelsefulla möjligheter att ta del av handikapprörelsens erfarenhet och 

kännedom om handikappades situation, problem och behov. 

Samhället stöder på olika sätt handikapprört'lsens verksamhet. Dt: 

tlesta kommuner och landsting har de senaste åren avsevärt ökat sina 
ekonomiska bidrag till handikappförbundens lokala och regionala organi

sationer. Det statliga stödet avser handikapprörelsens riksorganisationer. 
Bidrag för vissa kultun:lla ändamål utgår från det under åttonde huvudtiteln 

uppförda anslaget Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet. 

Från förevarande anslag utgår bidrag till förbundens allmänna verksam

het. Bidragsgivningen har utvecklats snabbt och anslaget har mer 

än fördubblats sedan budgetåret 1970/71. Vidare har Kungl. Maj :t under 
de senaste tre åren beviljat handikapporganisationerna bidrag från 

allmänna arvsfonden med sammanlagt ca 4,2 milj. kr. till olika insatst:r. 
Jag räknar med alt stödet genom arvsfondsbidrag skall kunna utvidgas. 

Jag anst:r dl'! angeläget att samhället ger handikapprörclsen l'!t verk
ningsfullt L'konomiskt stöd så att organisation.:rna var för sig och 
tillsammans kan fortsätta sin viktiga verksamhet och ytterligare bygga ut 
dt:n. Dd statliga hidraget till riksförbundens vcrksarnhd har för inn..:va
rande budgetår höjts rrn:d I milj. kr. Härigenom har samtliga organisatio
nt:r kunna! tillerkännas avsevärda bidragsökningar, och relativt sdt har dt: 
största höjningarna kommit bl. a. yngre organisationer och Handikapp
förbundcns c.:ntralkornmilte till del. Vid min bedömning av medclsbe
hovl'I und.:r anslaget för nästa budgetår har jag räknat nll'd .:n förJdning 
av det totala bidragsbdoppt'I mellan organisationerna .:nligt samma 

principer som för inn.:varande budgdår. Jag förordar att anslagt:t för 
nästa budgetår räknas upp med I milj. kr. Anslaget hör sålt:des föras upp 

med 4,5 milj. kr. 
Jag hemställer att r.:gl'ring.:n fört:slår riksdagcn 

att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 197 5(76 

anvisa ett reservationsanslag av 4 500 000 kr. 
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K 7. Kostnader för viss verksamhet för blinda 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 810 000 

2 830 000 
3 172 000 

189 

Fri.in anslaget utgår bidrag till De blindas förening ( DBF) till kostna

derna för dels den genom De blindas förenings försäljningsaktiebolag 

bedrivna depåverksamheten för försäljning av arbetsmaterial till blinda 

hantverkare samt försäljning av deras hantverksprodukter, dels uthildning 

vid försvarets hundskola i Sollefteil av ledarhundar för blinda och därrnl'd 

sammanhäng.ande åtgärder. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

DBI· 1:örL·dragamkn 
--------

I. Dcpåv.:rksam het en I 712 500 + 292 000 + 292 000 
2. Uthildning av 

ledarhundar I 117 500 + 75 500 + 50 000 

2 830 000 + 367 500 + 342 000 

De blindas förening 

1. Det ökade medelshehovet avser lönekostnader med 245 400 kr., 
därav 4 I 500 kr. höjt lönekostnadspålägg, lokalkostnader 20 600 kr. och 
övriga kostnader 26 000 kr. 

2. DBF räknar med att det även under nästa budgetår behöver 
utbildas 25 ledarhundar. För denna verksamhet samt för samträning. 

forthildningskurser och viss konsulentservice beräknar DBF ett ökat 
medelsbehov med 75 500 kr. 

Föredraganden 

DBF:s beräkning av medelsbehovd för depiiverksarnheten bör godtas. 
Bidraget till utbildning av kdarhundar bör tas upp med I 167 500 kr. Jag 
har därvid beräknat 50 000 kr. för ökad konsult'ntservicc och liksom för 
innevarande budgetår beräknat särskilda medel med 300 000 kr. till 
försvarets hundskola för dess kostnader för ut bildning av ledarhundar för 

blinda. För utgivande av De blindas veckoblad och övrig allmän 
verksamhet erhåller DBF bidrag frän anslaget K 6. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksuagi:n 

att till Kostnader för viss verksamhet för blinda tör budgetäret 
1975/76 anvisa ett förslagsans/ag av 3 172 000 kr. 
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K 8. Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

3 426 000 
3 573 000 

4 090 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för befordran av portofria 
blindskriftsförsändclser. Ersättningen betalas halvårsvis i efterskott. An

slaget för budgetåret 197 5 /76 avser alltså kostnaderna under kalenderåret 
1975. 

Postl•erket 

Enligt post verkets beräkning bör anslaget för budgetåret 197 5/76 tas 
upp med 4 180 000 kr. 

RiksrevisionsJ>erket 

Rik.srevisionsverket har i yttrande över postverkets framställning an

fört att postverket tillkommande ersättning för år 1975 bör utgöra 

4 090 000 kr. 

Föredraganden 

1 likhet med riksrevisionsverket anser jag att anslaget bör tas upp med 
4 090 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsför

sändelser för budgetårt'I 197 5 /7 6 anvisa ett förslagsanslag av 

4 090 000 kr. 
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L. Internationell samverkan 

Under detta avsnitt anvisas medel bl. a. för Sveriges medverkan i 

världshälsovårdsorganisationcn (WHOJ. för socialattacheer och for det 

nordiska socialpolitiska samarbetet. 

WHO:s insatser avser främst bistånd till olika länder för bek~impning av 

sjukdomar och för annat hälsovårdsarbete. 

Socialattacheernas huvuduppgift är att förse såväl myndigheter som 

arbetsmarknadens parter med upplysningar i socialpolitiska och arbets

marknadspolitiska frågor. Som exempel på de ämnen som behandlas i 

socialattacheernas rapporter kan nämnas redogörelser för socialförsäk

ringsfrågor, utvecklingen inom hälso- och sjukvård, arbetarskyddsfrågor, 

samarbetet mellan arbetsmarknadens parter samt förhållanden inom det 

fackliga området. 
Mellan de nordiska länderna pågår ett nära socialpolitiskt samarbete 

med utgångspunkt i Nordiska rådet, ministerrådsmöten och den nordiska 

socialpolitiska kommitten. I detta sammanhang bör särskilt nämnas att 

en översyn av -den nordiska konventionen om social trygghet pågår. I 
anslutning till de regelbundna nordiska socialpolitiska ministermötena 

publiceras bl. a. en statistisk redovisning över de sociala trygghctsanord
ningarna. 

Sverige deltar vidare i ett omfattande socialpolitiskt samarbete, som 

äger rum inom Europarådet och inom ramen för FN:s europeiska 

program för social utveckling. En aktiv svensk medverkan i det 

internationella socialpolitiska samarbetet sker vidare inom organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och inom internatio

nella arbetsorganisationen <ILO). Arbetet med konventionsförhandlingar 

på det socialpolitiska området har också betydande omfattning. 

L I. Socialattacheer 

1973/74 Utgift 924 521 

1974/75 Anslag 1025000 

1975/76 Förslag I 102 000 

F. n. finns fyra socialattacheer som är stationt'rade i Washington. 
London, Bryssel och Bonn. 

-------------·-------·-·-·------·· -- ·-·---

----------------· --------

Personal 

Anslag 
Lön~kostnadcr 

Bostadskostnader 
Sjukvård 

1974/75 

4 

Beräknad ändring 
1975/76 

536 000 + 48 000 
159 000 + 26 000 

4 000 
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Rcseersä ttningar (resor till och friin Sverige 
vid tjänsteuppdrag och st,mt·ster) 

Expenser (och resccrsättningar inom verk
samhetsområdena) 

Vissa kostnader för biträde m. m. 

1974/7 5 

SI 000 

192 

Beräknad ändrim: 
1975/76 -

82 000 + 3 000 
193 000 

I 025 000 + 77 000 
---- ··----·-------· ·-------·----------------

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 02 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialattachecr för budgetåret 197 5/76 anvisa ett förslags

anslag av I I 02 000 kr. 

L 2. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internationellt 
socialpolitiskt samarbete m. m. 

1973/74 
1974/7 5 
1975/76 

Utgift 5 485 247 1 

Anslag 6 410 000 

Förslag 6 1 0 I 000 

I Anslaget Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m. samt del av anslaget 
Internationellt socialpolitiskt samarbete. 

Från anslaget bekostas bl. a. Sveriges deltagande i världshälsovårdsorga
nisationens (WllO) verksamhet, bilateralt samarbete pa hälsovårdens 
område, internationellt - särskilt nordiskt -- socialpolitiskt samarbete, 
nämnden för internationella hälso- och socialvårdsärenden (NIH) samt 
riksförsäkringsverkets medlemskap i International Social Security Asso
ciation (ISSA). 

Nämnden för internationella hälso- och sociafrdrdsärenden (NIH) beräk
nar löne- och prisomräkning med 1 5 000 kr. för bilateralt samarbete på 
hälsovårdens område och 4 000 kr. för nämndens verksamhet. Nämnden 
förcsliir därutöver en ökning med 42 000 kr. för vidgat bilateralt 
samarbete på hälsovårdens område. 

---- ·-------·----

Bidrag till WHO 
Bilateralt samarbete på hälso

vårdens område 
Nordiskt socialpolitiskt samarbete 
Bidrag till l'N:s fond för kontroll av beroende

framkallande medel 
Nämnden för internationella hälso- och 

socialvårdsärcndcn (N 111) 
Riksförsäkringsverkets medlemskap i ISSA 
Övrigt 

1974/75 

5 475 000 

148 000 
213 000 

200 000 

58 000 
65 000 

251 000 
6 410 000 

Beräknad ändring 
1975/76 

-· 337 000 

+ 30 000 
+ 10 000 

+ 2 000 
+ 5 000 
- 19 000 
- 309 000 
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Föredraganden 

Sveriges andel i kostnaderna för WHO:s verksamhet, som för år 1974 
beräknats till S 449 000 kr., beräknas för år 197 5 minska med 207 000 
kr. till 5 242 000 kr. Den årliga svenska avgiften till WHO betalas för 
varje kalenderår i två poster, som erläggs i januari och juli under det år 
bidraget avser. Medelsbehovct för budgetåret 1975/76 bör beräknas till 

ca 5 138 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda 

anslags behovet till 6 I 0 I 000 kr. Jag har därvid även för nästa budgetår 
beräknat 200 000 kr. för Sveriges bidrag till FN:s fond för kontroll av 

beroendeframkallande medel. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internatio
nellt socialpolitiskt samarbete m. m. för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 6 I 01 000 kr. 

L 3. Vissa internationella resor 

1973/74 Utgift 95 895 Reservation 0 
1974/75 Anslag 95000 
1975/76 Förslag 105000 

Från anslaget bekostas deltagande i vissa internationella konferenser 
och sammanträden m. m. av personal inom socialstyrelsens verksamhets
område. 

Nämnden för internationella hälso- och socialvårdsärenden föreslår att 
anslaget räknas upp med 27 000 kr., varav 17 000 kr. för prisomräkning 
m. m. och 10 000 kr. med hänvisning till det stora behovet av resebidrag. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget till I 05 000 kr. och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella resor för budgetåret 197 5/76 anvisa 
ett reservationsanslag av I 05 000 kr. 

L 4. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 113 000 
Anslag 150 000 
Förslag 150 000 

Reservation 61 017 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat 150 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 150 000 kr. 

13 Riksdagen 1975. 1 samL Nr 1. Bilaga 7 
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KAPIT ALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 

194 

1973/74 Utgift 3 383 158 Behållning 7 524 939 

1974/75 Anslag 7 700 000 

1975/76 Förslag 13 000 000 

från anslaget bekostas byggnadsinvesteringar för karolinska sjukhuset. 

Det ankommer på regeringen att besluta i vilken omfattning byggnadsåt

gärder för sjukhusets upprustning skall sättas i gång inom en kostnadsram 

av 30 milj. kr. för innevarande budgetår. 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

Direktionen föreslår att 17 ,5 milj. kr. anvisas för budgetåret 197 5/76 i 

enlighet med följandi: sammanställning. 

I. Beslutade byggnadsförctag 
2. Övriga byggnadsåtgärder 
3. Avgår på grund av vissa fördröjningar 
4. Tekniska utredningar m. m. 
5. Administration 
6. Avgår behållning den 1 juli 197 5 

1390000 
21 370 000 

860 000 
500 000 
600 000 

- 5 500 000 

17 500 000 

I. Medelsberäkningen för budgetåret 197 5 /76 för beslutade byggnads

företag har skett enligt följande sammanställning. 

Byte av panna 
Upprustning av vårdavdelningar inom 
kirurgisk-ortopediska kliniken 

Byggnadsåtgärder för linjäraccelcrator 

Beräknad 
total
kostnad 

3 730 000 

1 584 000 
1 173 000 

6 487 000 

Medels för
brukning 
1975/76 

175 000 

I 090 000 
125 000 

I 390 000 

2. Direktionen redovisar i särskild ordning en översiktlig plan för en 

fortgående upprustning av sjukhuset (Plan 74). Med utgångspunkt i detta 

planeringsunderlag föreslås upprustningen till en början omfatta enheter, 

som är särskilt hårt nedslitna eller som har fått sina uppgifter avsevärt 

förändrade eller vilkas funktionella samband med sjukhuset i övrigt 

behöver förbättras. Som en första etapp av den fortgående upprustningen 
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föreslås sålunda åtgärder som hänger samman med flyttning av ortope
disk-kirurgiska kliniken från Norrbackainstitutets byggnad till huvud

komplexet, upprustning av akutmottagningen med intagningsvårdavdel
ning, upprustning och viss omstrukturering av kvinnokliniken samt 

upprustning av vissa vårdavdelningar i huvudkomplexet. Etappen om

fattar också följdverkningar av nämnda åtgärder, bl. a. försörjningsåtgär

der och omflyttningar av verksamheter. 
Denna första etapp kan tillgodose endast en del av ombyggnadsbeho

ven vid sjukhuset. I avvaktan på att återstående etapper skall kunna 
genomföras bör punktvisa åtgärder samtidigt och oberoende av åtgärder

na i etapp I utföras i andra delar av sjukhuset. Nybyggnadsvolymen kan 

härigrnom begränsas till i huvudsak lokaler för operativ verksamhet och 

akutsjukvård. 
T. o. m. utgången av budgetåret I 975/76 beräknas i första hand den 

del av etapp 1 som omfattar vårdavddningsupprustningen kunna igång
sättas. HärutÖVL'r bör åtgärder påbörjas, som möjliggör omflyttningar som 

behövs för etappens genomförande. Nybyggnaden av en akutbyggnad 

(F I) beräknas inte kunna påbörjas förrän eflt:r budgetåret 197 5/76. Det 

är särskilt önskvärt att en upprustning av köksbyggnaden samt begränsa
de åtgärder i barnklinikernas, radiumhemmets och thoraxklinikernas 
byggnader påbörjas före eller under budgetåret 197 5/76. 

Kostnadsramarna har i erforderlig utsträckning räknats upp från 
prisläget den 1 april 1973 till prisläget den I april 1974 med 17,3 % 
enligt de principer som tillämpas av byggnadsstyrelsen. 

Direktionen anser att 21 3 70 000 kr. för budgetåret 197 5 /7 6 bör 
disponents för planerade objekt enligt följande sammanställning. 

Beräknad Medelsför-
total- brukning 
kostnad 197S/76 

a. Flyttning av den endokrinologiska mottag-
ningcn S70 000 S20 000 

b. Upprustning av entrehall m. m. 2 700 000 2 ISO 000 
c. Upprustning av Nya Hemmet 700 000 220 000 
d. Upprustning inom kliniskt-patologiska 

centrallaboratoriet (byggnad P 2) 2 2S2 000 I 9SO 000 
L'. Ombyggnad inom barnklinikerna, etapp I 7 ISO 000 I 350 000 
f. Rcservkraftaggrcgat m. m. vid ncurnkli-

nikcrna I 000 000 830 000 
g. Upprustning inom köksbyggnadcn 12 900 000 s 200 000 
h. Upprustning inom thoraxklinikcrna s 100 000 I 400 000 
i. Upprustning av vårdavdelningar m. m. 

inom norra längan av huvudblnckct 7 000 000 3 7SO 000 
j. Övrig upprustning inom huvudblocket m. m. IS 000 000 I 000 000 
k. Upprustning av teknisk försörjning (värme, 

d, Ide, vatten, avlopp, vägar och kul-
vcrtar) 10 000 000 3 000 000 

64 372 000 21 370 000 
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a. För att samtliga till den endokrinologiska klinikens mottagning 
hörande funktioner skall kunna ligga samlade bör mottagningen flyttas 
till f. d. elevhemmet (H I-- 2), där tillräckliga lokaler kan anordnas. 

b. Hälsovårdsnämnden i Solna kräv er en hygienisk upprustning av 
cafeterian intill sjukhusets huvudentre. Ökade utrymmen härför kan 

åstadkommas genom flyttningen av endokrinologiska mottagningen. Hela 
entrehallen bör ses över i ett sammanhang varvid patientbiblioteket bör 

få nya lokaler i anslutning till cntrehallen och cafeterian. Kostnaden för 
ombyggnaden av cafeterian uppskattas till 750 000 kr. vilket tills vidare 
beräknas belasta investeringsanslaget. Entreprenören, som driver cafete
rian, kan emellertid komma att finansiera ombyggnaden av denna. 

c. Tidigare verksamhet i Nya Hemmet inom Eugcniahcmmets byggnad 
har avvecklats. I lokalerna bör inrymmas barnparkering, utbildningsverk

samhet, större sammanträdesrum och expeditioner för fackliga förtroen
demän. En upprustning av lokalerna för dessa nya ändamål erfordras. 

d. Kungl. Maj :t har uppdragit åt direk tioncn att projektera upprust

ningsåtgänler inom vissa lokaler (byggnad P 2) vid sjukhusets kliniskt-pa
tologiska laboratorium. Projck teringsa rbet el slut förs under våren 197 S. 

c. Sedan Eugcniahemmet upprustats och den barnpsykiatriska vården 
m. m. överförts dit möjliggörs vissa angelägna ombyggnadsåtgärder inom 

barnklinikerna. I en första etapp kan betingelserna förbättras för bl. a. 

den öppna vården och då särskilt akutmottagningen. Upprustning av 
vårdavdelningarna planeras i en andra etapp. 

f. Nuvarande reservkraftförsörjning medger inte distribution av re

servelkraft till samtliga de enheter inom sjukhuset som behöver priorite
ras vid strömbortfall, t. ex. operations- och intensivvårdsenheter. Direk

tionen anser med hänsyn till verksamhetens art och omfattning vid 
neuroklinikerna samt till distributionsnätets utsträckning att ett rcserv
kraftaggregat inom detta område bäst säkerställer elkraftförsörjningcn. 
Samtidigt kan anordnas en solterrass för rörelsehämmade patienter. 

g. Direktionen har fått i uppdrag att utföra projektering av kök och 
förräd inom botten- och souterrängvåningarna i sjukhusets köksbyggnad. 
Även en upprustning av matsalsplanet är nödvändig. Upprustning av 
matsalsplanet bör ske i anslutning till övriga byggnadsarbcten för att 
minska störningar av driften. 

h. Hissarna inom thoraxklinikcrnas byggnad är omoderna och har 

mindre god driftsäkerhct. Direktionen räknar med att vårdavdelningar 

kommer att finnas i byggnaden under överskådlig framtid. För vissa 

patienter kan snabba transporter vara av livsavgörande betydelse. En 

upprustning av hissarna bör snarast komma till ständ. Vidare behövs en 

utbyggnad av journalarkivcn samt upprustning av vänthallen inkl. 

cafeterian. Även vissa åtgärder för modcrnisning av opcrationsavdelning

cn föreslås. 
i. Direktionen har fått i uppdrag att utföra projektering för en första 

etapp av upprustning av vårdavdelningar m. m. inom norra längan av 

sjukhusets huvudblock - såsom vårdavdelningar inom kvinnokliniken -
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inom en kostnadsram av 7 milj. kr. Denna första etapp föreslås nu 

omfatta vårdavdelningar inom ögon-, öron- och kvinnoklinikerna. Större 

delen av en behövlig upprustning av kvinnokliniken kommer emdlcrtid 

att utföras i en etapp 2 av vårdavdelningsupprustningen. 

j. Behovet av upprustning och modernisering av sjukhusets lokaler, 

främst inom huvudblocke.t, är stort. Punktvisa insatser måste göras. 

Härvid kan bl. a. intensivvårds- och brännskadeavdelningarna behöva 

upprustas. För att tillgodose angelägna behov som inte nu kan närmare 

preciseras i konkreta byggnadsobjekt, beräknar direktionen medel för 

budgetåret 1975/76. 
k. En försörjningsutredning (försörjningsplan 74) visar att en genom

gripande successiv upprustning av distributionsnätcn och den tekniska 
mediaförsörjningen vid sjukhuset bör snarast påbörjas i samband med 

sjukhusets övriga upprustning. Direktionen räknar med att medd för 

ändamålet o.:rfordras under budgetåret 197 5/76 för åtgärder inom värme-, 

elkraft-, tele-, vatten- 01.:h avloppsförsörj ning samt för vägar och 

kulvertar. 

5. Direktionen har i slutet av år 1971 gjort en framställning 

beträffande bl. a. en stadigvarande organisation för byggnads- och 

utrustningsverksamheten vid sjukhuset. I avvaktan på beslut i ärendet har 

direktionen fr. o. m. den 1 april 1973 försöksvis organiserat denna 

vnksamhet enligt i framställningen angivna riktlinjer. Direktionen utgår 

för nästa budgetår från samma medelstilldelning för administrationskost

nader under investt:ringsanslaget som för budgetåret 1974/75. dock med 

viss uppräkning för löneökningar. 

Remissyttranden 

Byggnadsstyrelsen framhåller att styrelsen tills vidare använt dt 

n:ducnat index om 14,6 % för ännu inte igångsatta projekt. 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande anser att karolinska 
sjukhust:ts kostnadsramar skall räknas upp cnligt samma principer som 
byggnadsstyrelsen tillämpar. Nämnden tillstyrker att kostnadsramar tas 
upp i investcringsplanen dels för upprustning av byggnad P 2 för 
patologisk verksamhet med belopp, som i prisläget den I april 1974 
motsvarar tidigare beräknat belopp om I 950 000 kr. i prisläget den I 

april 197 3, dels för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnaden med 12, 9 
milj. kr. i prisläget den l april 1974. Nämnden saknar underlag för att 

bedöma kostnader m. m. för övriga objekt, för vilka kostnadsram ännu 
inte fastställts. 

Föredraganden 

Direktionen för karolinska sjukhuset har upprättat en dispositionsplan 

och utnyttjandeplan för sjukhuset, benämnd Plan 74, som utformats i 
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samråd med Stockholms läns landstingskommun. Som jag tidigare nämnt 
kommer de olika byggnadsåtgärderna som ingår i Plan 74 att prövas när
mare när byggnadsprogram föreligger. 

Jag förordar att medel för budgetåret 1975/76 anvisas enligt den 
investeringsplan och anslagsberäkning, som jag lägger fram i det följande. 

För att angelägna byggnadsföretag, som inte nu kan redovisas i 
invcsteringsplanen, skall kunna sättas igång inom ramen för tillgängliga 
medel, har jag i investeringsplanen tagit upp en kostnadsram på 30 milj. 
kr. Denna ram bör stå till regeringens förfogande. Det bör ankomma på 

regeringen att besluta i vilken omfattning byggnadsåtgärder för sjuk

husets upprustning skall sättas igång inom denna ram. 
I de byggnadsobjekt som tas upp i Plan 74 ingår om- och tillbyggnad 

av köks- och matsatsbyggnaden. Med hänsyn till att det är angeläget att 

byggnadsåtgärderna snabbt kommer igång har direktionen i december 
1974 fått i uppdrag att utföra dem. Vidare har direktionen tidigare under 
år 1974 fått i uppdrag att låta utföra upprustning av vissa värdavdelningar 
m. m. inom sjukhusets ortopedisk-kirurgiska klinik och installation av en 
apparat för megavoltterapi i sjukhusets högvoltstation. Nämnda bygg
nadsobjekt bör nu tas upp i investeringsplanen. 

Jag vill här också nämna att direktionen har fått i uppdrag att utföra 
projektering till bygghandlingar av upprustningsåtgärder inom vissa loka
ler (byggnad P 2) vid kliniskt-patologiska centrallaboratoriet och en 
första etapp av upprustning av vårdavdelningar m. m. inom norra längan 
av sjukhusets huvudblock, vilka byggnadsobjekt ingår i Plan 74. 

Liksom tidigare har jag i investeringsplanen beräknat medel för 
administration av byggnadsverksamheten vid karolinska sjukhuset i av

vaktan på en slutlig prövning av ett förslag från direktionen om en ny 
organisation bl. a. för denna verksamhet. 

Investeringsplan ( 1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Mcdclsförbrukning 

1973- 1974- Faktisk Beräknad för 
04-01 04-01 t.o.m. 1974/75 197 5(76 

1973/74 

Bygg- Färdig-
start stäl-
år/ !ande 
mån. år/mån. 

---··--·-----
l. Ej slutredovisade 

objekt, färdig-
ställda före 
73-07-01 51 630 51 848 49 214 2 302 

2. Avlopp, etapp I 2 320 2 400 2 305 95 68-10 74-06 

3. Lokaler för audio-
logi och fo-
niatri m. m. 738 778 681 97 72-09 73-09 

4. Pannbyte 3 200 3 730 555 2 945 175 74-05 75-02 
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- ----------
Byggnadsobjckt Kostnadsram Mcdclsförbrukning 

.. ---------------·-- ----- ------

1973-
04-01 

5. Högvoltstation och 
lokaler för 
stereotaktisk 
strålu !rustning 8 655 

6. Ombyggnad av 
Eugeniahemmet 400 

7. Upprustning av 
vissa ortopedisk-
kirurgiska vård-
avdelningar m. m. l 350 

8. I ns talla tion av 
en megavolt-
terapiapparat 1 000 

9. Om- och tillbyggnad 
av köks- och mat-
satsbyggnaden 

10. Utredningar m. m. 

11. Administration 

12. Till regeringens 
disposition 

13. Reducering av 
mcdelsförbruk-
ningen 

Summa 69 293 

Anslagsberäkning ( l 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

1974-
04-01 

8 655 

400 

l 547 

l 146 

12 900 

30 000 

113 404 

Faktisk Bl'räknad för 
t.o.m. 1974/75 ! l 975(16 
1973/74 

8 637 18 

400 -

310 l 090 

l 000 125 

2 415 5 200 

3 839 350 350 

2 444 500 550 

800 11 010 

-1 107 

68 075 9 725 18 500 

Beräknad medelsförbruk
ning 

-----------------------------------
lkhållning 

Anslag för 

Anslag för 
(förslag) 

1974-07-01 

1974/75 

1975/76 

7 525 

7 700 

13 000 

28 225 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1974/75 

1975/76 

9 725 

18 500 

28 225 

att till Utbyggande av karolinska sjukhuset för budgetåret 

197 5/76 anvisa ett investeringsanslag av 13 000 000 kr. 

Bygg- färdig-
start stäl-
år/ I ande 
mån år/mån 

74-02 74-11 

71-11 75-03 

75-06 76-07 

75-05 76-06 

75-03 77-01 
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9. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 7 011 222 Behållning 796 640 
Anslag 3 520 000 
Förslag 2 480 000 

200 

Enligt avtal med Uppsala läns lan<lstingskommun och andra berörda 
landstingskommuner svarar staten för 40 % av kostnaderna för viss 
ut byggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala. Övriga behövliga medel för 
utbyggnaden tillskjuts av landstingskommunerna. På Uppsala läns lands

tingskommun faller 30 % av kostnaderna. 

Kommitten för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande 

Kommitten föreslår, att staten anvisar 5 630 000 kr. för nästa 

budgetår. 
Kommittens anslagsframställning till huvudmännen beträffande in

vestcringsmedel för budgetåret 197 5/76 resp. ar 197 5 framgår av följande 
sammanställning. 

Ändamål Totalt Av Uppsala läns landsting 
år 1975 

Av statcn 
1975/76 

för !!gen del för regionlands
tingens del 

l. Barnkliniker 
(etapp 4A) 4 200 000 I 000 000 

2. Ombyggnad (A 1) för 
a. skollokaler l 190 000 I 190 000 
b. socialmedicin, 

internundervis-
ning, apotek 895 000 300 000 

3. Yttre arbeten vid 
byggnad Al 385 000 115 000 

4. Patologi m. m. I 400 000 280 000 
5. Administrationslo

kaler m. m. (T-om-
rådet) 280 000 

6. Installation av 
ångpanna 480 000 

7. Reningsanläggning i 
ångcentralen 175 000 50 000 

8. förberedande arbeten 
XII (driftkontrollan-
läggning m. m.) I 390 000 415 000 

9. Åtgärder i personal-
matsal m. m. 330 000 I 00 000 

10. Kommittens egen 
verksamhet I 200 000 345 000 

11 925 000 3 795 000 

I 000 000 

I 95 000 

115 000 
280 000 

50 000 

415 000 

100 000 

345 000 

2 500 000 

2 200 000 

400 000 

155 000 
840 000 

280 000 

480 000 

75 000 

560 000 

130 000 

510 000 

5 630 000 

I. Planerade nybyggnader för en barrimedicinsk klinik och en barnkirur

gisk klinik - som avses utföras som etapp 4 A av sjukhusets fortlöpande 
utbyggnad - utgörs av en vårdbyggnad i sju plan i omedelbar anslutning 
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till en bchandlingsbyggnad i fem plan. Värdbyggnaden kommer att 
inrymma två barnmedicinska vårdavdelningar, en barnkirurgisk vårdavdel
ning samt en intensivobservationsavdelning. Här skall även finnas 

barnkirurgisk mottagning samt skol- och terapiavdelningar. Norr om 
vårdbyggnaden ansluter barnklinikernas bchandlingsbyggnad. Hit förläggs 

i markplanet en huvudentre - gemensam även för en eventuell senare ny 

kvinnoklinik - samt flertalet mottagningar. I behandlingsbyggnaden 

placeras även en nyföddhetsavdelning, Wkarcxpeditioncr samt lokaler för 

undervisning och forskning. Nyföddhetsavdelningen placeras nära en 

kommande förlossningsavdelning inom kvinnokliniken. Slutligen ingår 

också en barnkardiologisk och en klinisk-fysiologisk enhet. 

Förutsättningarna är goda att anlägga ett parkeringsgarage för 200 

bilplatser på området. 
Enligt nuvarande planering skall projektering till bygghandlingar kunna 

skt.: under ar 197 5 od1 byggnadsarbetena - som kräver omkring två års 

byggtid - kunna utföras under åren 1976- 1978. Kom mitten bt.:räknar 

en medelsåtgång t. o. m. budgetåret 197 5 /76 på ca I 0 milj. kr. T. o. m. 

budgetåret 1974/75 har huvudmännen reserverat tillsammans 5 660 000 
kr., varav staten I 880 000 kr. För budgetåret 197 5/76 bör staten anvisa 

2,2 milj. kr. 

2 a. Uppsala läns landstingskommun har beslutat anordna sjukgym
nast- och arbetsterapevtutbildning i Uppsala. En ombyggnad för utbild

ningslokaler samt utrustning av dessa skall bekostas av Uppsala läns 
landsting, varvid statsbidrag för gymnasieutbildningen beräknas utgå 

enligt gällande föreskrifter. 
2 b. Den socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet är 

förlagd till byggnad A 11 inom sjukhusområdet. Institutionen behöver 

utvidgade lokaler, som kan erhållas vid flyttning till byggnad A 1. 
Planerade åtgärder för lokaler för socialmedicin, internundervisning och 
sjukhusapotek inom A l bör ske samtidigt som utbildningslokalerna 
anordnas. Kostnaden för iordningställande av bt.:rörda lokaler under 
vinterhalvåret 1974/75 har på grundval av inkomna anbud beräknats till 
1,5 milj. kr. Huvudmännen har t. o. m. budgetåret 197 4/7 5 rest.:rverat 

605 000 kr., varav staten 200 000 kr. 
3. Vid projekteringen av ombyggnaden av byggnad A I har bl. a. från 

skolöverstyrelsens sida framförts önskemål om åtgärder för att begränsa 
trafikfäringen östt:r om byggnaden och samtidigt med enkla åtgärder 

skapa en tillfredsställande yttre miljö runt byggnaden. Till dessa åtgärder 

hänförs även iordningställande av mark- och grönområden m. m. Vidare 
har aktualiserats frågan om restaurering av en fontän, vissa krrasserings
arbeten i sjukhusparken och förbättringar av en stentrappa upp mot 

byggnaden. Kommitten har hos länsarbetsnämnden i Uppsala ansökt om 

bidrag för aktuella åtgärder, som beräknats kosta 200 000 kr., såsom 

beredskapsarbete. Då huvuddelen av byggnaderna i den norra delen av 

SJUkhusområdet får bibehållas längre än vad man tidigare räknat med 

bedömer kommitten att samtliga föreslagna yttre arbeten kring byggna

den A l är angelägna. Totalt kostar dessa 385 000 kr., av vilket belopp 
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således 200 000 kr. utgör arbeten för vilka bidrag söks pii annat sätt. Om 
bidrag utgår reduceras beloppet till 185 000 kr., varav staten skall betala 

75 000 kr. 

4. Patologin föreslås få permanenta lokaler på det nuvarande området 
för arm~ns kompaniofficerskola (AKS). Även den rättsmedicinska 

institutionen samt statens rättsläkarstation i Uppsala bör lokaliseras till 

AKS-områdel. Det föreligger riksdagsbeslut att AKS skall flyttas från 

Uppsala. Enligt vad kommitten erfarit kan utflyttningen genomföras 

tidigast år 1980. Med hänsyn till bristerna i befintliga lokaler behöver 

dock arbeten med nya byggnader för angivna verksamheter påbörjas 

under år 1977 för att en överflyttning av verksamheten till AKS-områdel 

skall kunna ske med början år 1979. Ett byggnadsprogram är under 
utarbetande. 

T. o. m. budgetåret 1974/7 5 har huvudmännen tillsammans anvisat 

600 000 kr., varav staten 120 000 kr. För projektering unua buugelåret 

197 5/7 6 beräknar kommitten härutöver ett medelsbehov på 1,4 milj. kr. 
Statens andel av beloppet blir 840 000 kr., varvid hänsyn har tagits till 

att investeringskostnaderna för den rättsmedicinska verksamheten och 

statens rättsläkarstation helt täcks av staten. Kommitten uppskattar 

sistnämnda investering till 1 /3 av kostnaden för det totala byggnadspro

grammets genomförande. 

5. En successiv förnyelse under perioden 197 5-1983 av byggnadsbe

ståndet inom området för nuvarande administrationsbyggnad (T-området) 
föreslås. Till området avses förläggas bl. a. lokaler för adminsitration och 

serviceinrättningar för personal och patienter. För utredninga.r rörande 

T-området och projektering av vissa åtgärder för att förbättra administra

tionslokalerna m. m. har huvuumännen för budgetåret 1974/7 5 ställt till 
förfogande 300 000 kr. varav stakn anvisat 120 000 kr. För projektering 

under budgetåret 1975/76 beräknar kommitten ett ytterligare medelsbe

hov på 700 000 kr. 

6. Kommitten avvaktar regeringens beslut i fråga om installation av 
en ångpanna, vilken bör ske senast unuer budgetåret 1975/76. I 

kommittens ursprungliga meuclsbegäran har ångpannan inkl. montage

arbeten beraknats kosta ~00 000 kr. i prisläget drn 31 uecemba 1970. I 

prisläget i april 1974 uppgår kostnaden till 1,2 milj. kr. För objektets 

genomförande erfordras sålunda alt statens andel anvisas srnast för 

budgetåret 197 5/76 med 480 000 kr. I samband med beställning erläggs 

likvid mrd en tredjedel av själva pannans kostnad, vilken uppgår till ca 

7 so 000 kr. 

7. Uppsala kommuns hälsovårdsförvaltning har påtalat de olägenheter 

som råder genom att sot- och syrekontaminerat vatten släpps ut från 
ångcentrakn via ett öppet dike till Fyrisan. Avloppsvattnet uppkommer i 

samband mt·d regelbunden vattensotning eller kemisk rengöring av 

ångpannorna i centralen. Kommitt~n föreslår alt installationerna i 

ängcrnlralen kompletteras med en sluten sotvatlenutrustning. 

8. Huvuumännen har tidigare ställt medel till förfogande för installa-
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tion av en driftkontrollanläggning och en partialavsaltningsanläggning. l 
kommittens medelsframställning för budgetåret 1969/70 bedömdes 

kostnaderna för dessa anläggningar till 1,4 milj. kr. resp. 700 000 kr, i 

prisläget den 1 juli 1968. 
Partialavsaltningsanläggningen är till väsentlig del utförd. Slutkostna

den kan i dag bedömas till ca 900 000 kr. i prisläget den l januari 1974. 
Driftkontrotlanläggningen beräknas vara färdig under budgetåret 

197 5/76. Slutkostnaden för den del för vilken medel anvisats bedöms nu 

uppgå till 2 590 000 kr. i prisläget den 1 januari 1974. Kostnadsökningen 

kan till övervägande del hänföras till förhöjt index, ökad mervärdeskatt 

samt ändring i valutakurser. I slutkostnaden ingår dessutom 155 000 kr. 

för särskilda larmanordningar. Med hänsyn till kostnadsförhöjningen 

erfordras för budgetåret 1975/76 ytterligare 1 390 000 kr. varav staten 

bör anvisa 560 000 kr. 

9. Huvudmännen har tidigare uppdragit ät kommitten att låta utföra 

viss ombyggnad inom personalmatsal m. m. och därvid anvisat 1 253 600 
kr. i kostnadsläget den 1 juli 1972. Byggnadskostnaderna kan nu 

bedömas till 1 583 600 kr. i kostnadsläget den I april 1974, vilket 
innebär ett ytterligare medelsbehov för budgetåret 1975/76 av 330 000 
kr. Ca 240 000 kr. är indexmässig kostnadsökning. 

10. För allmänna utredningar och kommittens egen verksamhet har 

huvudmännen för budgetåret 1974/75 tillsammans anvisat 1,2 milj. kr., 

varav landstingen 600 000 kr. och staten 600 000 kr. Från anslagsposten 
bekostas dels löner, vissa konsultarvoden och andra arvoden samt resor, 
dels omkostnader såsom hyror, expenser m. m., dels utredningskostna

dcr. Sistnämnda kostnader berör ekonomiskt-organisatoriska och tek
niska utredningar, som avser sjukhusets utbyggnad i stort. 

K ommitlen beräknar för budgetåret 1975/76 totalt 1,2 milj. kr. för 

ändamålet. För arvoden till statliga ledamöter i kommitten har därvid 

beräknats 50 000 kr., vilket belopp helt skall bekostas av staten. För 
lönekostnader beräknas 650 000 kr. 01.:h för utredningar och kommittens 
egen verksamhet 500 000 kr. 

Remissyttrande 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande finner det realis
tiskt att räkna med att huvuddelen av byggnaderna i norra delen av 
sjukhusområdet behålls en längre tid. En plan för dispositionen av 

området och byggnaderna bör upprättas som underlag för prövning av 

förslag till ätgärdcr inom detta område. I avvaktan på en sådan plan bör 

åtgärder inom området undvikas. 

Nämnden förordar att byggnadskommitten åläggs att redovisa inve

steringsplaner. 
Kost nadsramen för nybyggnaden för barnklinikerna bör även innefatta 
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kostnader för rivnings- och schaktningsarbcten samt kulvert- och avlopps

i.lragningar, vilka åtgäri.ler byggnallskommitten redovisat under rubriken 

Förberedande arbeten XVI tillsammans med åtgärder för att ge psy

kiatriska kliniken ett tillskott av lokaler. Nämnden har ingen erinran mot 

att ytterligare 2,2 milj. kr. anvisas till barnklinikerna. Nämnden har inte 

heller någon invändning mot att ytterligare 400 000 kr. anvisas till 

ombyggnaden av byggnaden A 1 för lokaler för socialmedicin, intcrnun

dnvisning 01.:h sjukhusapotek. Däremot saknar nämnden underlag för att 

ta ställning till föreslagna yttre arbeten vid byggnad A I. Skäl talar för att 

arbetena bekostas med underhållsmedel. Atgärder inom denna norra del 

bör dock tills vidare undvikas. Nämnden kan inte heller bedöma vilka 

åtgärder inom T-området som kan vara motiverade. Skäl finns att pröva 

frågan om lokaler inom T-områdct tillsammans med frågan om dispositio

nen av byggnaderna i norra delen av sjukhusområdet. 

Nämnden har ingen erinran mot att medel vid behov kan disponeras 
för projektering av en nybyggnad för patologi och rättsmedi<.:in. 

Nämnden har inte övertygats om att en ytterligare ångpanna måste 

installeras för att normala krav på försörjningssäkcrhet skall vara 

uppfyllda. Sjukhusets framtida energibehov och frågan hur detta bör 

tillgodoses bör utredas förutsättningslöst. Möjligheterna att dämpa ener

giförbrukningen bör uppmärksammas särskilt vid planeringen av ny- och 

ombyggnadl'L Rcsullatet av en översyn bör avvaktas innan ytterligare in

ws!t' ringar görs i äng1.:entralen. Anonlnandet av föreslagen reningsanlägg

ning i ångcentralen tillstyrks dock. Skäl talar för att installationen bekos

tas med underhållsmedel. 
Det är enligt nämndens mening otillfredsställande, att betydande 

tillkommande medelsbehov nu rl!dovisas för partialavsaltnings- och drift

kont rollanläggningarna, sedan de i allt väsentligt slutförts. Underlag 

saknas för bedömning av kostnaden av 155 000 kr. för vissa larmanord

ningar. 

Föredraganden 

Till grund för pågående utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala 

ligger en av 1957 års riksdag godkänd reviderad generalplan för sjukhuset 

(prop. J 958:B I, SU J 958:B 40, rskr l 958:B 60). öwrsyn av generalplanen 

gjordes år 1965 (prop. 1965:1 bil.7 s.396, SU 1965:5, rskr 1965:5). 

Byggnadskommitten har därefter redovisat en förnyad översyn - 1971 

års generalplancövcrsyn. Med hänsyn till att nya sjukvårdsplaner f. n. 

upprättas inom Uppsala läns landstingskommun kan ställning emellertid 

ännu inte tas till denna generalplaneöversyn. En arbetsgrupp med 

företrädare för landstingskommunen, byggnadskornmitten, socialstyrel

sen och nämnden för undervisningssjukhuscns utbyggande följer sjuk

vårdsplanearbctet för att klarlägga utgångspunkterna för ett ställningsta

gande till generalplaneöversyncn. 



Prop. 1975:1 Bilaga 7 Socialdepartementet 205 

Kungl. Maj :t har den 20 december 1973 uppdragit åt byggnadskom
mitten att utföra projektering till förslagshandlingar av en nybyggnad för 
barnkliniker, som skall omfatta sammanlagt I 00 vård platser. Byggnads
kommitten har därefter överlämnat förslagshandlingar rörande uppföran
det av de nya barnklinikerna och hemställt om fortsatt projcktcringsupp
drag, som också skulle omfatta viss parkcringsanläggning under mark. 

Byggnadsföretaget innefattas i det mellan staten och Uppsala läns 
landstingskommun träffade avtalet angående utbyggnad av akademiska 
sjukhuset i Uppsala m. m. (prop. 1961 :79, SU 1961:97, rskr I 961:265; 
prop. 1967:105 bil. 2 s. 11, SU 1967:73, rskr 1967:185), samt i avtal 

med berörda landstingskommuner om samarbete beträffande regionsjuk
vård vid sjukhuset (prop. 1963: I, bil. 7 s. 461, SU 1963 :5, rskr 1963 :5; 
prop. 1967:105). Statens andel uppgår till 40 % av kostnaderna. 

Jag avser att i ett senare sammanhang återkomma till frågan om 

byggnadsarbetena för barnklinikerna. 
För statens andel av projekteringskostnader m. m. för nya barnkliniker 

m. m. har hittills sammanlagt beräknats 1 880 000 kr., vilket motsvarar 
en total medelsram av 4,7 milj. kr. För den fortsatta projekteringen och 
eventuella byggnadsåtgärder under budgetåret 197 5/76 bör denna ram 
för medelsförbrukningen höjas till 7 ,7 milj. kr. Jag beräknar 1,2 milj. 
kr. för statens andel av höjningen av medelsramen. Jag beräknar också 
medel för statens andel av kostnaderna dels för fortsatt utredning av 
åtgärder inom det s. k. T-området med 80 000 kr., dels för slutförande av 

ombyggnaden av personalmatsalen m. m. med 130 000 kr. 
Byggnadskommitten har fått i uppdrag att installera en driftkontroll

anläggning och en partialavsaltningsanläggning. Den totala kostnaden 
beräknades till 2, I milj. kr. i prisläget den 1 juli 1968. Statens andel 
härav eller 840 000 kr. har anvisats (prop. 1969:1 bil. 7, SU 1969:5, rskr 
1969 :5). Uppdrag om arbetenas utförande lämnades dock först i juni 
I 972. Kostnaderna beräknades då på grundval av an bud till 2 410 000 kr. 
i det prisläge, som rådde i slutet av år 1971. Partialavsaltningsanlägg
ningen är i stort sett klar. Driftkontrollanläggningen beräknas vara färdig 
under budgetåret 1975/76. Slutkostnaden för de båda byggnadsobjekten 
anges nu av byggnadskommitten till 3 490 000 kr. i prisläget den 1 juli 
1974. Kommitten begär medel motsvarande statens andel av merkostna
den 1 390 000 kr. i förhällande till ursprungligen beräknade 2, I milj. kr. 
I den totala slut kostnaden ingår också I 5 5 000 kr. för vissa larmanord
ningar vars utförande inte prövats. Liksom NUU finner jag det vara 
otillfredsställande att betydande tillkommande medelsbehov redovisas 
för byggnadsobjekten sedan de i allt väsentligt slutförts. Jag beräknar 
560 000 kr. för statens andel av merkostnaden i enlighet med byggnads-

kommittcns förslag. 
Föreslagen installation av en reningsanläggning i ångcentralen är av 

sådan natur att kostnaden för densamma - om den kommer till stånd -
bör täckas av medel för reparations- och underhållskostnader m. m. på 



Prop. 1975:1 Bilaga 7 Socialdepartementet 206 

stakn för statens allmänna fastighetsfond. 
Statens andd av kostnaderna för allmänna utredningar och kommit

tens egen verksamhet bör för budgetåret 197 5/76 beräknas till 510 000 

kr. 
Sammanlagt bör för budgetåret 1975/76 anvisas 2 480 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala för budget
året 197 5/76 anvisa ett investeringsanslag av 2 480 000 kr. 

I 0. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verksam
hetsområde 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 13 357 482 
Anslag 9 500 000 
Förslag 22 645 000 

Behållning 7017555 

Medel beräknas under detta anslag för följande ändamål. 

1. Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 
2. Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker 
3. Vissa byggnadsarbetl!n m. m. vid ungdomsvårdsskolorna. 
4. Vissa hyggnadsarbden m. m. vid statens vårdanstalter för alkoholmiss-

brukare. 
5. Vissa byggnadsarbetcn m. m. vid statens bakteriologiska laboratorium. 
6. Vissa byggnadsarbeten vid statens rättsläkarstationer. 
7. Vissa byggnadsarhcten vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning. 

I det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse 
för anslagsframställningarna och för beräkningen av de medelsbehov som 
tillsammantagna bör ligga till grund för beräkningen av förevarande in
vcsteringsanslag. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redogöra 
för sådana objekt som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka 
byggnadsstyrelsen föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar eJler 
ramhöjningar som föranleds enbart av den allmänna byggnadskostnads
stegringen. För tiden den 1 april 1973-:-den 1 april 1974 beräknar 
styrelsen denna kostnadsstegring till 17 ,3 %. Till följd av effekterna av 
produktivitetsutve.cklingen beräknar styrelsen kostnadsstegringen under 
samma period för objekt som då ännu inte påbörjats till 14,6 %. 

10.1 Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

Enligt avtalen med landstingen om övertagandet av huvudmannaskapct 
för den psykiatriska sjukvården skall staten svara för slutförandet av 

pågående byggnadsarbeten. För innevarande budgetår har för detta 
ändarna! i investeringsplanen beräknats en medelsförbrukning av 769 000 

kr. och för budgetiiret 197 5 /7 6 l 00 000 kr. 
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Redogörelse för omläggning av avloppsledningsnätet vid det till 

Sundby sjukhus hörande lantbruket lämnades i prop. 1973:1 (bil. 7 

s. 246). Eftersom förhandlingarna mellan Strängnäs kommun och statens 

förhandlingsnämnd inte slutförts, föreslår byggnadsstyrclsen att kost
nadsramcn räknas upp till prisläget 1974-04-0 I, men att någon medels

förbrukning tills vidare inte beräknas. 

lm>esteri11gspla11 (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjckt Kostnadsram 

73-04-01 74-04-01 

Mcdclsförbrukning 

Faktisk 
t. o. m. 
74-06-30 

Beräknad för 

74/75 75/76 

Bygg
starl 
är/mån. 

Färdig
ställande 
år/mån. 

--- ------·- ----- -
Ej slutredovisadc projekt för-

digställda före 1973-07-01 30 524 30 535 30 206 329 0 

Olofsfors 
Sekundäravdelning 
Omläggning av avlopp m. m. 470 540 440 100 

Sund hy 
Omläggning av avloppslednings-

nätet vid lantbruket 375 425 

Summa 31 369 31 500 30 206 769 100 
- ----·- ----

Föredraganden 

Jag förordar att den investcringsplan som jag här redovisat läggs till 

grund för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Medelsför

brukningen för budgetåret 1975/76 beräknas således till 100 000 kr. 

10.2 Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker 

Enligt principbeslut vid 1961 års riksdag (prop. 1961 :185, I LU 

1961 :49, rskr 1961 :398) skulle nya rättspsykiatriska kliniker uppföras i 

Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. För innevarande 
budgetar har för detta ändamål i investeringsplanen beräknats en 
medelsförhrukning av 4 I 0 000 kr. 

Byggnadsarbetena för klinikerna i Uppsala, Lund och Göteborg har 
numera slutförts. I fråga om kliniken i Umeå har avtal träffats med 

Västerbottens läns landstingskommun som innebär att landstingskommu

nen svarar för erforderliga byggnadsarbeten (jfr. prop. 1974 :93 ). Beträf

fande kliniken i Stockholm pågår förhandlingar om förläggning av klini

ken till Stockholms läns landstings sjukhus i Huddinge. 
Till följd härav räknar jag inte med något behov av medel för 

byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker under nästa budgetår. 

74-01 74-11 



Prop. 1975:1 Bilaga 7 Socialdepartementet 208 

10.3 Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna 

Byggnadsstyrelsen 

Efter samråd med so<.:ialstyrelscn föresiär byggnadsstyrelsen olika 
byggnadsförctag för vilka det sammanlagda medelsbehovet under budget

året 1975/76 beräknas till 6,6 milj. kr. 

De i invcs teringsplanerna för innevarande budgetår angivna kostnadsra
marna har i flt:rtalet fall ökats beroende på den allmänna byggnadskost
nadsstegringen. A andra sidan har det visat sig möjligt att för ett fåtal 

objekt sänka kostnadsramarna. Vidare slutredovisas ett antal byggnadsfö

retag med en förbrukning som med 44 000 kr. understiger gällande 
kostnadsramar. 

Under budgetåret 197 5/76 föreslås utbyggnad av mekanisk verkstad 
vid Johannisberg samt ny elevförläggning vid Stigby. Styrelsen föreslås 

även ombyggnad av Herrgården vid Fagared, etapp Il. Vidare föreslås 

utbyte av gallerförsedda fönster vid en sluten avdelning på vardera 

Hammargården, Fagared, Brättegården, Forsane och Råby. 

I invcsteringsplancn för innevarande budgetår har anslagsposten Vägar 

och markplanering tagits upp med en kostnadsram av totalt I 45 5 000 

kr. För budgetåret 1975/76 föreslås att medel anvisas för vatten- och 
avloppsanläggning vid Hammargården. 

Föredraganden 

Jag förordar att byggnadsarbcten för tillbyggnad av mekanisk verkstad 
vid Johannisberg påbörjas under nästa budgetår. För att vissa angelägna 

byggnadsarbeten skall kunna påbörjas under löpande budgetår efter 
regeringens bestämmande har i investeringsplanen för innevarande bud

getår (prop. 1974: 1 bil. 7 s. 210) tagits upp en kostnadsram på ca 3,6 milj. 
kr. för diverse om- och tillbyggnadsarbcten. Vidare har under gemensam

ma kostnadsramar beräknats ca 0,6 milj. kr. för idrottsplaner, ca 1,2 milj. 
kr. för markarbeten och ca 1,9 milj. kr. för vatten- och avloppsanlägg
ningar. De sammanlagda kostnadsramarna för dessa arbeten uppgår 

således till ca 7 ,3 milj. kr. Medel för dessa ändamål bör i fortsättningen 

beräknas under en gemensam kostnadsram. Jag förordar samtidigt att 

ramen höjs med ca 2,7 milj. kr. för att ett ytterligare antal objekt skall 

kunna påbörjas. Bland byggnadsobjekt som beräknas bli aktuella är bl. a. 

om- och tillbyggnad av personalmatsal vid Johannisberg, nybyggnad av 

mekanisk verkstad vid Stigby och ombyggnad av Herrgården, Fagared. 

Det bör ankomma på regeringen att slutligt besluta om dispositionen av 

den totala kostnadsramen. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisar läggs till 
grund för beräkningen av medelsbehovct för nästa budgetår. Av 

investeringsplanen framgår att mcdelsförbrukningcn för budgetåret 

197 5/76 för vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna 

beräknas uppgå till 4,6 milj. kr. 
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lnvesteringsplan ( 1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning 

73-04-01 74-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
74-06-30 74/75 75/76 

Ej slutrcdovisade 
projekt färdigställda 
före 1973-07-01 10 858 10 860 10 059 801 

Gräskärr 
Specialavd. Höjden, 
tillbyggnad, etapp I 840 840 701 100 39 

Bärby 
Gymnastikbyggnad 755 865 0 475 100 

Brättegården 
Centralkök, ombyggnad 570 660 77 510 73 

Fknäs 
Administration I 005 l 035 825 160 50 

Ryagården 
Centralkök l 450 l 665 0 750 100 

Hammargården 
Centralkök l 675 l 920 0 500 700 

Vemyra 
Administration l 025 l 175 0 150 700 

Johannisherg 
760 1 Mekanisk verkstad, 0 0 300 

tillbyggnad 
Olika skolor 
Diverse objekt 7 285 10 000 2 848 3 275 2 538 

Summa 25 463 29 780 14 510 6 721 4 600 

I Uppskattad kostnad. 

10.4 Vissa byggnadsarbeten vid statens vårdanstalter för alkoholmiss-
brukare 

B yggnadss ty relsen 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1975/76 beräknas till 315 000 kr. 
De i investeringsplanen för innevarande budgetår angivna kostnadsra

marna har i några fall höjts med anledning av den allmänna byggnadskost
nadsstegringen. Samtidigt har det visat sig möjligt att för vissa objekt 
sänka kostnadsramarna med sammanlagt 317 000 kr. Beträffande av
loppsreningsanläggning vid Venngarn pågår utredning om anslutning till 
Märsta kommuns avloppsnät. 

Föredraganden 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrclsen föreslagna 
ändringarna av kostnadsramarna. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisar läggs till 

14 Riksdagen 1975. 1 samL Nr 1. Bilaga 7 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år/mån. år/mån. 

73-09 74-05 

75-04 76-01 

74-08 75-02 

73-09 74-05 

75-03 76-01 

75-03 76-01 

75-08 76-06 

75-09 76-06 
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grund för beräkningen av medelsbehovct för nästa budgetår. Av planen 
framgiir att medelsförbrukningen för budgetåret 1975/76 beräknas uppgå 
till ca 300 000 kr. 

!nvesteringsplan (1 000-tal kr.} 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Med elsförbrukn ing 

73-04-01 74-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
74-06-30 74/75 75/76 

Ej slutrcdovisade 
projekt färdigställda 
före 197 3-07-0 I 3 450 3 441 3 309 132 

Vermgarn 
Ombyggnad av kök I 320 1 515 200 1 000 290 
Avloppsreningsanläggning 450 510 39 471 0 
Snickeriverkstad m. m. 500 500 300 200 0 

Gud hem 
Diverse verkstäder m. m. 3 000 2 947 2 808 139 0 

Brotorp 
Avloppsrening 385 175 150 25 

Summa 9 105 9 088 6 656 2 092 315 

Bygg-
start 
år/mån. 

74-04 

73-03 

72-06 

74-08 

10.S Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska laboratorium 

Byggnadsstyrelsen 

Nybyggnad för smådjurhus. Redogörelse för projektet lämnades senast 

i prop. 1973:1 (bil. 7 s. 253). Kungl. Maj:t uppdrog genom beslut den 14 
september 1972 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnaden inom en 

kostnadsram om 14,4 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971. I den i prop. 

1974 :I intagna investeringsplanen har ramen angivits till 16 705 000 kr. i 
prisläget den 1 april 1973, vilket motsvaras av 18 ISO 000 kr. i prisläget 
den I april 1974. 

Under det fortsatta arbetet har det visat sig att omfattande förstärk

ningsarbcten fått vidtas på grund av icke förutsedd dålig bcrgkvalitet. 

Byggnadsstyrelsen avser att återkomma om merkostnaden för detta som 

inte beräknas kunna rymmas inom gällande kostnadsram. 

Föredraganden 

Jag förordar att den investcringspla n som jag redovisar i dt'I följ:rnde 

läggs till grund för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av 

investeringsplanen framgår att medelsförbrukningen för budgetåret 

197 5/76 beräknas uppgå till sammanlagt I 630 000 kr. 

Färdig-
ställande 
år/mån. 

74-10 

73-09 

73-12 

75-01 
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Jnvesteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning 

73-04-01 74-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
74-06-30 74/75 75/76 

Statens bakteriologiska laboratorium 
Nybyggnad för dcstruktionsanlägg-
ning 4 760 4 950 4 332 400 50 

Nybyggnad för tuberkulossektio-
nen 2 670 2 670 2 653 17 -

Nybyggnad för smådjurhus m. m. 16 705 18 150 9 690 7 500 l 580 
Om- och tillbyggnad för televäxel 340 390 25 365 -

Summa 24 475 26 160 16 700 8 282 1 630 

10.6 Vissa byggnadsarbeten vid statens rättsläkarstationer 

Ombyggnad för statens rättsläkarstation i Solna 

Redogörelse för projektet lämnades senast i prop. 1972 :1 (bil. 7 s. 233). 
Gällande kostnadsram utgör 1,9 milj. kr. i prisläget den I april 1973. 

Jm·esteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjckt Ko.stnadsram Medelsförbrukning 
~~~~~~~~-

73-04-01 74-04-01 Faktisk Beräknad för 

Solna 
Ombyggnad för statens rätts-

läkarstation 1 900 

Summa 1 900 

Föredraganden 

1 900 

1 900 

t. o. m. 
74-06-30 74/75 75/76 

I 890 

1 890 

JO 

10 

Som framgår av den redovisade investeringsplanen föreligger inte något 
medelsbehov under nästa budgetår för ifrågavarande ändamål. 

10. 7 Vissa byggnadsarbeten för socialstyrelsens läkemedelsavdelning 

Som jag redovisat senast i prop. 1974 :170 (bil. 3 s. 12) projekteras 
f. n. en nybyggnad för socialstyrelsens läkemedelsavdelning i Uppsala. Jag 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år/mån. är/mån. 

72-10 74-01 

71-03 72-06 
72-10 75-01 
74-05 74-09 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år/mån. år/mån. 

71-11 72-07 
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avser att återkomma med en redovisning av bl. a. förslag till kostnadsram 
för nybyggnaden när tillförlitligt kostnadsunderlag föreligger. Vid min 
beräkning av medelsbehovet under detta anslag, vilken redovisas i det 
följande, har jag beaktat att uppskattningsvis ca 16 milj. kr. kan komma 
att behövas för detta objekt under nästa budgetår. 

Sammanfattning 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad som förut nämnts under redogörelsen för 
medclsbehov för de ändamål, vilka ingår i förevarande investeringsanslag, 
förordar jag att följande sammanfattande investeringsplan läggs till grund 
för beräkning av anslagsbehovet. 

lm1esteringsplan (1 000-tal kr.) 

l. Vissa byggnadsarbctcn vid kliniker 
för psrkiskt sjuka m. m. 

2. Vissa byggnadsarbeten för rätts
psykiatriska kliniker 

3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid 
ungdomsvårdsskolorna 

4. Vissa byggnadsarbctcn m. m. vid 
statens vårdanstaltcr för alkohol
missbrukare 

5. Vissa byggnadsarbeten m. 111. vid 
statens bakteriologiska labora
torium 

6. Vissa byggnadsarbctcn vid statens 
rättsläkarstationer 

7. Vissa byggnadsarbctcn vid social
styrelsens läkeme.ddsavdelning 

Erfarenhetsmässig reduktion av 
med clsbch ovct 

Summa 

Beräknad medclsförbrukning 

1974/75 

769 

410 

6 721 

2 092 

8 282 

10 

-1 766 

16 518 

1975/76 

100 

4 600 

315 

I 630 

16 {}{}{} 

22 645 
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Ans/agsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång Mcdclsförbrukning 
- -- --·-------·--- -----------------·----

Behållning 1974-07-01 7 018 1974/75 16 518 

Anslag för 1974/75 9 500 1975/76 22 645 

Anslag för 1975/76 
(förslag) 22 645 

Summa 39 163 39 163 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 

m. m. inom socialdepartementets verksamhetsområde inom i 
investeringsplanerna uppförda kostnadsramar i enlighet med 
vad jag förordat i det föregående, 

2. till Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets 
verksamhetsområde för budgetåret 1975/76 anvisa ett investe
ringsanslag av 22 645 000 kr. 
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IV. Statens utlåningsfonder 

3. Statens bosättningslånefond 

Från fonden Jämnas bosättningslån med högst 7 000 kr. till äkta 
makar, ensamstående föräldrar samt till personer som stadigvarande 
sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. Lånen lämnas utan 
säkerhet. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen (1946:570) om statliga 
bosättningslån (ändrad senast 1974 :193). 

För innevarande budgetår har anvisats ett formellt belopp av I 000 kr. 
Sedan låneverksamheten började har hittills anvisats sammanlagt ca 183 
milj. kr. 

Fullmäktige i riksbanken 

Utvecklingen av låneverksamheten framgår av följande sammanställ

ning. 

Budgetår Nya lån Medclbdopp Totalbdopp Avbeta!-
Antal kr. milj. kr. ningar 

milj. kr. 

1965/66 10 829 4 177 45,2 21,2 
1971/72 9 059 4 916 44,5 45,2 
1972/73 7 798 4 879 38,0 45,7 
197 3/74 7 471 5 101 38,l 46,l 
1974/75 1 8 000 5 200 41,6 46,0 
1975/76 1 8 000 5 500 44,0 47,0 

1 Beräknat. 

Under budgetåret 1973/7 4 uppgick amorteringarna på tidigare lån till 
ca 8 milj. kr. mer än utbetalningarna av nya lån. För innevarande 
budgetår räknar fullmäktige med att amorteringarna skall överstiga 
ut betalningarna med ca 4,4 milj. kr. För budgetåret 197 5/7 6 räknar 
fullmäktige med 8 000 nya lån och ett medclbelopp av ca 5 500 kr. per 
lån. Under nästa budgetår skulle därmed, som framgår av följande 
sammanställning, amorteringarna överstiga utbetalningarna med 
3 milj. kr. 

Bchällning den l juli 1974 
Anslag 1974/75 
Disponibelt 1974/75 
Utbetalningar 1974/75 
Amorteringar p:i tidigare lån 
Behållning den I juli 1975 
Utbetalningar 197 5/76 
Amorteringar på tidigare län 
Behållning den I juli 1976 

41,6 
46,0 

44.0 
47,0 

48.5 
0,0 

48,5 

4,4 
52.9 

3,0 
55.9 
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Med hänvisning till beräkningarna föreslår riksbanksfullmäktige att 
anslaget för budgetåret 1975/76 förs upp med ett formellt belopp av 
l 000 kr. 

Föredraganden 

Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 29 juni 1973 har jag tillkallat 
en utredningsman för att göra en allsidig översyn av verksamheten med 

statliga bosättningslån och lägga fram förslag till de ändrade regler för 
bosättningslånen som översynen kan ge anledning till. Utredningsmannen 

beräknas lägga fram sina förslag inom kort. 

I likhet med riksbanksfullmäktige förordar jag att anslaget för nästa 
budgetår förs upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen 
att till Statens bosättningslånefond för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett investeringsanslag av I 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

l. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare 

m.m. 

I 973/74 Utgift 8 148 365 Behållning 3 758 635 
1974/75 Anslag 4 500 000 
1975/76 Förslag 4 500 000 

Socialstyre/sen 

Styrelsen tillstyrker lån med sammanlagt 11,l milj. kr. för byggnads
fördag m. m. vid vissa erkända och enskilda vårdanstalter. 

Föredraganden 

För lån till byggnadsföretag m. m. under innevarande budgetår beräk
nar jag ca 6,8 milj. kr. Vidare beräknar jag ca 1,4 milj. kr. för tidigare 
beviljade, ännu ej utbetalade lån. 

För nästa budgetår beräknar jag medelsåtgången för lån till fortsatt 
upprustning av anstalterna till 4,5 milj. kr. 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Mcdclstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 
Anslag för 
Anslag för 
(förslag) 

1974-07-01 
1974/75 
1975/76 

3 759 
4 500 
4 500 

Summa 12 759 

1974/7 5 
1975/76 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

8 259 
4 500 

12 759 

att till Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkohol

missbrukare m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett investe
ringsanslag av 4 500 000 kr. 

2. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 

I 97 3 /7 4 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

20 000 
I 000 
l 000 

Behållning 320 5 18 
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Från ånslaget bekostas lån till utländska läkare, som vistas i Sverige 
och är i behov av ekonomisk hjälp under tid för provtjänstgöring eller 
efterutbildning i syfte att erhålla behörighet att utöva läkaryrket inom 
riket. 

Socials_tvrelsen 

Socialstyrelsen anser att medel behövs för ifrågavarande ändamål även 
i fortsättningen. Med hänsyn till behållningen på anslaget föreslås att 
endast ett formellt belopp av I 000 kr. anvisas för budgetåret 1975/76. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag. Med hänsyn till föreliggande 
reservation under anslaget förordar jag att 250 000 kr. av reservationen 
förs över till budgetutjämningsfonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till lån till utländska läkare för viss efterutbildning för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett investeringsanslag av I 000 kr. 
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Bihang 1. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 

Härigenom förordnas i fråga om lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott 1 

dels att I §skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i 9, 20, 22, 24 och 25 §§ ordet "Konungen" i olika 

höjningsformcr skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §2 

Tillkum1m:r våruna1kn um barn, sum är svensk medborgare och 
bosatt i riket, endast en av föräldrarna eller står barnet icke under 
föräldrarnas vårdnad, utgår enligt vad nedan stadgas av allmänna medel 
bidragsförskott till barnet i förhållande till fader eller moder, som ej har 
vådnaden om barnet. 

Utan hinder av art barnet sak
nar s11enskt medborgarskap, må 
bidragsförskott utgå, därest 11ård
nadslzavaren är svensk medborgare 
och bosatt i riket. 

Bidragsförskott utgår även till 
här i riket bosatt barn som icke är 
s11ensk medborgare om vård

nadshavaren är bosatt i riket och 
an tingen barnet eller 11årdnads-
lzavaren sedan minst sex månader 
vistas i riket. 

Fader eller moder, som ej har vårdnaden om barnet, benämnes i denna 
lag underhållsskyldig. 

Denna lag träder i kraft såvitt gäller 9, 20, 22, 24 och 25 §§en vecka 
efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från 
trycket i Svensk författningssamling och i övrigt den I januari 1976. 

1 Senaste lydelse av 22 § 1971 :594. 
2 Senaste lydelse 1971 :902. 
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Register 
Sid. 

19 
20 
20 

21 

28 
29 
30 
33 
37 

38 
41 

44 
45 

46 

47 
49 

54 

55 

56 

58 

59 
60 

65 
70 

Översikt 

Driftbudgeten 

Femte huvudtiteln 

A. Socialdepartementet m.m. 

1. Socialdepartementet, förslagsanslag 
2. Kommittcer m.m., reservationsanslag 
3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverk

samhct, reservationsanslag 
4. Extra utgifter, rcscrvationsai:islag 

B. Allmän försäkring m.m. 
Inledning 

I. Försäkringsdomstolen, förslagsanslag 
2. Försäkringsrådct, förslagsanslag 
3. Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 
4. Folkpensioner, förslagsanslag 
5. Ersättning till postverket för pensionsut

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

förslagsanslag 

C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m.m. 
Inledning 

1. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2. Ersättning till postverket för utbetalning 

av allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
3. Bidrag till sjukförsäkringen för föräldra

försäkringcn, förslagsanslag 
4. Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag 
5. Omkostnader för statens bosättnings\ån, 

förslagsanslag 

D. Sociala sen1icråtgärder 
Inledning 

1. Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst, 
förs lagsanslag 

2. Bidrag till anordnande av förskolor och 
fritidshem, reservationsanslag 

3. Bidrag till driften av förskolor och 
fritidshem, förslagsanslag 

4. Bidrag till kommunala familjedaghem, 
för slagsanslag 

5. Bidrag till ferievistelse för barn, förslagsanslag 
6. Bidrag till semcsterhem m.m., förslagsanslag 

t:. Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m.m. 
Inledning 
Centrala och regionala myndigheter m.m. 

l. Socialstyrelsen, förslagsanslag 
2. Nämnden för sjukvårds- och socialvårds

byggnadcr, förslagsanslag 

219 

Kronor 

8 555 000 
13 200 000 

16 000 000 
450 000 

38 205 000 

3 342 000 
1 650 000 

65 365 000 
15 310 000 000 

25 900 000 
2 760 000 000 

1800000 
18 168 057 000 

2 700 000 000 

7 400 000 

260 000 000 
275 000 000 

450 000 
3 242 850 000 

420 000 000 

100 000 000 

605 000 000 

150 000 000 
4 000 000 
1800000 

I 280 800 000 

58 562 000 

407 000 
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Sid. Kronor 
71 3. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och rationaliscringsinstitut, 
förslagsanslag 7 700 000 

71 4. l.änsläkarväsendct. fiirslagsanslag 9 420 000 
73 5. Socialvårdskonsulenter och länsnykterhets-

nämnder, förslagsanslag 10 784 000 

Vissa laboratorier m.m. 
74 6. Statens strålskyddsinstitut, förslagsanslag 7 671 000 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
79 7. Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 1 000 
82 8. Driftbidrag, reservationsanslag 750 000 
83 9. Cen trallabora torieuppgifter, förslagsanslag 7 425 000 
83 10. Försvarsmcdicinsk verksamhet, förslagsanslag 2 070 000 
84 11. Utrustning, reservationsanslag 700 000 
84 12. Statlig läkemedclskontroll, förslagsanslag 15 448 000 
86 13. Socialstyrelsens läkcmcdelsavdelning: Inredning 

och utrustning, reservationsanslag 6 500 000 
87 14. Statens rättskemiska laboratorium, förslagsanslag 9 246 000 
89 15. Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskost-

nadcr, förslagsanslag 9 759 000 
146 443 000 

V. Öpprn hälso- och sjukvård 
Inledning 

93 l. Läkemedel åt vissa kvinnor och barn, 
förslagsanslag 4 900 000 

94 2. Bidrag till familjerådgivning, psykisk barna-
och ungdomsvård m.m., förslagsanslag 2 850 000 

95 3. Allmän hälsokontroll, förslagsanslag 1 170 000 
97 4. Skyddsympningar, förslagsanslag 22 100 000 
98 5. Hälsovårdsupplysning, rcservationsanslag 7 500 000 

100 6. Bidrag till utrustning av polikliniker för folk-
tandvård. rescrva tionsanslag 50 000 

100 7. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk 
materialprovning, reservationsanslag 500 000 

101 8. Epidemiberedskap m.m., förslagsanslag 4 780 000 
43 850 000 

C. Unil'crsitetssjukhus m.m. 
Inledning 
Karolinska sjukhuset: 

104 I. Driftkostnader, förslagsanslag 455 137 000 
111 2. Utrustning, rcscrvationsanslag 6 500 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
113 3. Avlöningar till läkare, förslagsanslag 56 282 ouu 
119 4. Driftkostnader, förslagsanslag 55 355 000 
122 5. Utrustning, rcservationsanslag 100 000 
123 6. Bidrag till kommunala undcrvisningssjukhus, 

förslagsanslag 240 000 000 
127 7. l'orsknings- och utbil<lningsvcrksa111hct vid 

vårdcentralen i Dal by, rcservationsanslag 2 649 000 
129 8. Vidareutbildning av läkare, förslagsanslag 15 700 000 
131 9. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m.m., 

förslagsanslag 2 530 000 
136 10. Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsanslag 2 151 000 

836 404 000 

Il. Ö1•ri1: ~j11khusviirJ m. m. 
139 l. Rättspsykiatriska stationer och kliniker. 

förslagsanslag 33 632 000 
141 2. Utrustning av rättspsykiatriska 

kliniker m. m., rescrvationsanslag 1 000 
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Sid. 

142 

143 

145 

145 

147 

148 

150 

155 
159 

160 
161 

162 

166 
168 
169 

170 

172 

174 

175 

178 
180 

182 

184 

185 

187 

189 

3. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt 
sjuka m.m., reservationsanslag 

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

5. Bidrag till anordnande av radioterapevtiska 
kliniker, förslagsanslag 

6. Förvaring och underhåll av viss sjukvårds
materiel m.m., förslagsanslag 

7. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid 
krig eller krigsfara, reservationsanslag 

8. Viss krigssjukvårdsutbildning m.m., 
förslagsanslag 

9. Bidrag till pensioner för vissa 
provinsialläkare, förslagsanslag 

I. UngdomSl'lird m.m. 
Inledning 
Ungdomsvårdsskolorna: 

1. Driftkostnader, förslagsanslag 
2. Engångsanskaffning av inventarier m.m., 

reservationsanslag 
3. Personalutbildning, rcservationsanslag 
4. Ersättningar för skador vållade av vissa 

rymlingar m.11., förslagsanslag 
5. Ersättningar till kommunerna enligt social

hjälps- och barnavårdslagarna m.m., 
för slagsanslag 

J. Nykterhetsvård m.m. 
Inledning 
Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 

1. Driftkostnader, förslagsanslag 
2. Utrustning m.m., reservationsanslag 
3. Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare m.m., reservations
anslag 

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

5. Bidrag till kommunala nyktcrhctsnämnder m.m., 
förslagsanslag 

6. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 
reservationsanslag 

7. Bidrag till Länkrörelsen m.m. 

K. Vissa åtgärder för handikappade 
Inledning 

1. Bidrag till handikappinstitu tet 
2. Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade, 

förslagsanslag 
3. Kostnader för viss utbildning av handikappade, 

förslagsanslag 
4. Bidrag till anordnande av vissa institutioner för 

psykiskt utvecklingsstörda, rcservationsanslag 
5. Bidrag till driften av särskolor m.m., 

förs lagsanslag 
6. Bidrag till handikapporganisationer, 

reserva tionsanslag 
7. Kostnader för viss verksamhet för blinda, 

förslagsanslag 

221 

Kronor 

143 000 000 

I 597 000 000 

1 000 000 

3 583 000 

1 555 000 

2 413 000 

15 025 000 
I 797 209 000 

111 283 000 

1 000 
572 000 

700 000 

so 000 000 
162 556 000 

29 597 000 
100 000 

900 000 

121 900 000 

133 400 000 

350 000 
4 800 000 

291 047 000 

6 010 000 

147 000 000 

9 630 000 

13 000 000 

174 200 000 

4 500 000 

3 172 000 
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Sid. 
190 8. Ersättning till postverket för befordran av 

blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 

L. Internationell samverkan 
Inledning 

191 1. Socialattacheer, förslagsanslag 
192 2. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen 

samt internationellt socialpolitiskt sam
arbete m.m., förslagsanslag 

19 3 3. Vissa internationella resor, reservationsanslag 
193 4. Vissa internationella kongresser i Sverige, 

194 
200 
206 

214 

216 

216 

reserva tionsanslag 

Summa för driftbudgeten 

Kapitalbudgeten 

Il. Statens allmänna fastighets/ond 
8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 
9. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

10. Vissa byggnadsarbeten m.m. inom socialde
partementets verksamhetsområde 

IV. Statens utlåningsfonder 
3. Statens bosättningslånefond 

V. Fonden för låneunderstod 
1. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter 

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

222 
Kronor 

4 090 000 
361 602 000 

1 102 000 

6 101 000 
105 000 

150 000 
7 458 000 

26 376 481 000 

13 000 000 
2 480 000 

22 645 000 

I 000 

4 500 000 
1 000 

Summa för kapitalbudgeten 42 627 000 

Totalt för socialdepartementet 26 419 108 000 



Bilaga 8 till budgetpropositionen 1975 Prop. 1975: 1 
Bilaga 8 

Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 
Kommunik:ationsdcpartcmentets verksamhet är i huvudsak inriktad på 

frågor som rör transportverksamhet, trafiksäkerhet samt post- och tele

kommunikationer. 
Den statliga trafikpolitiken syftar till att för landets olika delar trygga 

en tillfredsställande transportförsörjning till samhällsekonomiskt lägsta 
kostnad i driftsmässigt och trafiktekniskt rationella former. I denna 
målsättning ligger att de statliga insatserna inom transportsektorn skall 
planeras i nära kontakt med samhällsplaneringen i övrigt. 

Statsmakternas trafikpolitiska strävanden har således inriktats på olika 
slag av åtgärder för att successivt skapa bättre betingelser för en sam
hällsekonomiskt riktig utveckling av transportsektorn. Som led i dessa 
strävanden ingår att i olika hänseenden ge SJ förbättrade möjligheter att 
hävda sig inom olika delar av transportmarknaden. Detta har skett bl. a. 
genom att olika hämmande regleringar för SJ slopats. Genom de investe
ringsanslag som årligen anvisas ges SJ möjlighet att anpassa och bygga 
ut sin verksamhet för de transporttjänster där företaget har de bästa 
möjligheterna att göra sig gällande. Både i fråga om gods- och person
trafiken inriktas härvidlag intresset i första hand på de mera långväga 
och trafikstarka relationerna. De stora investeringar som de senaste åren 
gjorts vid SJ i syfte att effektivisera järnvägssystemet har lett till en för
bättrad kvalitet av järnvägstransporterna i fråga om snabbhet, regulari
tet m. m. Investeringsramen under budgetåret 1974/75 ökade med 72 
milj. kr. till 422 milj. kr. 

Det nu framlagda förslaget till investeringsram för nästa budgetår om 
480 milj. kr. innebär en ökning med nära 60 milj. kr. jämfört med den 
för innevarande budgetår gällande investeringsramen. 

Från trafikpolitisk synpunkt är det angeläget att verka för en större 
marknads- och kostnadsmässig rättvisa i förhållandet mellan trafikgre

narna och trafikföretagen. Från denna synpunkt är statsmakternas ställ

ningstagande till de av bilskatteutredningen avgivna förslagen av bety
delse. På grundval av förslag från denna utredning bar riksdagen beslutat 
om ändrade fordonsskattebestämmelser som sedan den 1 januari 1971 
medför ett successivt ökat kostnadsansvar för de tyngsta fordonen inom 

1 Riksdagen 1975. I sam!. Nr 1. Bil. 8 
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ramen för ett oförändrat skatteuttag. Reformen beräknas vara helt ge
nomförd år 1979. 

Olika åtgärder har också vidtagits för att främja trafikpolitiskt sunda 
verksamhetsbetingelser inom vägtrafiken och stödja utvecklingen i fråga 
om företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken. Kraven har 
sålunda skärpts från såväl trafikpolitisk som trafiksäkerhetsmässig syn
punkt på fordonsägare och trafikföretagare, bl. a. när det gäller att 
genom planläggning av transporterna förhindra överträdelser av bestäm
melserna om fordons belastning och fordonsförares arbets- och vilotid. 
Av särskild betydelse när det gäller att komma till rätta med det allvar
liga överlastproblemet är den särskilda överlastavgift, som fr. o. m. den 
1 april l 973 tas ut av ägare till fordon som framförs i strid mot be
stämmelserna om axel- och boggitryck, maximilast eller bruttovikt. Bland 
åtgärder som syftar till att främja en sund utveckling inom den yrkes
mässiga lastbilsnäringen kan nämnas den utbyggda ekonomiska lämplig
helsprövningen som införts som ett led i tillståndsprövningen. Särskilda 
åtgärder har också vidtagits mot olaga yrkesmässig godstrafik. 

För att ytterligare förbättra de trafikpolitiska förutsättningarna för en 
samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportsektorn har särskilda 
sakkunniga tillkallats för utredning av olika trafikpolitiska frågor - den 
trafikpolitiska utredningen (K 1972: 07). 

Direktiven utgår från att man - för att kunna fullfölja den samhälls
ekonomiska målsättningen - måste i vidare utsträckning än som förut
sattes vid 1963 års trafikpolitiska beslut förena den marknadsmässiga 
rörelsefriheten med en planmässig samordning och styrning. I samman
hanget framhålls den betydelse, som i ökad utsträckning måste tillmätas 
en övergripande och fortlöpande trafikplanering, som ger underlag för 
bedömning av möjliga transportalternativ. I utrcdningsuppdraget ingår 
bl. a. att överväga i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar 
en ändrad innebörd bör ges åt kostnadsansvarighetsprincipen. övervä
gandena förutsätts härvidlag resultera i förslag till konkreta handlings
normer. Ett direkt samband finns mellan den omprövning av kostnads
ansvarighetsprincipens utformning och innebörd som tas upp av trafik

politiska utredningen och frågan om vägtrafikens kostnadsansvar som 
behandlas i vägkostnadsutredningens år 1973 avlämnade betänkande 

(SOU 1973: 32) Vägtrafiken - kostnader och avgifter. Med tanke bl. a. 
på behovet av en samordning av utredningsuppgifterna har den trafik
politiska utredningen genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att fortsätta 
arbetet rörande vägtrafikens kostnadsansvar. Därmed har också det 
parlamentariska inflytandet säkrats i fråga om sistnämnda uppgift. 

Trafikpolitiska utredningen skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
järnvägstrafiken och dess möjligheter att utvecklas i marknads- och ser
vicehänseende. Utredningen har i denna del att närmare överväga frågan 
om lämplig konstruktion av SJ:s taxor. Målet bör vara att utforma dessa 
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så att de i önskvärd utsträckning stöder marknadsföringen av SJ:s 

transporttjänster och i högre grad medverkar till ett effektivt utnyttjande 
av SJ:s kapacitet. Angeläget är också att övervägandena omfattar möj
ligheterna att anpassa SJ:s taxor på längre avstånd så att de dels i större 
utsträckning kommer att ligga i linje med samhällets allmänna regional
och näringspolitiska mål, dels förbättrar SJ:s möjligheter att hävda sig i 
fråga om persontrafik, godsslag och sändningsstorlekar som SJ har natur
liga förutsättningar att handha. I anslutning till behandlingen av kost
nadsansvarigheten skall utredningen också ägna uppmärksamhet åt 
frågan om SJ:s trafiksvaga bandelar och SJ:s separatredovisning av dessa. 
Härvidlag kan det enligt direktiven finnas anledning att, mot bakgrund 
av hittills vunna erfarenheter, överväga en ändrad prövnings- och hand
läggningsordning. I fråga om godstrafiken på landsväg ankommer det på 
utredningen att överväga de ytterligare åtgärder, som krävs för att 
främja en rationell och sund utveckling inom denna transportnäring. 

I anslutning till behandlingen av de allmänna trafikpolitiska fråge
ställningar som anges i direktiven skall utredningen även beakta sjöfar
tens roll i trafikpolitiken. 

En planmässig samordning och prioritering av insatserna inom trafik
sektorn är en grundläggande förutsättning för att en tillfredsställande 
trafikservice till lägsta samhällsekonomiska kostnader skall kunna till
handahållas. Det är därför angeläget att som grund för det trafikpolitiska 
handlandet och investeringsverksamheten ha tillgång till en övergripande 
trafikplanering som tar hänsyn till samspelet och arbetsfördelningen 
mellan de olika trafikgrenarna. 

Ett viktigt led i det trafikpolitiska reformarbetet under de senaste åren 
har därför varit att utveckla planeringsinstrumenten. Kungl. Maj:t har 
sålunda - som en utbyggnad av tidigare planeringsverksamhet - gett 
länsstyrelserna i uppdrag att i anslutning till trafikplaneringsutredningens 
(K 1970: 41) arbete genomföra en hela landet omfattande regional trafik
planering. 

Inom ramen för den regionala trafikplaneringen har länsstyrelserna 
haft att söka uppställa en målsättning för resp. läns trafikförsörjning 
samt ge förslag till hur trafiken skall bedrivas. Länsstyrelserna har un
der november och december månader 1974 avgett sina slutliga förslag 
till trafikplaner. 

I fråga om den fortsatta behandlingen av länsstyrelsernas trafikplaner 
är avsikten att dessa skall utvärderas och avstämmas för att kunna nyttig
göras i det fortsatta trafikpolitiska utrednings- och utvecklingsarbetet. 

För att öka kunskapen om och stimulera till en bred samhällsdebatt 
om olika former av regional och lokal planering har en informationsverk
samhet benämnd Planeringsinformation 1974 genomförts. Denna har 
omfattat planeringsformerna regional utvecklingsplancring, regional och 
lokal trafikplanering samt fysisk riksplancring. Ett basmaterial om på-
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gående verksamheter inom dessa planeringsformcr har distribuerats till 
samtliga partiers kommunfullmäktiggrupper samt erbjudits politiska 
partier, studieförbund och vissa intresseorganisationer. I kommunernas 
regi har under hösten anordnats över 700 utställningar för allmänheten. 

För att stödja tätortskommunema i deras strävanden att få till stånd 
bättre lokala trafikförhållanden arbetar en särskild utredning - kollek
tivtrafikutredningen (K 1971: 01). Utredningen har till uppgift bl. a. att 
ange hur kommunerna genom åtgärder på stadsbyggnadsområdet, inom 
gatu- och vägbyggandet samt genom trafiktekniska m. fl. åtgärder kan 
förbättra den kollektiva trafikservicen. Inom ramen för utredningens 
arbete med att försöka ange innebörden av det trafikpolitiska kravet på 
en tillfredsställande transportförsörjning utvecklas metoder som beskriver 
trafiksystemets funktion och standard. 

Med hänsyn till vikten av att få en prissättning som medverkar till att 
de kollektiva trafikmedlen i ökad utsträckning kommer tiIJ användning 
har särskilda sakkunniga tillkallats för att utreda frågan om regionalt 
gällande generella trafikrabatter (K 1974: 01). Utredningen, som inne
fattar företrädare för stat, landsting och kommuner, skall på grund
val av den lokala och regionala trafikplaneringens resultat framlägga 
förslag om regionala rabattkort. 

I utredningsuppdraget ingår bl. a. att närmare överväga rabatternas 
geografiska täckning, utformning och storlek. Detta skall ske med hän
syn till omfattningen och inriktningen av trafiken och kostnaderna för 
denna. Utredningen skall belysa hur olika alternativ i fråga om utform
ning och storlek av rabatterna kan väntas påverka utnyttjandet av de 
kollektiva trafikmedlen och vilka fördelar de väntas ge med hänsyn till 
framkomlighet i trafik, samhällsbyggande och serviceutnyttjande. De 
administrativa och tekniska aspekter som sammanhänger med rabatterna 
skall också närmare belysas. 

Med beaktande av den effekt rabatterna kan väntas få på resandet 
skall deras inverkan i intäkts- och kostnadshänseende bedömas. I den 
mån det blir fråga om underskott har utredningen att behandla frågan 
om fördelningen och finansieringen härav. 

För att främja de regionalpolitiska strävandena att utveckla närings
livet i Norrland och övriga delar av det allmänna stödområdet in
fördes år 1971 ett transportstöd i syfte att minska de kostnadsmässiga 
olägenheterna som följer med de långa avstånden i nämnda områden. 

Transportstödet omfattade järnvägs- och lastbilstransporter i yrkes

mässig trafik och avsåg i sin första etapp s~1dana transporter från och 
inom stöd området på sträckor över 300 :km. Av regional- och närings
politiska skäl inriktades stödet på helfabrikat och mera bearbetade 
halvfabrikat samt på livsmedels- och jordbruksprodukter. Stödet skulle 
i första hand utgå under en försöksperiod om tre år. 

Den utvärdering av stödet, som gjordes under försökspcrioden, vi-
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sade att stödet väl fyllt sin regionalpolitiska uppgift att utjämna trans
portkostnaderna och därmed verksäint bidragit till att främja närings
livets utveckling i berörda delar av landet. Resultaten av utvärderingen 
redovisades i prop. 1973: 95 (TU 1973: 14, rskr 1973: 250), i vilken 
föreslogs en utbyggnad och i ett par hänseenden anpassning av det 
dåvarande stödet fr. o. m. bidragsåret 1974. I enlighet härmed kom 
stödet även att omfatta transporter in till stödområdet av vissa råvaror 

och halvfabrikat. Vidare skedde en anpassning av stödet bl. a. i fråga 
om bestämning av minsta transportsträcka och lägsta sändningsvikt. 

En ytterligare utbyggnad av transportstödet bl. a. till att även om
fatta transporter in till stödområdet av vissa kemiska råvaror föreslås i 
årets budgetproposition. För nästa budgetår föreslås en ökad medels
tilldelning med ca 13 milj. kr. för att tillgodose näringslivets efterfrågan 
på transportstöd. 

För att skapa gynnsammare betingelser för den näringsgeografiska 
utveckling som Gotlands inlemmande i stödområdet syftar till infördes 
den 1 februari 1972 för en treårig försöksperiod ett fraktstöd avseende 
de från Gotland utgående godstransporterna i Gotlandsbolagets färje
trafik med fastlandet (prop. 1971: 154, TU 1971: 28, rskr 1971: 350). 
Samtidigt vidtogs en reducering av bolagets personbilstaxa. En förstärk
ning av godstransportstödet genomfördes den 1 juli 1973 (prop. 1973: 
95, TU 1973: 14, rskr 1973: 250). 

Ar 1973 infördes vidare i flygtrafiken mellan Gotland och fastlandet 
vissa specialpriser och rabattarrangemang, vilka särskilt gynnade got
länningarna samt turismen. 

En utvärdering av det hittillsvarande godstransportstödet visar att stö
det väl fyllt sin regionalpolitiska uppgift att reducera de kostnadsmässiga 
ofägenheter som Gotland har. 

I enlighet med förslag från Kungl. Maj:t har riksdagen beslutat om en 
kraftig förstärkning av stödet till Gotlandstrafiken fr. o. m. den 1 feb
ruari 1975 (prop. 1974: 140, TU 1974: 27, rskr 1974: 347). Med hän
syn till det värde transportstödet visat sig ha och för att ytterligare 
gynna det gotländska näringsliv som är beroende av råvaror och halv
fabrikat från fastlandet har godstransportstödct utvidgats att även avse 
transporter i färjetrafiken till Gotland. 

Som ett led i strävandena att förbättra betingelserna för befolkningen 
på Gotland, att öka landsdelens lokaliseringspolitiska attraktivitet och för 
att även gynna turismen införs vidare ett transportstöd till persontrafiken 
med Gotlandsbolagets färjor. Detta stöd innebär i förhållande till nu 
gällande taxor en sänkning av biljettpriserna på olika relationer med 
25-40 %. I anslutning till nu gällande specialpriser och rabattarrange
mang i flyget mellan Gotland och fastlandet sker en viss relativ för

bättring. 
Den totala årskostnaden för de olika transportstödsåtgärderna för Got

land beräknas till ca 21 milj. kr. 
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För att närmare överväga huvudmannaskaps- och ägandeförhållan
dena i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet kommer en särskild 

sakkunnig att tillkallas. 

För att förbättra betingelserna för den kollektiva trafikförsörjningen 

inom landsbygds- och glesbygdsområdena har i enlighet med ett av riks

dagen fir 1973 godtaget förslag (prop. 1973: 53, TU 1973: 13, rskr 1973: 

203) bussbidragssystemet reviderats och kraftigt byggts ut fr o. m. bi

dragsåret 1974/75. Reformen avsåg den lokala trafikförsörjningen, för 

vilken kommunerna har ett primärt ansvar. En allmän strävan har varit 

att utforma ett system som främjar en samordning av trafikbehov och 

trafikresurser samt en rationell utformning av den kollektiva trafikappa

raten. 
I årets budgetproposition framläggs förslag om ett förstärkt statligt 

stöd till olönsam regional busstrafik. Det nya regionala bussbidragssy

stemet som innebär kraftigt ökade statliga insatser är provisoriskt i av

vaktan på bl. a. förslag från utredningen om regionalt gällande trafik

rabatter och ställningstaganden i anslutning härtill. För nästa budgetår 

föreslås i bidrag till olönsam lokal och regional busstrafik en medcls

tilldelning av ca 36 milj. kr. 
Riksdagen har (TU 1974: 9, rskr 1974: 111) hos Kungl. Maj:t begärt 

utredning och förslag angående stöd till kollektivtrafiken i skärgårdarna. 

Bl. a. denna fråga bereds av en intcrdepartemental arbetsgrupp som till

satts för att göra en allmän översyn av vilka åtgärder som kan vara 

ägnade att förbättra skärgårdarnas villkor. 

Till de regionalpolitiska insatserna inom kommunikationsområdet kan 
även räknas den av Kungl. Maj:t beslutade kraft:ga sänkningen av tele
fonavgifterna. Taxcreformen gynnar i särskilt hög grad företag och en

skilda i Norrland som får sänkningar av samtaisavgiftcrna på mellan 
20 och 50 %. De beslutade åtgärderna utjämnar större delen av skiilna

den i telefonkostnader mellan landets olika delar. 
Regeringen har vidare medverkat till att få till stånd en omläggning 

av taxestrukturen inom inrikesflyget. Förändringen innebär att biljett

priserna på de långa avstånden relativt sett sänkts. En sådan taxekon

struktion skall ses som ett väsentligt inslag i strävandena att successivt 

skapa ökad balans i befolkningens och näringslivets möjligheter i olika 

delar av landet. 
Anslagen till drift av statliga vägar - liksom till bidrag till drift av 

kommunala och enskilda vägar - föreslås öka. Detsamma gäller an

slagen till byggande av statliga vägar och till bidrag till byggande av 

kommunala vägar och gator. För att bibehålla handlingsberedskapen i 

syssclsättningsavseende föreslås att anslaget Särskilda byggnads- och 

förbättringsåtgärder avseende statliga vägar bibehålls även för budget

året 1975/76. 
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Totalt uppgår härmed väganslagen till ca 3 014 milj. kr. att jämföra 

med ca 2 763 milj. kr. innevarande budgetår. Sammantaget innebär den

na medelsförstärkning att servicenivån på vägnätet upprätthålls, att be
läggningsarbetena kan utökas och att en fortsatt ny- och ombyggnad 
samt förstärkning av vägnätet kan ske. Hämtöver tillkommer de vägar

beten som finansieras med beredskapsmedel och som för innevarande 
budgetår beräknas till 235 milj. kr. 

Beredskapen på drivmedelsområdet har hittills i första hand varit inrik
tad på att säkerställa behovet av bl. a. transporter i s. k. avspärrnings
cller krigssituationer. Den minskning i oljetillförseln som skedde hösten 

och vintern 1973-1974 har framtvingat en skärpt beredskap i vad avser 
s. k. fredskriser. Transportnämnden, som är central myndighet för bl. a. 
ransoneringsfrågor inom transportsektorn, föreslås få ökade resurser för 
bl. a. informations- och utbildningsverksamhet. 

I anslutning till rcmissheh:mdlingen av encrgiprognosutredningens och 

encrgiprogramkommittens betänkanden och inom ramen för regeringens 

sparundcrsökning har trafikverken redovisat lämpliga konkreta åtgärder 

för att åstadkomma energibesparingar. Inom transportforskningsdelega
tionen pågår utarbetandet av ett handlingsprogram för ytterligare forsk
ningsinsatser inom energiområdet. 

Det nordiska samarbetet på transport- och kommunikationsområdet 
har vidareutvecklats. Bland pågående samarbetsprojekt kan nämnas 
undersökningar om trafikvolymens och axeltryckens inverkan på väg
kroppen och om framtida kollektivtrafiksystem för tätorter. Andra 
frågor som behandlas gäller telehjälpmedel åt handikappade, flygförbin
<lelserna på Nordkalotten och transportproblem med anknytning till den 
s. k. Trondheimsleden. På trafiksäkerhctsområdet har i nordiskt sam
arbete utretts bl. a. lagstiftning om bältesanvändning och om användning 
av skydtlshjälm vid färd med motorcykel eller moped. Andra utrcdnings
projekt - t. ex. om fotgiingarrcfkxer och varselljus - pågår. 

Inom trafiksäkerhetsområdet görs insatser av olika slag för att succes
sivt förbättra betingelserna för trafiksäkerhetsarbetet. Strävandena inrik
tas också på att uppnå en allt bättre samordning av de aktiviteter, som 
bedrivs av olika myndigheter, organisationer och andra. 

Den parlamentariskt sammansatta trafiksäkerhctsutredningen (K 1973: 
07) fortsätter sitt arbete. Genom tilläggsdirektiv har utredningen fått i 
uppdrag att närmare utreda bl. a. frågan om en minskning av högsta 
tillåtna längd för motordrivna fordon och fordonst~g. Utredningen har 
också fått i uppdrag att före den 1 mars 1975 inkomma med försiag 
rörande särskilda utbildnings- och kompetenskrav för rätt att föra 

motorcykel. 
Regeringen har tillsatt en särskild utredning (K 1974: 03) som skall 

överväga bl. a. frågorna om trafiknämndernas organisation och upp

gifter. 
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I fråga om skyddet för åkande har regeringen, i enlighet med av riks
dagen godkända riktlinjer, beslutat en lagstiftning som innebär skyldig
het att använda bilbälte vid färd med personbil. Enligt huvudprincipen 
gäller användningsplikt för sittplatser i framsäte, där bilbälte är monterat. 
Vissa undantag medges dock av praktiska och tekniskt-medicinska skäl. 
Bilbälteslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1975. 

Riksdagen har vidare på förslag av regeringen godkänt en revision av 
bestämmelserna om medicinska körkortskrav, varigenom en fortlöpande 
modernisering av kraven blir möjlig. 

Den 1 januari 1975 trädde - enligt tidigare principbeslut - nya 
regler i kraft som innebär krav på kvalificerat körkort för rätt att föra 
lastbil med tung släpvagn eller buss. 

Utbytet av äldre körkort till nya differentierade körkort har fortsatt 
under år 1974 och hittills har ca 1,3 milj. kort bytts ut. 

Från ingången av år 1974 skall fordon vara försedda med nya reflek
terande registreringsskyltar. I samband härmed infördes ett nytt kon
trollmärkcssystcm, varigenom kontrollen över fordonsbeståndet har kun
nat förstärkas i väsentliga avseenden. 

Inom handelsflottan och brunnväsendet fortsätter utvecklingen mot 
större enheter och rationellare godshantering. Den totala sjöburna gods
kvarititeten över svenska hamnar har ökat betydligt under senare är. 
För perioden fram till år 1980 beräknas ökningen fortsätta. Det färje
transporterade godsets andel har ökat markant. 

Betydande insatser görs i det statliga farledssystemet. Den statliga 
isbrytarkapaciteten förstärks väsentligt dels genom den hösten 1974 
levererade isbrytaren Atle på 22 000 hkr, dels genom leveransen hösten 
1975 av isbrytaren H, likaledes på 22 000 hkr. Förslag läggs fram om 
anskaffande av ytterligare en kapacitetsstark statsisbrytare. 

För budgetåret 1975176 föreslås driftanslagen till sjöfartsverkets verk
samhet öka med ca 39 milj. kr. till ca 211 milj. kr. 

Den svenska handelsflottans höga nybyggnadstakt fortsätter. Kända 
beställningar för svenska redare omfattar 66 handelsfartyg om samman
lagt 5,9 milj. dwt, motsvarande ca 3,1 milj. ton brutto. 

Utvecklingen inom sjöfarten ägnas ökad uppmärksamhet i internatio
nella sammanhang och samarbetet med andra sjöfartsländer utvecklas. 

Den snabba tillväxttakten för flygtrafiken har medfört stora statliga 
investeringar i flygplatser och flygsäkerhetsanläggningar. På Arlanda 
flygplats pågår arbeten avseende en ny utrikesterminal som planeras 
kunna tas i bruk i slutet av år 1976. Beträffande Göteborg/Landvetter 
flygplats har markarbetena igångsatts och överenskommelse har träffats 
mellan staten och AB Härryda flygplats om utbyggnadsplan m. m. Flyg
platsen är planerad att tas i drift år 1977. Inom ramen för de s. k. 
ATCAS-projekten pågår arbeten för att genomföra en långt gående 
automatisering av trafikledningsprocessen, som bl. a. medger yttäckande 
flygkontroll. 
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Inom postverket fortsätter de senaste årens omfattande rationaliserings
åtgärder innefattande bl. a. fortsatt automatisering av postbehandlingen, 
införandet av särskilda redovisningscentralcr och utvecklingsarbcte för 
automatisering av kassaarbetet. 

De försök med utökad service genom lantbrevbärare som tidigare 
påbörjats har givit goda resultat. Genom överenskommelse år 1974 mel
lan socialstyrelsen och postverket är det möjligt för alla kommuner att 
anlita lantbrevbärarna för serviceuppdrag av social karaktär, t. ex. hem
besök hos åldringar och distribution av varor. Kostnaderna härför beta
las av kommunerna. 

Inom televerket fortsätter arbetet med att vidmakthålla och förbättra 
servicen åt kunderna. Automatiseringen av den inrikes telefontrafiken är 
sedan några år helt genomförd. Vidare kan nu mer än 90 % av utlands
trafiken kopplas automatiskt. Den första delen av ett landsomfattande 
manuellt mobiltelefonsystem har öppnats. Telenätet utnyttjas i växande 
omfattning för datakommunikation. Televerket har även påbörjat ett 
prov med ett mindre, separat datanät. Planerna omfattar vidare ett all
mänt separat datakommunikationsnät att tas i bruk under år 1978, var
vid de olägenheter som följer av att telenätet används för datakommu
nikation sku!Je bortfalla. 

Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets 
verksamhetsområde föreslås uppförda med ca 6 131 milj. kr. Detta inne
bär en ökning i förhållande till riksstaten för budgetåret 1974175 med 
ca 549 milj. kr. 

Kostnaderna i affärsverken täcks av verkens intäkter. Kostnaderna 
(exkl. avsättning till värdeminskningskonto) för postverket, televerket, 
statens järnvägar och luftfartsverket beräknas enligt driftstaterna för 
innevarande budgetår till ca 8,8 miljarder kr. 

Antalet statligt anställda inom departementets verksamhetsområde 
motsvarade vid mitten av år 1974 ca 139 000 helårsarbetande. 

Transportsektorn 

Investeringar och underhåll inom samfärdselsektorn inberäknat post
och teletjänster uppgick under år 1973 till ca 10,9 miljarder kr. I detta 
belopp ingår inte till privat konsumtion och firmabilstrafik hänförliga 
fordonsinvesteringar. Av samtliga nyinvesteringar i landet svarade sam
färdselsektorn för ca 17 % . 

Det i n r i k e s p e r s o n t r a n s p o r t a r b e t e t beräknas under 
perioden 1960-1973 ha ökat med i genomsnitt ca 5 % per år till när
mare 76 miljarder personkm (fig. 1). Med hänsyn till nya uppgifter be
träffande beläggningen per personbil har persontransportarbctet nedjus
terats jämfört med tidigare beräkningar. Av det kollektiva transport
arbetet år 1973 svarade busstrafiken för hälften och järnvägen för en 
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Fig. 1. Det inrikes pcrsontransportarbctet under perioden 1950-1980 (sche
matiserade värden). 

tredjedel. Den övriga spårbundna trafikens samt luftfartens andelar av 
det kollektiva persontransportarbctet är däremot relativt begränsade. 

Under 1970-talets senare del väntas en successiv dämpning av ök
ningstakten för det totala persontransportarbctct, vilket bl. a. samman

hänger med en förväntad minskning av nettotillskottet av personbilar. 
De kollektiva trafikmedlen väntas öka sin andel av det totala person

transportarbetct. 

Det totala i n r i k e s g o d s t r a n s p o r t a r b e t e t beräknas ha 

ökat med i genomsnitt ca 5 % per år under perioden 1960-1973 till ca 
46 miljarder tonkm (fig. 2). 

Av det faktaunderlag som framtagits av trafikplaneringsutredningen 
(Ds K 1972: 4) framgår bl. a. att av det landtransporterade godset (exkl. 
Jappl:mdsmalm), mätt i ton, svarar lastbilarna för den övervägande delen 

- 98 % - av de s. k. lokala transporterna (< 100 km). Även i fråga 
om fjärrtrafiken har lastbilstrafiken en stark ställning och svarar för ca 
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godstransportarbetet under perioden 1950-1980 (sche-

60 % av den transporterade godsmängden. De mera långväga lastbils
transporterna hänför sig i första hand till avstånd upp till 300 km. 
färnvägens konkurrenskraft ökar vid avstånd över 200 km. 

Enligt nu gjorda bedömningar väntas det totala godstransportarbetct 
år 1980 komma att uppgå till storleksordningen 72-75 miljarder tonkm, 
en ökning med drygt 50 % från år 1973. Av ökningen hlinför sig huvud
parten till kortväga transporter, vilket innebär att lastbilstransporternas 
andel av det landtransportcrade godset även fortsättningsvis kommer att 
öka även om detta sker i något långsammare takt än vad som tidigare 
har antagits. 

Transportarbetet i inrikes sjöfart beräknas öka kraftigt fram till år 
1980 genom den ökade raffinaderikapaciteten p~t vlistkusten samt den 
kraftiga industriella expansionen i Luleåregionen. 

Viigtrafik 

Den genomsnittliga årliga trafikökning c n 

vlignätet (exkl. delar inom tätbebyggelse) beräknas 
på det allmänna 
under 1960-talet 
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Fig. 3. Fordonsbeståndets utveckling (logaritmisk skala) under perioden 
1950-1980. 

ha uppgått till ca 7 % på riksvägar, ca 6 % på genomgående Iänsvägar 
och ca 4 % på övriga länsvägar. Under år 1973 beräknas trafiken på 
vägnätet som helhet ha ökat med 2 ä. 3 % mot 4 a 5 % år 1972. 

Av vägverkets trafikräkningar framgår att bilan vändningen varit 
mindre under första halvåret 1974 än under motsvarande period 1973. 
Fr. o. m. sensommaren 1974 tycks personbilen åter användas i samma 
omfattning som år 1973. 

P e r s o n t r a n s p o r t a r b e t e t p å v ä g som enligt nämnda 
reviderade beräkningar uppgår till 69 miljarder personkm beräknas öka 
till närmare 76 miljarder personkrn år 1980. En successivt långsammare 
ökning av persontransportarbetet förutses som nämnts under 1970-talet 
jämfört med utvecklingen under perioden 1960-1973 då ökningen upp
gick till i genomsnitt ca 5 % per år. Prognosen bygger bl. a. på antagan
det att antalet personbilar ökar från f. n. ca 2,5 till ca 3,1 milj. år 1980 
(fig. 3). 

Lastbilarnas gods t r an sportar bete kan för år 1973 beräknas 
till ca 23 miljarder tonkm, vilket motsvarar knappt 50 % av det totala 
inrikes godstransportarbetet. Vad gäller det framtida transportarbetet är 
detta svårbedömbart, vilket bl. a. sammanhänger med osäkerhet rörande 
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dels byggnadsverksamhetens omfattning, dels förbrukningen och trans
porterna av petroleumprodukter/ dels skogsbruket och skogsindustrins 
produktion. Föreliggande bedömningar visar att lastbilarnas transport
arbete kan väntas öka med ca 50 % fram till år 1980. 

Längden av riksvägarna och länsvägarna var i början av år 1974 ca 

12 600 km resp. 84 900 km eller totalt ca 97 500 km. Den totala väg

standarden har successivt förbättrats, vilket bl. a. framgår av att andelen 
väg med varaktigare slitlager än grus år 1974 var ca 50 % mot ca 18 ci;; 

år 1960. Även bärigheten har höjts vilket lett till att år 1974 90 % av 

det statliga vägnätet och hela riksvägnätet var upplåtna för 10 tons 

axeltryck och 16 tons boggitryck. 
De statliga insatserna i fråga om byggande och drift av vägar och 

gator har sedan länge hållits på en hög nivå för att tillgodose de krav 
som den ökande trafiken ställer. Även de kommunala och enskilda väg
hållningsinsatserna har ökat kraftigt. 

För b u d ge t å r e t 1 9 7 5 /7 6 föreslås en ökning av väganslagen 
under driftbudgeten med ca 251 milj. kr. till ca 3 014 milj. kr. Totalt 
föreslås att ca 1142 milj. kr. investeras i allmänna och enskilda vägar. 
Driftanslagen föreslås öka med ca 231 milj. kr. till ca 1 654 milj. kr. 
Härvid har de statliga och kommunala driftanslagen räknats upp med ca 

200 milj. kr. resp. ca 21 milj. kr. Bidragen till enskild väghållning före
slås öka med 10 milj. kr. till 93 milj. kr. Under kapitalbudgeten föreslås 
en ökning av medelsförbrukningen med ca 9 milj. kr. till 65 milj. kr. för 
investeringar i vägverkets förrådsfond. 

Jiimvägstrafik 

Godstrafiken på järnväg omfattade år 1973 totalt 72,2 milj. 
ton. Transportarbetet uppgick under samma år till 18,3 miljarder tonkm 
(SJ 17,2 miljarder tonkm), en ökning med ca 13 % jämfört med före
gående år. Härav utgjordes 17,9 miljarder tonkm av vagnslastgods och 
resten av styckegods. Medeltransportlängden vid sj uppgick till 262 km 
för vagnslastgods och 412 km för styckegods. 

Under senare år har den trendmässiga tillväxten av SJ:s godstransport
arbete varit nära 5 % per år. Fr. o. m. andra hälften av år 1972 har 
ökningen varit betydligt snabbare. Generellt sett har godstrafiken ökat 
snabbare vad gäller tonkm än ton, dvs. godset transporteras över allt 
längre sträckor. Detta beror bl. a. på den växande andelen utlandsgods. 
Ar 1973 uppgick utlandsgodscts andel av godstransportarbetet till 41 ~o. 

Av vagnslasttrafiken ökade transporter av malm, järn och skogspro

dukter snabbast under år 1973. Exporttrafiken var hela året mycket 

expansiv, medan importgodset efter en svag ut\'.eckling under första 

halvåret började öka under hösten. Totalt sett svarade utlandstrafiken 
för omkring två tredjedelar av transportarbetets ökning under år 1973. 

Styckegodset utgör en begränsad men resurskrävande del av SJ:s tra-
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Fig. 4. Transportarbetet på de svenska järnvägarna är 1973. 
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fikarbete. En tidigare trendmässig nedgång har under senare år förbytts 
i en uppgång som till en del förklaras av att ett tåg-bil-godssystem inför
des år 1970. Till volymökningen under år 1973 har liven konjunktur
utvccklingen bidragit. 

SJ beräknar att företagets totala godstransportarbete under de ntir
maste fem åren kommer att i genomsnitt öka med nära 5 % per år, dvs. 
i ungefär samma takt som under senare år. Liksom tidigare kommer en 
stor del av ökningen att avse utlandsgods. 

P e r s o n t r a f i k e n s omfattning på järnväg har successivt minskat 
under större delen av 1960-talet. En vändpunkt i resandetrafikutveck
lingen inträffade år 1967 och sammanhänger med tillkomsten av pendel

trafiken i Storstockholmsområdet. 
Under år 1973 ökade antalet järnvägsresor inom alla avståndsintervall. 

Den relativt största ökningen noterades på avstånd över 200 km. År 1973 
uppgick det totala antalet resor på järnväg till 69 milj., varav vid SJ 58 
milj. Resorna i avståndsintervallet 1-49 km utgjorde ca 78 % av totala 
antalet resor. Person transportarbetet på järnväg uppgick år 197 3 till ca 
4,7 miljarder personkm, varav SJ svarade för ca 4,5 miljarder personkm. 

Den gynnsamma utvecklingen av resandetrafiken på järnvLig har fort
satt under år 1974. 

Transportarbetets fördelning i stort på de svenska järnvägarna år 1973 
framgår av fig. 4. 

För budgetåret 197 5/7 6 föreslås för SJ en investeringsram 
om 480 milj. kr., varav 210 milj. kr. beräknas för fasta anläggningar och 
230 milj. kr. för rullande materiel. Föreslagen investeringsram bör göra 
det möjligt för SJ att öka kapaciteten för att möta den förväntade 
ökningen av transportefterfrågan. Till kapacitetshöjande investeringar 
hör bl. a. ny- och ombyggnad av järnvägslinjer, bangårdsutbyggnader. 
fjärrblockeringsanläggningar, eldrift- och teleanläggningar samt anskaff
ning av moderna lok och vagnar. 

Ersättning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m. m. ökas 
från 435 milj. kr. till 545 milj. kr. Den kraftiga ökningen av drifter
sättningen ("kollektivbiljetten"), orsakad i första hand av kostnadsut
vecklingen, styrker behovet att på olika sätt motverka denna. 

Sjöfart 

Godsomsättningen med lastfartyg i u t r i k e s s j ö f a r t över de 
svenska hamnarna ökade mellan åren 1972 och 1973 från 70,4 milj. ton 
till 78,4 milj. ton, dvs. med 11 % (fig. 5). Importen av mineraloljor och 
exporten av järnmalm ökade med 800 000 ton resp. 2,5 milj. ton. Färje
godset ökade under samma period från 10,8 till 12,2 milj. ton, dvs. med 
13 %. 

Godstransporterna i inrikes sjöfart omfattade år 1973 l 2,9 

milj. ton. 
Världshandelsflottan utgjordes vid halvårsskiftet 1974 av fartyg om 
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Fig. 5. Med lastfartyg i utrikes fart transporterat gods på svenska hamnar år 
1972 och år 1973. 

tillsammans ca 311 milj. ton brutto och hade från föregående halvårs
skifte ökat med ca 21 milj. ton, dvs. med 7 % . Den svenska handels
flottans tonnage uppgick vid halvårsskiftet 1974 till 6,14 milj. ton brutto. 

De svenska rederiernas intäkter i utrikes fart - sedan utgifter på utri

kes ort dragits ifrån - utgjorde 2 550 milj. kr. år 1973 att jämföras med 

2 103 milj. kr. föregående år. 

För b u d g e tår e t 1 9 7 517 6 beräknas för sjöfartsändamål på 
driftbudgeten 212 milj. kr. Under sjöfartsverkets fond föreslås en in

vesteringsram om 67 milj. kr. Under Fonden för Södertälje kanalverk 

beräknas medelsförbrukningen för att fortsätta utbyggnaden av kanalen 

till 8 milj. kr. 
Statens insatser för vintersjöfarten på Norrlandshamnarna utgör ett 

komplement till det regionalpolitiskt motiverade stödet till landtranspor
terna. Statens kostnader för isbrytningsverksamheten ökar nästa budgetår 

med 16,9 milj. kr. till 63,6 milj. kr. Förslag läggs fram om byggande av 
ytterligare en kapacitctsstark statsisbrytare för havsisbrytning. 
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Luftfart 

Totala antalet passagerare på de statliga flygplatserna ökade år 1973 
med 3 % till drygt 5,5 milj. Den kraftigaste ökningen - 9 % - upp
visade den inrikes linjetrafiken. I utrikes chartertrafik minskade antalet 
passagerare jämfört med föregående år. Den utrikes linjefarten och 
chartertrafiken uppvisade år 1973 en viss minskning i a n t a 1 e t 
l a n d n i n g ar (fig. 6). Persontransportarbetct i inrikes linjefart ökade 

under år 1973 med ca 7 % . 

För budgetåret 19 7 5/7 6 beräknas luftfartsverkets investe

ringar till 411 milj. kr., varav 280 milj. kr. faller på staten och resten, 
131 milj. kr., utgörs av kommunala bidrag. Av de statliga investerings
utgifterna avser ca 106 milj. kr. arbeten på den nya utrikesbyggnaden på 
Arlanda flygplats och 86 milj. kr. projekterings- och anläggningsarbe
tcn på Göteborg/Landvetter flygplats. Bland övriga investeringar kan 
nämnas en fortsatt upprustning av säkerhetsanläggningarna i luftleder 
m.m. 

1 000-tal landningar· 1000 -tal landningar 

350 350 

50 

0 

År 1964 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

Fig. 6. Antalet landningar på luftfartsverkets flygplatser (inkl. militära flyg
platser med reguljär civil trafik) under perioden 1964-1973. 

2 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bil. 8 
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Det internationella samarbetet 

Inom Europeiska transportministerkonferensen (CEMT) fortsätter an
strängningarna att liberalisera internationell buss- och lastbilstrafik och 
samordna vägtrafikreglerna. Under år 1974 bar principbeslut fattats som 
syftar till enhetliga normer för hastighetsbegränsningar inom medlems
länderna. 

Under år 1974 har undertecknats avtal med Tyska demokratiska 
republiken och Spanien om landsvägstrafik. 

Landtransportkommitten inom FN:s ekonomiska kommission för 
Europa (ECE) fortsätter sitt arbete med trafik- och bilsäkerbetsfrågor 
och med harmonisering av de nationella reglerna för landtransporter. 

Sverige har ratificerat 1970 års internationella fördrag om godsbeford
ran med järnväg (CIM) och om befordran med järnväg av resande och 
resgods (CIV). Fördragen trädde i kraft den 1 januari 1975. Inom Cen
tralbyrån för internationella järnvägstransporter fortsätter bl. a. över
synen av reglerna om transport av farligt gods. Sverige är medlem i 
administrativa kommitten för byrån. 

Inom ECE, CEMT, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD), Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen 
(IMCO) och världshandelskonferensen (UNCTAD) fortsätter arbetet för 
en bättre samordning av land- och sjötransporter av containers. 

Sverige deltar i OECD:s vägforskningsprogram. 
FN-konferensen om en kod för linjekonferensernas handlande avslu

tades i Geneve i april 1974. Den konvention som lades fram för under
tecknande biträddes inte av Sverige, eftersom den inte är förenlig med 
Sveriges strävan att främja en fri och effektiv internationell sjöfart med 
hänsynstagande till utvecklingsländemas intressen. 

Sverige har under år 1974 fortsatt denna strävan inom UNCTAD:s 
sjöfartskommitte, OECD:s sjötransportkommitte och den s. k. Consulta
tive Shipping Group. 

Efter förhandlingar under år 1974 bar ett sjöfartsavtal med Kina 
paraferats. 

Vid en av IMCO hösten 1974 anordnad konferens har antagits en ny 
konvention om säkerhet för människoliv till sjöss, avsedd att ersätta 1960 
års konvention i ämnet. Inom IMCO pågår även diskussioner om att 

etablera ett satellitsystem för sjöfarten. En IMCO-kommitte för skydd 
av havets miljö har under år 1974 inlett sitt arbete. På det sjöfartstek
niska och nautiska området fortsätter arbetet bl. a. inom IMCO. 

Sverige har under år 1974 invalts i Internationella civila luftfartsorga
nisationens (ICAO) råd för en period av tre år. 

Det av de skandinaviska trafikministrarna tillsatta arbetsutskottet för 
översyn av de skandinaviska charterbestämmelserna har avslutat sitt 
arbete. Trafikministrarna godkände i juni 197 4 arbetsutskottets förslag. 
som innebär en ytterligare liberalisering av charterbestämmelserna. 
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Förhandlingar under år 1974 om ett luftfartsavtal mellan Sverige och 
Tyska demokratiska republiken har r.csulterat i att ett sådant avtal pa
raferats. Förhandlingar om tillämpningen av gällande luftfartsavtal har 

förts med bl. a. Sovjetunionen, Brasilien, Canada och USA. 
Sverige fortsätter sitt deltagande i det inom Europeiska gemenskapen 

(EG) initierade västeuropeiska vetenskapliga och teknologiska samarbetet 

på kommunikationsområdet. 
Det nordiska samarbetet på transport- och kommunikationsområdet 

sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordisk ämbetsmanna
kommitte för transportfrågor (NÄT). Flera olika gemensamma utveck

lings- och samarbetsprojekt har redan inletts eller beslutats. De två pro

jekt som påbörjades under år 1973 - STINA-projektet ang. trafikvoly

mens och axeltryckens inverkan på vägkroppen och NORDKOLT-pro

jektet ang. framtida kollektivtrafiksystem för nordiska tätorter - fort
skrider enligt fastställda arbetsprogram. I NORDKOLT-projektet har 
presenterats en delrapport, vari behandlas dagens och framtidens resbc

hov, resstandarden i nordiska tätorter, miljöfaktorer med anknytning till 
transportsystem i tätorter och säkerhetsproblem rörande sådana system. 
En särskild arbetsgrupp utreder frågor om telehjälpmedel åt handikappa
de enligt beslutat program. På ministerrådets uppdrag förbereder NÄT 
ett projekt för harmonisering av transportstatistiken. En väsentlig del av 
samarbetet rör regionalpolitiska frågor. Den arbetsgrupp som undersö

ker flygförbindelserna på Nordkalotten och i övriga inlandsområden i 
norr väntas avsluta inventeringsfascn omkring årsskiftet 1974-1975. 
Beträffande mellanriksförbindelserna har NÄT gjort en översikt över 
det aktuella läget och de närmaste planerna. NÄT har också beslutat 

tillsätta en expertgrupp för att undersöka transportproblem med anknyt

ning till den s. k. Trondheimsleden. 
På trafiksäkerhetsområdet sker det nordiska samarbetet inom ramen 

för Nordiska trafiksäkerhetsrådet (NTR). Som exempel på gemensamt 
utredningsarbete kan nämnas frågorna om bilbältesanvändning, använd
ning av skyddshjälm vid färd med motorcykel och moped, användning av 
reflexanordningar för fotgängare, barns säkerhet i bil, varselljus, säker
heten för motorcyklister och mopedister m. m. NTR har upprättat ett 
handlingsprogram för det nordiska trafiksäkerhetssamarbetet. Stor vikt 
har lagts vid att täcka in såväl fortlöpande bevakning av olika trafik
säkerhetsspörsmål som arbetsuppgifter i form av projekt och utredningar 
på längre resp. kortare sikt. 

Vid en av Meteorologiska världsorganisationen (WMO) i samarbete 
med ICAO under år 1974 anordnad konferens har antagits en ny över
enskommelse om väderleksstationer i Nordatlanten. Denna överenskom
melse är avsedd att ersätta den nuvarande som upphör att gälla den 30 
juni 1975. 
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Trafiksäkerhet 

Även under det gångna året har ett omfattande och vittförgrenat 
arbete utförts för att främja trafiksäkerheten. 

Arbetet med körkortsreformen har fortgått planenligt. De nya centrala 
ADB-baserade bil- och körkortsregistren, som byggts upp under ledning 
av bilregisternämnden, är nu i drift och kommer att inordnas i trafik
säkerhetsverket den 1 juli 1975, vid vilken tidpunkt bilregisternämndens 
förordnande upphör. 

Från ingången av år 1974 gäller att fordon skall vara försedda med 
nya reflekterande registreringsskyltar. I samband härmed infördes ett 
nytt kontrollmärkcssystem, som visar att fordonsskatt och trafikförsäk
ring har betalats samt att fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning. 
Härigenom har kontrollen över fordonsbeståndet förstärkts i väsentliga 
avseenden. 

Under året har även rullande skatteuppbörd och kilometerskatt införts 
för dieseldrivna motorfordon. 

Utbytet av äldre körkort till nya differentierade körkort har fortsatt 
under året och hittills har ca 1,3 milj. kort bytts ut. 

En ny etapp av kcrkortsreformen inleddes den 1 januari 1975. Från 
denna tidpunkt gäller högre behörighetskrav för rätt att föra buss eller 
fordonskombination i vilken tung släpvagn ingår. Utbildningen för de 
nya behörigheterna sker främst inom gymnasieskolans ram men även 
inom arbetsmarknadsutbildningen. Ett ökat behov av utbildningskapa
citet kan förutses på ifrågavarande område. Detta behov bör i första 
hand tillgodoses inom gymnasieskolans ram. I den mån det bedöms ar
betsmarknadsmässigt motiverat kommer, enligt vad jag har erfarit från 
chefen för arbetsmarknadsdepartementet, en ökning att kunna ske av 
utbildningen inom ramen för arbetsmarknadsverkets bristyrkesutbild
ning. 

För att öka framkomligheten och säkerheten på riksvägarna har liksom 
föregående sommar förbud gällt mot trafik med tyngre lastbilar under 
vissa mer trafikbelastade veckoslut sommaren 1974. 

Fr. o. m. ingången av år 1975 gäller lagstadgad skyldighet att använda 
bilbälte. Användningsplikten gäller för sittplatser i framsäte där bilbälte 
är monterat. Av praktiska skäl medges undantag bl. a. vid backning, vid 
färd inom parkeringsplats eller under liknande förhållanden. Undantagna 
från skyldigheten att använda bilbälte är även barn under 15 år och per
soner som inte har sådan längd (150 cm) att bilbälte lämpligen kan an
vändas. Vidare undantas bl. a. taxitrafiken i ett inledningsskede. 

Nordiska trafiksäkerhetsrådet har föreslagit obligatorisk skyldighet för 
motorcyklister och mopedister att använda skyddshjälm. Remissbehand
lingen av rådets rapport har just avslutats. 

Trafiksäkerhetsrådet utreder även frågan om placering av barn som 
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inte kan använda bilbälte vid färd med bil samt frågan om obligatorisk 
användning av varselljus. Rådet överväger också de särskilda trafiksäkcr
hetsproblem som gäller motorcyklister och mopedister, varvid frågor 
som sammanhänger med fordonens konstruktion och prestanda under
söks särskilt. 

Vissa bestämmelser om körkort och trafikkort har reviderats. Bl. a. 
har öppnats möjlighet till en fortlöpande anpassning av de medicinska 
syn- och hörselkraven till vetenskapliga rön. 

För att förbättra nykterheten i trafiken har vid ingången av år 1975 
startats en försöksverksamhet med rutinmässiga alkoholutandningsprov 
vid trafikkontroller. 

Den parlamentariskt sammansatta trafiksäkerhctsutrcdningen (K 1973: 
07) fortsätter sitt arbete och har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att 
utreda bl. a. frågan om en minskning av högsta tillåtna längd för motor
drivna fordon och fordonståg. Vidare har uppdragits åt utredningen att 
före den 1 mars 1975 inkomma med förslag rörande särskilda utbild
nings- och kompetenskrav för rätt att föra motorcykel. För att kunna 
överväga flera olika åtgärder för att minska antalet motorcykelolyckor 
har trafiksäkerhetsutrcdningen även tillsatt en särskild arbetsgrupp för 
motorcykelfrågor. 

Regeringen har tillsatt en utredning (K 1974: 03) avseende vissa kom
munala trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, som skall överväga bl. a. frå
gorna om trafiknämndernas organisation och arbetsuppgifter. 

Trafiksäkerhetsverket har under det gångna året utfärdat tillämpnings
anvisningar inom skilda områden. Närmare föreskrifter har sålunda 
utfärdats när stopp- resp. väjningsplikt bör förekomma vid infart 
på huvudled. I samband med genomförandet av de ändrade reglerna här
för har utbyte skett av äldre stoppmärken vid vägkorsning mot det nya 
åttakantiga märket. 

Försöken med användning av omställbara vägmärken för angivande 
av särskild hastighetsbegränsning vid skolor och liknande har fortsatt 
och utvidgats. Även andra lösningar har studerats inom ramen för upp
draget att meddela anvisningar om hastighetsbegränsningar till skydd för 
siirskilt utsatta trafikantkategorier. 

Arbetet med utformning av anvisningar för trafiksanering har under 
våren resulterat i en gemensam rapport i ämnet från statens planverk, 
statens vägverk och trafiksäkerhetsverket. 

Arbetsgruppen för utarbetande av normer för trafiknät med represen
tanter för planverket, vägverket och trafiksäkerhetsverket har fortsatt 
sitt arbete. Häri ingår bl. a. uppgiften att skapa bättre förutsättningar 
för cykeltrafiken. 

Arbetet med bestämmelser om fordon har under år 1974 resulterat i 
nya föreskrifter om terrängskoter, terrängvagn på band, belysning på 
cyklar, styraxel för påhängsvagn samt anordningar för begränsning av 
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föroreningar i avgaserna från bensindrivna bilar. Arbete pågår med före
skrifter om mopeder, cyklar, draganordningar för bil och släpvagn som 
kopplas till bil samt om typgodkännande av skyddsanordningar för barn 
i bil. 

lnformationsverksamheten har under året varit betydande. Huvudakti
viteten har varit "Trafikkunskapens år" som utgjort en gemensam sats
ning på ökad fortbildning genomförd av de myndigheter och organisa
tioner som aktivt arbetar med trafiksäkerhet. En brett upplagd informa
tionskampanj har genomförts om bilbälteslagstiftningen. Kampanjen 
kommer att följas upp under år 1975. Omfattande förberedelser har även 
gjorts inför 1975 års huvudaktivitet "Trafiknykterhet". 

Sverige har under året tagit del i det inom CEMT och ECE m. fl. 
internationella samarbetsorgan pågående arbetet med frågor avseende 
trafiklagstiftning och trafiksäkerhet i övrigt. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 5 /7 6 föreslås anslag till trafiksäkerhets
verkets förvaltnings- och uppdragsverksamhet om tillsammans ca 43 

milj. kr., vilket innebär en ökning med ca 5,6 milj. kr. ökningen med
ger anställning av viss ny personal för uppdragsverksambet samt ytter
ligare aktiviteter i fråga om bl. a. informations- och typbesiktningsverk
samheten. För verkets kostnader i samband med de nya bil- och kör
kortsregistren samt för framställning av körkort föreslås ett anslag om 
ca 60 milj. kr. 

Postverket 

Den allmänna konjunkturuppgången, oförändrade postavgifter och 
energiska marknadsföringsåtgärder medförde att kundernas efterfrågan 
på postverkets tjänster utvecklades gynnsamt under budgetåret 1973174. 
Portointäktema, inkl. avgifterna för befordran av tjänsteförsändelser, 
ökade under budgetåret med 128,8 milj. kr. till 1 715,7 milj. kr. Post
volymen, mätt i portointäkter i fasta priser, ökade med ca 7 % - den 
största ökning postverket haft på många år - jämfört med en minsk
ning på 2 % under föregående budgetår. 

Antalet brev ökade under budgetåret 1973/74 med 6 %. ökningen 
utgjordes främst av försändelser från näringslivet, men även den stat
liga tjänsteposten bidrog till den gynnsamma utvecklingen. 

Postverkets distribution av tidningar ökade med 1 % under budget
året. Antalet tidningar med 2-7 nummer per vecka minskade något 
medan antalet tidningar med mindre än 2 nummer per vecka ökade. 

Utvecklingen av antalet postförsändelser under den senaste tioårs
perioden framgår av fig. 7. 

Budgetåret 1973174 var Postbankens sista verksamhetsperiod. Den 1 

juli 1974 sammanfördes enligt riksdagens beslut (prop. 1973: 145, NU 
1973: 63, rskr 1973: 326) Postbanken och Sveriges Kreditbank till Post-
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Fig. 7. Antalet postförsändelser under perioden 1964/65-1973/74. 

och Kreditbanken (PK-banken). Den totala inlåningen i Postbanken steg 
under budgetåret med nära 11 % till 20 miljarder kr. Vid budgetårs
skiftet fördelade sig inlåningen med 6,2 miljarder kr. på postgirokonton, 
2,2 miljarder kr. på personkonton och 11,6 miljarder kr. inom den 
egentliga sparrörclsen. Räntenettot i Postbanken steg under budgetåret 
med 15 % till 647,8 milj. kr. 

Postvcrkets personalkostnader ökade under budgetåret med 12 % till 
1 937,2 milj. kr. ökningen kan så gott som helt hänföras till höjningar 
av löner och sociala avgifter. Rationaliseringsverksamheten inom verket 
har nämligen lett till att antalet årsanställda kunnat hållas på en oför
ändrad nivå. 

I januari 1974 träffade postverket och socialstyrelsen en ramöver
enskommelse som öppnade möjligheter för kommunerna att lämna 
social service genom lantbrevbärare. Servicen kan t. ex. omfatta hem
besök hos äldre personer och distribution av varor. 
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Sedan augusti 1974 medverkar postverket, tills vidare på försök, i det 
nya rikstotospelct, det s. k. V 65-spelet. Alla postanstalter och lantbrev
bärare förmedlar spelkuponger och insatser. 

Fusionen mellan Postbanken och Kreditbanken innebar vissa nya 
uppgifter för postverket. Bl. a. kan kunder med sparkonton i förut
varande Kreditbanken göra insättningar och uttag på postens anstalter 
och genom alla lantbrevbärare. Från den 1 september 1974 kan även 
kunder med bankböcker i övriga affärsbanker, sparbanker och förcnings
banker göra uttag på dessa böcker. 

Vid årsskiftet 1973-1974 var installationen av en maskinell brcv
sorteringsanläggning vid Stockholms bangårdspostkontor klar, och an
läggningen togs i bruk i januari 1974. Sorteringen är helt baserad på ut
nyttjande av postnumren. 

Vid utgången av maj 1974 var det s. k. RC-systemet infört i hela or
ganisationen. Systemet innebär att arbetet med granskning och sam
manställning av postkassörernas dagliga redovisningar utförs vid redovis
ningscentraler, RC, i stället för vid postkontor och postcxpeditioner. 

Arbetet med utformningen av ett kassamaskinsystem för postverket 
avslutades planenligt under budgetåret 1973/74. Efter anbudsförfarande 
tecknade postverkct avtal med Svenska AB Philips om leverans av 
2 600 kassamaskiner, som skall installeras på ca 750 större postanstalter 
under åren 1975-1978. Postverket får därmed det största kassatermi
nalsystemet i landet. Systemet är det första i världen som utvecklats för 
ett postverk. 

övergången till ett nytt, ytterligare automatiserat, system för post
girots bokföring fortsatte under budgetåret i den takt nya blanketter för 

girering och utbetalning togs i bruk. De nya blanketterna är nämligen 
en förutsättning för systemet, som bygger på central kodning för optisk 
läsning av betalningsblanketterna. För kodningen har anskaffats 300 
kodningsmaskiner. Vidare har installerats ett antal optiska lässystem, ett 
maskinsystcm för dataregistrering via bildskärm i anslutning till den op
tiska läsningen och en s. k. COM-utrustning (Computer Output Micro
film). 

En rad skyddsåtgärdcr har vidtagits eller håller på att genomföras för 
att förbättra postverkets säkerhetsanordningar. Som exempel kan näm

nas att införandet av nya rånsäkrare kassadiskar med s. k. schalter av 
okrossbart glas fortsätter planenligt. T. o. m. augusti 1974 hade disk
cllcr schaltcrbyten skett vid mer än 200 postanstalter. Interna temakon
ferenser om postverkets säkerhetsproblem har sedan våren 1974 anord
nats över hela landet. 

Postverkets bilar i Stockholmsområdet är sedan hösten 1973 utrustade 
med kommunikationsradio med särskild larmkanal. Ytterligare installa
tioner av kommunikationsradio planeras liksom omfattande utbyggna
der av postanstaltemas larmanordningar. 
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Postverkets dotterbolag, Tidningstjänst AB, ökade under budgetåret 
1973174 sin omsättning exklusive rriorris med 17 % till 94,2 milj. kr. 
Antalet med bolagets egna bud utdelade tidningsexemplar per utgiv
ningsdag ökade med 8 % och antalet distributionsorter med 7 % . Bo
laget förmedlade 11,2 milj. kr. till tidningsföretagen i statlig samdistri
butionsrabatt, en ökning med 11 %. 

Postverket har för budgetåret 1973/74 redovisat ett överskott efter 
avskrivningar av nära 20 milj. kr. 

Investeringarna för Postverket avser huvudsakligen byggnader samt 
bussar för diligensrörelsen. För b u d g e t å r e t 1 9 7 517 6 föreslås 
en investeringsram på 24 milj. kr. 

Televerket 

Televerkets expansion har inom alla verksamhetsgrenar utom telegraf
rörelsen fortsatt även under det senaste budgetåret. Vad gäller telefon
trafiken har den uppåtgående trenden förstärkts ytterligare. Antalet 
beställda nya telefonapparater uppgick budgetåret 1973/74 till 332 000 
(föregående budgetår 291 000), och antalet apparater i televerkets niit 
var den 1 januari 1974 ca 5 milj. Detta innebär en ökning av telefon
tätheten under år 1973 från 594 till 612 apparater per 1 000 invånare 
och Sverige håller alltjämt ställningen som det telefontätaste landet i 
världen efter USA. I fig. 8 visas antalet samtalsmarkeringar för olika 
kundkategorier. 

De telefonsamtal som utväxlades under budgetåret 1973/74 motsva
rade omkring 17 miljarder samtalsmarkeringar, en ökning med 4,7 % 

från föregående budgetår. Den inländska telefontrafiken är sedan några 
är fullständigt automatiserad. Telefontrafiken till utlandet beräknas år 
l 980 vara automatiserad till alla i telefonhänseende viktiga nationer. 

Antalet telexanslutningar i televerkets nät ökade under budgetåret 
1973/74 från 9 250 till 9 940, en ökning med ca 8 % . Det totala antalet 
markeringar för telcxskrivningar ökade under samma tid med ca 7 % 

till 122 milj. 
Den starka expansion, som kännetecknat datakommunikationsrörel

sens utveckling hittills, bedöms komma att fortsätta. Televerket till
handahåller sedan ett tiotal år tillbaka dataöverföringsutrustning, s. k. 
modemer, för abonnemang. Den 1 januari 1974 uppgick antalet instal
lerade modemer till ca 3 500 - en ökning under år 1973 med ca 53 % . 

Som en första etapp på vägen till ett separat dataöverföringsnät har ett 
försöksnät med centraler (s. k. koncentratorer) i Stockholm, Göteborg 
markeringar för telexskrivningar ökade under samma tid med ca 7 % till 
och Malmö byggts upp under år 1974. Ett permanent datanät beräknas 
vara tillgängligt för kommersiell drift under år 1978. 
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Fig. 8. Antalet samtalsmarkeringar för olika kundkategorier (index för gli
dande 12-månadersperiod). 

Under budgetåret 1973/74 har televerkets manuella landstäckande 
mobiltelefonsystem (MTD) samt mobiltelefonsystemet för televerkets 
fältorganisation (MRT) byggts ut programenligt. 

Växande kommunikationsbehov karaktäriserar fartygsradiorörelsen. 
Televerket kommer att göra en ökad satsning på marknadsföring av ra
dionavigationsutrustning. I år kommer kommunikationssatclliter att ut
nyttjas för maritim radiokommunikation över världshaven som komple
ment till de hittills använda kortvågsförbindelsema. 
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Den påbörjade omstruktureringen och moderniseringen av kustradio
nätet och de tre kustradioexpeditionerna i Stockholm, Göteborg och 
Härnösand kommer att fortsätta under de närmaste budgetåren. 

Upprustningen av mottagarstationen i Enköping för den fasta radio
trafiken avses fortsätta. Under nästa budgetår kommer främst moderni
seringen av de delar som avser kommunikation för luftfarten på långa 
avstånd att genomföras. 

Televerkets rörelse domineras av telefonverksamheten. Inom denna 
är nya typer av tjänster aktuella. Principbeslut har fattats om införandet 
av knappvalsapparater. Införandet av knappar i stället för fingerskiva 
på telefonapparaten underlättar införandet av nya automatiska tjänster 
samt gör att man kan använda telefonapparaten som en enkel datatermi
nal. Vidare kan kopplingstiden för samtal minskas, vilket är särskilt 
betydelsefullt vid internationella samtal. Knappvalsapparater beräknas 
kunna erbjudas kunderna i begränsad utsträckning redan år 1978. 

I samarbete mellan televerket och Telefon AB LM Ericsson har fält
prov för bildtelefon inletts. Bildtelefonen är ett medium för t. ex. del
givning av dokument, röntgenfotografier och mikrofilm. Under senare 
tid har dock även faksimil- och stillbildöverföringen vidareutvecklats, 
vilket gör att prognoserna för bildtclefonens användning är något osäkra. 

Bland övriga tjänster och utrustningar som utvecklats av televerket 
kan nämnas vägtelefoner, av vilka de hittillsvarande erfarenheterna är 
goda, larmöverföringssystem (MULTILARM) för brand-, inbrotts- och 
driftlarm m. m., konferensutrustningar (bl. a. konferens-TV) samt kom
munikationssystem för sjukhus. 

Televerket har för budgetåret 1973/74 redovisat ett överskott efter 
avskrivningar av nära 158 milj. kr. 

Förutsättningar för en ytterligare ökad effektivitet inom televerket 
bar skapats genom den av riksdagen beslutade nya organisationen för 
televerket (prop. 1973: 171, TU 1973: 26, rskr 1973: 335). Kungl. 
Maj:t har den 11 oktober 1974 givit televerket närmare föreskrifter för 
genomförandet av omorganisationen. 

I fråga om investeringar i teleanläggningar föreslås för bu d g e t
år e t 197 517 6 en investeringsram av 798 milj. kr. 

Sammanställning 

Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementcts 
verksamhetsområde bcriiknas till sammanlagt 6 130,6 milj. kr. - en ök
ning med 549,3 milj. kr. jämfört med riksstaten för budgetåret 1974175. 
Av totalbeloppet hänför sig 4 374,9 milj. kr. till driftbudgeten och 1 755,7 
milj. kr. till kapitalbudgeten. Investeringsutrymmet under kapitalbudge
ten beräknas öka med ca 181 milj. kr. jämfört med beräkningarna i 
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prop. 1974: 1. I följande sammanställning har en grov specifikation 
gjorts av anslagen och förändringarna på olika anslagsgrupper. 

DR1FfBUDGETEN 

Sjätte huvudtiteln 
A. Kommunikationsdeparte-

mentet m. m. 
B. Vägväsendet 
C. Trafiksäkerhet 
D. Sjöfart 
E. Institut m. m. 
F. Diverse 

KAPITALBUDGETEN 

I. Statens affersverksfonder 
A. Postverkct 
B. Televerket 
C. Statens järnvägar 
D. Luftfartsverket 

IV. Statens utldningsfonder 
V. Fonden för låneunderstöd 
IX. Diverse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 
Sjöfartsvcrkets fond 
Fonden för Södertälje kanalverk 

Totalt för kommunikations-
departementet 

' Exkl. belopp på tilläggsstat. 

•Anvisat 
1974/75 

11,5 
2 763,5 

98,9 
173,4 
207,5 
644,2 

3 899,0 

71,8 
833,8 
452,8 
167,2 

8,0 
15,0 

55,8 
69,2 
8,7 

1682,3 

5581,3 

Förslag 
1975/76 

milj. kr. 

13,3 
3 014,4 

112,4 
212,2 
248,8 
773,7 

4 374,9 

20,0 
773,7 
488,7 
286,0 

25,0 
15,0 

65,9 
73,4 

8,0 
1 755,7 

6130,6 

Förändring 

+ 1,8 
+250,9 
+ 13,5 
+ 38,8 
+ 41,3 
+129,6 
-:-475,9 

- 51,8 
- 60,l 
+ 35,9 
+118,8 
+ 17,0· 

+ 10,1 
+ 4,2 

0,7 

+ 73,4 

+549,J. 

För att komplettera bilden av kommunikationsdepartementets verk
samhetsområde bör nämnas, att driftkostnaderna för statens affärdri
vande verk inte tas upp på statsbudgeten utan i särskilda driftstater som 
regeringen fastställer. De sammanlagda kostnaderna - exkl. avsätt
ning till värdeminskningskonton - för postvcrket, televerket, statens 
järnvägar och luftfartsverket - har i driftstaterna för innevarande bud
getår beräknats till ca 8,8 miljarder kr. Kostnaderna täcks av verkens 
intäkter. 

Antalet statligt anställda, uttryckt i helårsarbetande, inom departemen
tets verksamhetsområde utgör i genomsnitt ca 138 700 under inneva
rande budgetår. Därav hänför sig ca 123 900 till de fyra affärsverken. 
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Utdrag 
KOMMUNIKA TIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Norling. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser kommu

nikationsdepartementcts verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Sjätte huvudtiteln 

A. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Kommunikationsdepartementet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar m. m. 
Expenser 

6 016 000 
6 601000 
7 790 000 

1974/75 

42 
39 

81 

6121 000 
120 000 
360 000 

6 601000 

Beräknad ändring 
1975/76 

+I 099000 
+ 50000 
+ 40000 

+1189 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för näs
ta budgetår till 7 790 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 7 790 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

4 332 000 
4 500 000 
5100 000 

Reservation 1492 000 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
hetcn bör anslaget föras upp med 5,1 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett re

servationsanslag av 5 100 000 kr., därav hälften att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

A 3. Extra utgifter 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

219 000 
430 000 
430 000 

Reservation 427 000 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1975176 anvisa ett reserva
tionsanslag av 430 000 kr. 
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B. VÄGVÄSENDET 

Statens vägverk 

Statens vägverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden rörande 
allmänna vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala 
och enskilda väghållningen. Verket utövar även viss tillsyn över enskilda 

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. 
I sin verksamhet har verket omfattande samråd och kontakter med 

bl. a. planerande, naturvårdande och trafiksäkerhetsfrämjande myndig

heter och organ på såväl central som regional nivå. 
Den centrala verksamheten är fördelad på driftavdelningen, bygg

nadsavdclningen, tekniska avdelningen, ekonomiavdelningen, admini
strativa avdelningen och revisionssektionen. På det regionala planet 
finns en vägförvaltning i varje län, sju byggnadsdistrikt samt två projek
teringskontor. De lokala enheterna är drift- och arbetsområden. I plane
ringshänseende är verksamheten fördelad på sju planläggningsområden. 
Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläggande bestämmel
serna om väghållningen, vilken omfattar byggande och drift av väg. 

Statens vägverk har i skrivelse den 12 augusti 1974 lagt fram förslag 
till anslag för budgetåret 1975176 (verksamhetsåret 1976) m. m. Vidare 
bar verksamhetsberättelse lämnats för verksamhetsåret 1973. 

1. Allmän översikt över utvecklingen 

1.1. Efterfrågan på vägtjänster 

Samhällets trafikförsörjning kan kvantitativt beskrivas med utgångs
punkt från utförda transportprestationer. Transportprestationerna består 
dels av persootransportarbete mätt i personkm, dels av godstransportar
bete mätt i tonkm. Persontransporterna kan vidare indelas i kollektiva 
och individuella transporttjänster. 

över 90 % av persontransportarbetet och omkring 50 % av gods
transportarbetet i Sverige sker på väg. Vägtrafikens dominerande ställ
ning förklaras inte minst av den tillgänglighet väg- och gatunätet ger till 
bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar. Detta nät om 
sammanlagt ca 350 000 km vägar och gator utgör basen i landets utan 
jämförelse mest förgrenade trafiksystem, med vilket så gott som all be
byggelse kan nås från dörr till dörr. 

Den geografiska spridningen av befolkningen och de olika samhälls
funktionerna såsom boende, förvärvsarbete, service- och fritidsverksam
heter skapar efterfrågan på p ers o n t r a n s p orter. Persontrans-
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portutvecklingen styrs därför till stor del av hur detta lokaliscringsmöns
ter av bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar förändras. 

På riksnivå har den starka tillväxten under 1960-talet av befolkningen 
i storstadslänen dämpats. På länsnivå har under de senaste decennier
na befolkningsökningen begränsats till ett fåtal kommuner i varje län. 
På kommunnivå är det i allmänhet huvudsakligen centralorternas folk
mängd som vuxit på bekostnad av invånarantalet i övriga delar av kom
munerna. Totalt sett ökade inte folkmängden i Sverige nämnvärt un
der år 1973. Vid slutet av detta år uppgick den till drygt 8,1 miljoner 
invånare. 

Vid utgången av år 1973 utgjorde det sammanlagda bilantalet ca 
2 667 000 fordon fördelat på ca 2 503 000 personbilar, 148 000 lastbilar 
och 16 000 bussar. Biltätheten uttryckt i antalet invånare per bil för år 
1973 var därmed 3,1, vilket motsvarar ca 327 bilar per 1 000 invånare. 

Den stora ökningen av reskonsumtionen under de senaste tjugo åren 
beror så gott som uteslutande på det stigande bilinnehavet. Skillnaden i 
personbilstäthet mellan de olika länen är inte stor. Kristianstads län 
hade år 1973 den högsta med 340 personbilar per 1 000 invånare medan 
Stockholms län hade den lägsta med 280 personbilar per 1 000 invånare. 

Den länsvisa variationen i genomsnittlig körlängd per personbil och 
år är måttlig. Stockholms län och de nordligaste länen hade år 1973 den 
största årliga körlängden med omkring 1 500 mil medan vissa syd
och mellansvenska län uppvisade den minsta med omkring 1 300 mil. 

De förhållandevis små skillnaderna i biltäthet och bilutnyttjande mel
lan länen innebär att fördelningen av personbilarnas trafikarbete länsvis 
väl överensstämmer med befolkningens fördelning. 

Det inrikes godstransportarbetet har för år 1973 beräk
nats till ca 46 miljarder tonkm, varav ca 50 % eller 23 miljarder tonkm 
hänförde sig till Iastbilstrafik. Av det totala inrikes godstransportarbetet 
till lands på sträckor under tio mil svarade lastbilarna för hela 96 % , 
medan motsvarande marknadsandel på sträckor över tio mil (exkl. 
transporter av Iapplandsmalm) var 48 % . 

Enligt vägverkets prognos beräknas år 1985 biltätheten till 2,3 invå
nare per bil, vilket skulle motsvara ca 430 bilar per 1 000 invånare. Per
sontransportarbetet väntas till år 1980 öka till ca 84 miljarder personkm, 
vilket innebär en väsentligt lägre tillväxttakt än under föregående decen
nium. Andelen vägtrafik år 1980 bedöms bli oförändrad, dvs. drygt 

90 % av persontransportarbetet. Vad gäller godstrafiken pekar utveck
lingen på ett totalt transportarbete om 72-75 miljarder tonkm år 1980, 
varav lastbilarna skulle svara för en något minskad andel jämfört med 
i dag. Det skulle dock innebära en närmare 50 %-ig ökning av lastbi
larnas transportarbete fram till år 1980. Genom den fortgående struk-
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turförändringen av lastbilsparken väntas inte lastbilarnas andel av det 

totala trafikarbetet öka utan snarare minska något. 

Den genomsnittliga årliga t r af i kök n i n ge n på det statliga väg

nätet (exkl. delar inom tätbebyggelse) beräknas under perioden 1964--

1970 ha uppgått till ca 7 % på riksvägar, ca 6 % på genomgående läns

vägar och ca 4 % på övriga länsvägar. Under år 1973 beräknas trafiken 

på vägnätet som helhet ha ökat med 2 a 3 % mot 4 a 5 % år 1972. 

Vägkategoriindelningen i genomgående och övriga Iänsvägar har un

der det senaste decenniet visat sig vara mindre ändamålsenlig, då den 

inte helt sammanfaller med skillnader i vägarnas trafikvolym eller tra

fikuppgifter. För att erhålla en funktionell indelning av vägnätet använ

der vägverket i sin planering i stället en indelning av länsvägarna i pri

mära resp. övriga länsvägar. övriga Iänsvägar indelas vidare i sekundära 

och tertiära länsvägar. Till gruppen primära länsvägar har förts de läns

vägar som har de största trafikvolymerna och/eller de viktigaste trafik

uppgifterna. På riksvägarna, som utgör 13 % av det statliga vägnätet, 

utfördes år 1973 inte mindre än 58 % av trafikarbetet. 

Höjningen av drivmedelskostnaderna under det senaste året har sti

mulerat debatten om kollektivtrafiken. Av naturliga skäl minskade bit

utnyttjandet avsevärt under bensinransoneringen i början av år 1974. 

För närvarande finns ett alltför begränsat underlag för att göra mer till

förlitliga bedömningar om de bestående konsekvenserna för bitinnehav 

och bitanvändning med anledning av de ökade drivmedelspriserna. Ut

vecklingen av bilinnehavet i länder som i dag har väsentligt högre driv

medelspriser än Sverige tyder enligt vägverket på att ett höjt drivmedels

pris ofta mer påverkar intresset för bensinsnålare bilar än intresset för 

utvidgning och tekniska förbättringar av kollektivtrafiken. De skärpta 

miljökraven och de ökade råvarupriserna har medfört en intensifierad 

forskning och utveckling avseende den konventionella förbränningsmo

torn och alternativa motortyper. Kraven på de framtida motortyperna 

är stora och innebär bl. a. att upprätthålla goda prestanda med låg 

bränsleförbrukning, miljövänlighet, låga tillverkningskostnader och inte 

minst alternativa bränslen. En framtida energiknapphet kan därför 

verka mer i riktning mot en utveckling av energisnåla bilar och ett ef

fektivt utnyttjande av dessa än mot en ökning av kollektivtrafikens an

del. De höjda oljepriserna kan dock få större genomslag på kostnader

na per personkm för privatbilism än för kollektiv väg- och järnvägstra

fik och därigenom verka för en ökad andel kollektivtrafik. 

Det är emellertid inte enbart energisituationen som påverkar kollek

tivtrafikens utveckling. Det ökade intresset beträffande förbättringar av 

dels de billösas rörlighet, dels den yttre miljön genom minskningar av 

buller och föroreningar bör vara stimulerande faktorer för en ökad kol-

3 Riksdagen 1975. I sam!. Nr 1. Bil. 8 
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lektiv trafik. De höga gatubyggnadskostnaderna framför allt i storstä
derna synes också kunna medföra en ökad satsning på kollektiv trafik. 

Intresset för ett godstransportsystem där hela Jastbilsekipage eller del 

därav transporteras på järnväg över längre sträckor ökar i Sverige lik
som i flera andra länder. Ett sådant system torde för Sveriges del under 

överskådlig framtid knappast få sådan omfattning att kraven på väghåll
ningen påtagligt förändras. 

Sammanfattningsvis konstaterar vägverket att några dramatiska för

ändringar i den pågående utvecklingen av vägtrafiken knappast kan för

väntas för den närmaste 10-15-årsperioden. Detta gäller såväl person
som godstrafiken. Höjda drivmedelspriser, en från samhällets sida ökad 

satsning på kollektiv persontrafik och på järnvägstransporter för gods, 

kan möjligen innebära skäl för ytterligare dämpning av prognoserna för 

biltrafikens utveckling. En sådan dämpning innebär emellertid inte att 

väghållningen i framtiden nämnvärt påverkas till sin inriktning och om
fattning. I förhållande till de tillämpade standardkriterierna vid den ny
ligen avslutade behovsinventeringen föreligger enligt vägverket ett behov 

av vägbyggnad på tillsammans 15 miljarder kr. med hänsyn enbart till 
dagens trafik. Dessutom är det sannolikt att kraven på väghållningen 

från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt kommer att öka ytterligare. 

1.2. Vägniitets omfattning och standard 

Den 1 januari 1974 omfattade den del av rikets vägnät som helt eller 
delvis finansieras av statliga medel sammanlagt 166 733 km. Vägnätets 
fördelning på olika kategorier och förändringen under år 1973 framgår 
av följande sammanställning. 

Vägkategori 

Allmänna statliga vägar 
därav 

riksvägar 
genomgående länsvägar 
övriga Iänsvägar 

Allmänna kommunala vägar 
och gator med statsbidrag 
Enskilda vägar med statsbidrag 

Väglängd 

1974-01-01 
Km 

97 490 

12 554 
12 592 
72 344 

5 603 
63 640 

1166 733 

Förändring 
1973 
Km 

+1039 

+ 271 
+ 223 
+ 545 

+ 144 
+ 931 

+2114 

' Härtill kommer ca 12 000 km gator i kommuner eller kommundelar som är 
belägna inom statens väghållningsområdcn, ca I 0 000 km ej bidragsberättigade 
gator inom områden där kommuner svarar för väghållningen samt ca 160 000 km 
enskilda vägar utan statsbidrag. 
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År 1973 innefattade det allmänna vägnätet på landsbygden 80 färj
och båtleder med en total längd av 59 km. 

Att mäta standarden på vägnätets tjänster och dess utveckling i skilda 
delar av landet och för olika vägkategorier är förenat med åtskilliga svå
righeter. Vägtjänsternas kvalitet kommer främst till uttryck i den 
tran s p o r t s ta n d ar d som olika vägar erbjuder vägtrafikanter 
och vägtransportörer. De viktigaste komponenterna i transportstandar
den är reshastigheten, trafiksäkerheten och lastförmågan eller bärighe
ten. 

Res ha st i g het en s utveckling är inte möjlig att närmare ange 
förrän regelbundna mätningar av denna utförts på vägarna. Enligt väg
verket har emellertid hastighetsstandarden under senare år sänkts på 
flertalet av de mest trafikerade och från vägkvalitetssynpunkt otillfreds
ställande sträckorna i landet. 

Vad gäller trafiksäkerhets I äg e t uttryckt som antal döds
olyckor per miljoner fordonskm kan enligt vägverket en förbättring 
konstateras under perioden 1958-1970. Förhållandet mellan antalet 
polisrapporterade olyckor på vägnätet och trafikarbetet visar också att 
en förbättring av trafiksäkerhetsstandarden skett under perioden. Ser 
man däremot till antalet olyckor per år och längdenhet eller ytenhet av 

vägnätet kan inte någon egentlig förändring konstateras under den ak
tuella perioden. 

Antalet olyckor per km väg (olyckstäthet) är enligt vägverket i medel
tal ca fem gånger större på riksvägnätet än på länsvägnätet, vilket hu
vudsakligen förklaras av att trafikvolymen är ungefär tio gånger större 
per km på det förra vägnätet. Detta innebär emellertid att antalet olyc
kor per fordonskm (olyckskvot) är ca 50 % mindre på riksvägarna. Det 
sagda framhäver den motsättning som finns mellan två synsätt på trafik
säkerhetsproblemet, nämligen det ena som betraktar olyckstätheten och 
det andra som betraktar olyckskvoten (eller olycksrisken) som relevant 
kriterium för fördelningen av väghållningsresurserna. 

I begreppet transportstandard ryms begreppet v ä g s t a n d a r d 
som vägverket genom kvalitetsgradering försöker belysa på riksvägarna 
och de genomgående länsvägarna. Vägstandarden beskriver i första 
hand kvaliteten på vägens fysiska egenskaper såsom kondition och kapa
citet med hänsyn till trafikvolymen. Indirekt ger den även upplysning 
om framkomligheten. Den 1 januari 1970 hade enligt vägverket 38,5 % 
av riksvägnätet fullgod, 26,5 % godtagbar och 35 % ej godtagbar stan
dard. Eftersläpningen som framgår av den sistnämnda siffran, berör ca 
4 500 km riksväg. Vid samma tidpunkt hade 24 % av de genomgående 
länsvägarna fullgod, 28,5 % godtagbar och 47,5 % (6 200 km) ej god

tagbar standard. 
Vägstandardens förändringar för landet som helhet under 1960-talet 

kännetecknas av en klar förbättring av standarden för genomgående 
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länsvägar medan endast en marginell höjning av standarden för riksvä
garna kan noteras. Det senare hänger samman med att trafiktillväxten 
på riksvägarna ligger betydligt över genomsnittet. 

Förbättringar av b e I ägg ni n gen (slitbanan) kan ses som ett led 
i strävandena att höja vägstandarden. Den l januari 1974 var 50 % av 
de allmänna vägarna på landsbygden belagda eller oljegrusbehandlade. 

Motsvarande andel var för bidragsberättigade kommunala vägar och ga
tor 93 % samt för enskilda vägar med statsbidrag 7 %. Andelen belägg
ning och oljegrus var för riksvägar 97 %, för genomgående länsvägar 
80 % och för övriga länsvägar 37 % . 

B ä r i g h e t e n uttryckt i det tillåtna axel- och boggitrycket utgör en 
betydelsefull komponent i transportstandarden. En successiv utökning av 
det tunga vägnätet (10/16 ton) har skett i hela landet. Ar 1963 gällde för 
hela riket ett tillåtet axeltryck av 8 ton på 80 % av vägnätet och 6 ton 
på resterande delar, medan år 1974 ca 90 % av vägnätet var upplåtet 
för 10 tons axeltryck och ca 10 % för 8 tons axeltryck. Enbart mellan 
åren 1972 och 1974 kunde det för tung trafik upplåtna vägnätet utvid
gas med hela 57 % . En betydande höjning av transportstandarden, mätt 
på detta sätt, har således möjliggjorts för den tunga lastbilstrafiken un
der perioden. Många viktiga vägar måste dock fortfarande stängas av 
för tung trafik under tjällossningen. Underhållskostnaden har ökat på 
en stor del av vägnätet, som utsätts för en snabbare förslitning genom 
den växande trafiken med tunga fordon. 

1.3. Planeringssystem 

Inom vägverket har utvecklats ett planeringssystem för väghållningen 
såväl på kort som på lång sikt med förankring på regional och lokal ni
vå. Planeringssystemet introducerades i sina första delar år 1967. 

Den s t a t I i g a v äg hå 11 n ingen utgår från en behovs in
v e n ter i n g för en 15-årsperiod grundad bl. a. på av vägverket preci
serade kriterier för den vägstandard, som bedöms vara en förutsättning 
för att nå statsmakternas mål, dvs. en rimlig transportförsörjning i olika 
delar av landet. Inventeringen ger en uppfattning om de byggnads- och 
förbättringsåtgärder som enligt vägverket bör komma ifråga under den 
kommande 15-årsperioden på statsvägnätet. De erforderliga åtgärderna 
listas utan prioritering och de uppskattade kostnaderna anges. 

Den inbördes tidsordningen mellan åtgärderna behandlas i en l å n g -
t i d s p l a n för planering och projektering av vägbyggandet. Denna in
nesluter även planer för förbättringsarbcten. Planen omfattar tio år. På 
grundval av det generella trafikpolitiska målet och trafikutvecklingen 
sker en prioritering av objekten med hänsyn till angelägenhetsgraden 
inom ramen för den medelstilldelning som bedöms trolig under perio

den. 
Enligt de direktiv och inom de ekonomiska ramar som anges av 
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regeringen upprättas författningsenligt f I e r å r s p l a n er f ö r b y g
g a n d e av st a t I i g a v äg a r. Planerna omfattar vägobjekt som 
beräknas bli utförda under angiven femårsperiod. 

För d r i f t av stat l i g a v ägar upprättas en driftplan, som 
omfattar fem år, där prioritering av olika åtgärder sker. 

För byggande och drift av statliga vägar upprättas slutligen p r o -
g r a m b u d g e t e r som omfattar den närmaste treårsperioden. De 

faststälJs för ett år i sänder. 
Behovsinventeringen, långtidsplanen, flerårsplanen och driftplanen 

revideras vart tredje år. Programbudgeterna revideras årligen. 
Även bi dragsgivningen till b y g g a n d e a v k o m m u n a I a v ä

g ar o c h g a t o r baseras på en behovsinventering som görs av de 
kommuner som är väghållare. Inventeringen, som utförs vart tredje år, 
ger en uppfattning om de statsbidragsberättigade byggnadsobjckt som 
anses nödvändiga att genomföra under den kommande 15-årsperioden. 
På grundval av denna inventering sammanställer kommunerna långtids

planer. Dessa långtidsplaner genomgås av vägverket och objekten priori
teras i vägverkets långtidsplan för bidrag till byggande av vägar och ga
tor inom kommuner som är väghållare. Denna långtidsplan för kommu
nala vägar och gator omfattar tio år och revideras vart tredje år. 

Enligt de direktiv och inom de ramar som anges av regeringen upp
rättas slutligen författningsenligt f ö r d e I n i n g s p I a n. Planen upp
tar väg- och gatuobjekt som väntas bli utförda under angiven femårs
period och som skall bekostas gemensamt av staten och resp. kommun. 
Fördelningsplanen revideras vart tredje år. 

Bidragsgivningen till d r i f t a v k o m m u n a I a v äg a r o c h 
g a t o r baserar sig på driftkostnadsberäkningar som utförs av vägver
ket vartannat år. 

Ar 1971 avslutades en inventering och standardbedömning av det 
e n s k i 1 d a s t a t s b i d r a g s väg n ä t e t. Inventeringen omfattade 
även övriga enskilda vägar, som med ledning av gällande statsbidrags
bestämmelser kunde anses bidragsberättigade. Fr. o. m. år 1972 har ett 
enhetligt planeringssystem införts även för bidragen till b y g g a n d e 
a v e n s k i I d a v äg ar. Som grund för detta ligger den slutförda in
venteringen och standardbedömningen. Bidragsgivningen har tidigare 
inte helt kunnat styras till de mest angelägna vägobjekten, utan inkomna 
ansökningar har fått behandlas från fall till fall. 

Bidragsgivningen till drift av ens k i 1 d a b id r ags ber ät

t i g ad e vägar baserar sig på vart femte år återkommande drift
kostnadsberäkningar som utförs av vägförvaltningen i resp. län. Med 
hänsyn till kostnadsutvecklingen kan dock årliga jämkningar göras. 
Uppföljning av att anvisade medel utnyttjas för avsett ändamå:J sker ge
nom årliga besiktningar. 

Samordningen med den regionala utvecklingsplaneringen och den fy-
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siska samhällsplaneringen tillmäts stor vikt vid vägplaneringen. Denna 
samordning kräver informationsutbyte som avser dels lokalisering av 
verksamheter som ger upphov till vägtrafik, dels reservering av lämpliga 
terrängkorridorer för vägsystemets framtida utbyggnad framför allt i 
anslutning till tätorter. 

För att så väl som möjligt anpassa utbudet av vägtjänster till efterfrå
gan måste bl. a. byggnadsåtgärderna styras av en planering på lång sikt. 
Ett vägobjekt tar lång tid att planera och har mycket lång livslängd. Det 
råder dessutom ett ömsesidigt beroende mellan vägarnas och gatornas 
sträckning och bebyggelsens lokalisering. När väl ett väg- eller gatusy
stem är utbyggt har det låst lokaliseringen av bebyggelsen i ett möns
ter som är mycket dyrbart eller i det närmaste omöjligt att ändra. 

För en framgångsrik vägplanering behövs därför information på riks
och länsnivå om statsmakternas mål för den geografiska fördelningen av 
befolkning samt närings- och fritidsliv och på kommunal nivå om kom
munernas program tör markanvändningen och bebyggelsens lokalise
ring. 

På riks- och länsnivå lämnar den regionala utvecklingsplaneringen in
formation framför allt i form av prognoser och målsättningar för kom
munernas folkmängd år 1980, ortsklassificering samt befolkningsramar 
för planeringen i länen. Den fysiska riksplaneringen har hittills huvud
sakligen varit inriktad på att ange de områden som skall bevaras eller 
exploateras för fritidsbebyggelse eller omgivningspåverkande industri. 
Den fortsatta fysiska riksplaneringen och den regionala utvecklingspla
neringen torde komma att beröra faktorer som i hög grad kan förbättra 
underlaget för vägplaneringen. Ett förbättrat underlag för den framtida 
vägplaneringen kommer också att successivt erhållas från den pågående 
regionala trafikplaneringen. 

Ett vägbyggnadsobjekt har som nämnts att passera en lång kedja av 
aktiviteter från dess aktualiserande i samband med t. ex. kommunernas 
generalplanearbete fram till dess färdigställande. Den fysiska plane
ringen av vägobjekten eller den s. k. projekteringen omfattar tre huvud
faser - lokalisering, utredning och detaljplanering - som bör vara. 
samordnade med den kommunala översiktliga och detaljerade bebyggel
seplaneringen. 

Även om byggnadsstarten ligger långt fram i tiden måste många 
objekt drivas fram till och med utredningsskedet på grund av deras roll i 
samhällsplaneringen. Parallellt med denna fysiska vägplanering sker en 
ekonomisk vägplanering som fördelar väghållningsresursema på olika 
väghållningsändamål och objekt som redovisats i det föregående. 

Såväl den fysiska som den ekonomiska vägplaneringen har en stark 
regional och lokal förankring. Enligt väglagstiftningens föreskrifter skall 
vid byggande av väg hänsyn tas till näringspolitiska, sociala, ekonomiska 
och tekniska faktorer. Denna planeringsuppgift innebär sådana kom-
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plicerade avvägningar av olika samhällsintressen på olika nivåer att den 

ansetts böra ombesörjas gerriensarrit. av vägverket och länsstyrelserna. 

Härigenom blir det möjligt att vid den ekonomiska vägplaneringen 

koppla de generella trafik- och vägpolitiska riktlinjerna med väglagstift
ningens föreskrifter avseende de regionala och lokala intressena som 

vägverket har att följa. 

1 .4. Beredskapsarbeten 

I den statliga sysselsältningspolitiken ingår att säkra en hög och jämn 
sysselsättning. Till de sysselsättningsskapande åtgärderna hör bered

skapsarbetena, där vägarbetena utgör en betydande del. Beredskapsar

beten på det statliga vägnätet har under femårsperioden 1969-1973 ut
förts till en kostnad av ca 1 700 milj. kr. i löpande priser, vilket motsva

rar ca 36 % av de totala väginvesteringarna på detta vägnät under sam
ma tid. Av beloppet hänför sig 560 milj. kr. till Västerbottens och Norr
bottens län motsvarande ca 79 % av de totala väginvesteringarna i des

sa län. Omfattningen av beredskapsarbetena under perioden 1969-
1973 har varit följande. 

År Vägbyggande Vägbyggande Totalt Därav 
i vägverkets i arbetsmark-
regi nadsverkets riksvägar läns vägar 

regi 

milj. kr. 

1969 214 68 282 84 198 
1970 174 78 252 105 147 
1971 191 83 274 124 150 
1972 389 126 515 229 286 
1973 285 120 405 158 247 

Beredskapsarbeten drivs i såväl vägverkets som arbetsmarknadsver
kets regi. Vägverket svarar i båda fallen för projektering, planering och 
marklösen. Vägverket väljer i samråd med arbetsmarknadsverket ut 
lämpliga vägobjekt som beredskapsarbeten i huvudsak bland sådana 
som finns upptagna i långtids- och flerårsplaner. Önskvärdheten av att 
ha tillgång till lämpliga vägobjekt som beredskapsarbeten har varit spe
ciellt markant vid den utökning av verksamheten som påkallats av sys

selsättningsläget under senare år. Arbetsmarknadsverkets önskemål har 
även vid dessa tillfällen kunnat tillgodoses trots att en mycket begränsad 
tid stått till förfogande för att påbörja arbetena. 

Under år 1973 har genom beredskapsarbeten i vägverkets regi en 

sammanlagd väglängd av 342 km öppnats för trafik. Samtidigt har arbe

ten med ca 275 km, som påbörjats tidigare år, pågått. Dessutom har un

der år 1973 påbörjats objekt motsvarande en väglängd av ca 309 km. 
Mindre omläggnings- och förbättringsarbeten har utförts till en kostnad 
av ca 99 milj. kr. 
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1.5 Utvecklingen inom vägverket samt aktuella arbetsuppgifter inom 

vägväsendets område 

Antalet fast anställda vid vägverket uppgick den 1 januari 1974 till 

11 543. Minskningen sedan den 1 januari 1973 utgör 372 anställda. Om 
tillfälligt anställda, beredskapsarbetarc och personal anställd hos verkets 
entreprenörer medräknas var den i direkt produktion engagerade perso
nalstyrkan i början av år 1974 ca 15 750. Jämfört med samma tid förra 
året innebär det en minskning med ca 450 personer. 

Vägverket fortsätter de under senare år redovisade ansträngningarna 
att balansera personalbehov och personaltillgång mot bakgrund av 
framför allt anslagstilldelning, rationaliseringar och stigande personal
kostnader. Utan att ge avkall på sin grundläggande strävan att värna om 
anställningstryggheten har verket kunnat minska sin personalstyrka. 
Detta har resulterat i att bättre balans mellan behov och tillgång har 
uppnåtts för verket totalt sett. Dock kvarstår för såväl drift- som bygg

nadsorganisationen vissa speciella problem, t. ex. viss regional överka
pacitet i fråga om Iedningspcrsonal inom byggnadsorganisationen. 

För samtliga personalkategorier är avgången med ålderspension un
der den närmaste tioårsperioden betydande. Till bilden hör också att se
nare års rekryteringsbegränsningar har orsakat en oförmånlig ålders
sammansättning av personalen. Med hänsyn härtill måste tidigare års 
rekryteringsbegränsningar successivt ersättas med en aktivare rekryte
ringsverksamhet. Det blir därvid angeläget att planera återbesättningen 
av personal mycket noga både vad avser krav på utbildning och ålders
sammansättning för att därmed åstadkomma en mera gynnsam perso
nalstruktur för framtiden. 

Inom det p e r s o n a I a d m i n i s t r a t i v a området pågår arbete 
rörande personalplanering, utbildning, företagshälsovård och företags
nämndsver ksamhet. 

Ett nytt personalredovisningssystem har delvis tagits i bruk. Detta 
kommer bl. a. att resultera i ett basregister omfattande samtliga perso
nalkategorier. 

Beträffande utbildningssidan kan framhållas att en total översyn av 

den administrativa och tekniska utbildningen pågår som skall leda till 

nya kurser under åren 1975 och 1976 med en klarare inriktning mot se
parata ämneskurser än tidigare. 

Inom ramen för företagsnämndsverksamheten har vägverket i enlig
het med de riktlinjer som utformats av delegationen för förvaltningsde
mokrati (DEFF) efter Kungl. Maj:ts medgivande påbörjat försöksverk
samhet med medbestämmanderätt för de anställda. Försöksverksamhe
ten omfattar utbildnings- och företagshälsovårdsområdena där medbe
stämmanderätten utövas genom partssammansatta utskott inom företags

nämndcrna. 
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Förberedelser för den beslutade omlokaliseringen av centralförvalt
ningen till Borlänge pågår under ledning av en för ändamålet bildad or
ganisationskommitte. Kommitten, som består av ledamöterna i central
förvaltningens förctagsnämnd, har tillsatt en särskild projektorganisa
tion för det direkta förberedelsearbetet. 

I fråga om organisations ut veckling kan framhållas att 
vägverket i januari 1973 beslutat om en översyn av verkets huvudorga
nisation. Detta arbete bedrivs i samarbete med statskontoret. Målsätt
ningen är att verkets regionala funktioner i stor utsträckning bör bli sty
rande även för organisation och omfattning av enheterna på central 
nivå. Principiellt eftersträvas att den centrala nivån begränsas till funk
tioner för verkslcdning och övergripande styrnings-, planerings- och ut
vecklingsverksamhet. 

En utredning om verkets lokala driftorganisation pågår. Resultatet av 
denna avses behandlas samordnat med den nyss nämnda översynen av 
verkets huvudorganisation. 

Det c k o n o m i s k t a d m i n i s t r a t i v a i n f o r m a t i o n s-
o c h s t yr sy s te m som används eller är under utveckling inom väg
verket omfattar rutiner för planering och budgetering, kostnads- och 
prestationsredovisning inkl. rapportering, efterkalkylering, lönsamhets
bedömning, produktivitetsmätning och internprissättning m. m. Dess
utom ingår som integrerad del av ekonomisystemet rutiner för stöd
funktioner såsom löneuträkning, löneredovisning, lagerredovisning, ma
skinstatistik samt kassabokföring. Informations- och styrsystemet ger 
underlag för ett decentraliserat beslutsfattande. 

I vidareutvecklingen av systemet intar effektivitets- och produktivi
tetsmätning samt resultatanalys av internprestationer en central plats. 
Den successivt ökade centralisering som sker av databehandlingen ger 
härvid bättre analysmöjligheter och ger dessutom tillsammans med en 
ökad decentralisering av dataregistreringen rationellare redovisnings
rutiner. 

Som ett led i vidareutvecklingen av vägverkets ekonomisystem har ut
värdering av nuvarande system gjorts samt en kravanalys genomförts i 
syfte att fastställa utformningen av vägverkets framtida ekonomisystem, 
System 1975-1980. Kravanalysen omfattar kartläggning av såväl in
terna som externa infonnationsbehov. Med utgångspunkt från resultatet 
av dessa åtgärder skall bl. a. grundprinciper utvecklas för t. ex. budge
tering, rapportering, periodicering, värdering och fördelning som skall 
gälla åren 1975-1980. Vissa delar av detta utvecklingsarbete beräknas 
pågå även under år 1975. 

Preliminär tidpunkt för vägverkets anslutning till det gemensamma 
statliga redovisningssystemet - System S - är satt till den 1 juli 1975. 
Inom vägverket har en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att finna för 
vägverket lämplig anslutningsform till detta system. Hittills nedlagt ut-



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 42 

redningsarbetc som bedrivits i samarbete med riksrevisionsverket har 
lett till att en enklare anslutningsform bestämts för vägverkets del. 

Inom vägverket pågår fortlöpande ett tekniskt ut veck
l i n g s a r b e t e som kan indelas i två huvuddelar, nämligen· forskning 
och utveckling (FoU) och produktionsteknisk utveckling. Verkets FoU
arbete sker i huvudsak genom forskningsinstitut och konsulter medan 
den produktionstekniska utvecklingen till största delen utförs genom ut
nyttjande av egna resurser vid såväl centrala som regionala enheter. 

För att kunna välja de väghållningsåtgärder som står i samklang med 
samhä!lsutvecklingen krävs bl. a. en ingående kunskap om vägtrafiksy
stemets uppbyggnad och egenskaper. I detta arbete ingår bl. a. att fast
ställa de egenskaper som beskriver vägtrafikens och vägomgivningens 
standard samt att kartlägga olika former av inverkan på samhället i öv
rigt. En rad olika projekt pågår som rör nyssnämnda område och som 
syftar till att bestämma olika väghållningsåtgärders effekter i fråga om 
restid. säkerhet m. m. De flesta av dessa projekt är av övergripande och 
långsiktig natur. 

Fragor i samband med restidsberäkningar har visat sig vara av kom
plicerad natur. Det har ansetts nödvändigt att utveckla en simulerings
modell för beräkning i dator av de sökta sambanden. Uppdraget har 
lämnats till statens väg- och trafikinstitut. 

En av vägverkets angelägnaste uppgifter är att klarlägga hur vägar
nas utformning och drift påverkar trafiksäkerheten samt att på grund
val därav utföra trafiksäkerhetsfrämjande väghållningsåtgärder. Som 
ett led i detta arbete pågår ett projekt som syftar till anvisningar för 
trafiksäkcrhetsarbete på regional nivå. Vidare har igångsatts ett projekt 
rörande viltolyckor. 

Med utgångspunkt från sambanden mellan olika vägbållningsåtgärder 
och deras effekter samt kostnaderna för åtgärderna utarbetas normer 
och anvisningar för vägars och gators trafiktekniska utformning. Bland 
pågående projekt kan nämnas revidering och komplettering av normal
bestämmelser för vägars geometriska utformning. Det långsiktiga arbe
tet inom detta område avses inriktas på en samordning av normer och 
anvisningar för alla typer av vägar och gator .. 

Inom området vägbyggnadsteknik pågår ett flertal projekt. Under se
nare år har flera provvägar utförts för att bl. a. studera möjligheterna 
att genom isoleringsåtgärder ·minska olägenheterna av ojämn tjällyftning 
och av den uppträdande bärighetsnedsättningen under tjällossningspe
riodcn. Förhållandevis goda resultat har uppnåtts genom att i vägkrop
pen införa lager av bark eller cellplast. Arbete pågår vidare beträffande 
dimensioneringssystemet för vägars överbyggnad, varvid även utländska 
system avses studeras. 

An\'ändningen av dubbade däck har successivt tilltagit. Slitaget av be
läggningar har därigenom ökat och blivit av sådan omfattning att den 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 43 

traditionellt uppbyggda beläggningsstandarden visat sig helt otillräcklig 

och ställt beläggningstekniken iriför svårlösta problem. Såmtidigt har 
ökad trafik förorsakat omfattande skador inte enbart i bcläggningsskik
tet utan även i underliggande bärlager. Dessa problem; jämsides med 
krav på trafiksäkerhet och körkomfort, har ökat behovet av fortsatt 
forskning inom området bituminösa beläggningar, dvs. asfaltbelägg
ningar. Även om slitageproblemet inte helt kan lösas genom innovatio
ner inom beläggningstekniken bör slitaget kunna minskas genom att 
man successivt tillgodogör sig resultaten från forskningsprojekt vad 
gäller såväl produktions- och beläggningsteknik som fortlöpande pro
duktions- och kvalitetskontroll. 

Tnom området för produktionsteknik följer vägverket kontinuerligt ut
vecklingen på den maskintekniska sidan för att tillvarata möjliga ratio
naliscringseffekter. 

Genom egna metodundersökningar och i samband med dessa utförda 
kostnadskalkyler söker verket att nedbringa kostnaderna för produktio
nen vid såväl byggnads- som driftverksamheten. Ansträngningarna in
riktas i första hand på de mer kostnadskrävande aktiviteterna som 
bergsprängning, massförflyttning, materialframställning, transporter, 
<lammbindning, oljegrus- och beläggningsarbeten, trafiklinjemålning 
samt arbete med snö och is. 

I samband med metodutvecklingen ägnas miljöproblemen stort in
tresse. För att uppfylla kraven på dammbekämpning vid bergborrning 
har vägverket kompletterat tidigare undersökningar av förekommande 
dammbckämpningsutrustningar och till de olika förvaltningsenheterna 
lämnat rekommendationer på för närvarande bästa utrustningar. 

2. Vägverkets anslagsframstäUning för budgetåret 1975/76 m. m. 

Statens vägverk är en av de myndigheter, som deltar i pågående för
söksvcrksamhet med programbudgetering. Vägverkets verksamhet har. 
under senare år uppdelats på följande programinriktade anslag på drift
budgeten, nämligen Ämbetsverksuppgifter, Drift av statliga vägar, Byg
gande av statliga vägar, Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m., Bidrag till byggande av enskilda vägar samt 

Tjänster till utomstående. Budgetåret 1974/75 fördes dessutom ett nytt 
anslag upp, benämnt Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder av
seende statliga vägar, som skall kunna användas för ökade väghållnings
f1tgärder som motiveras av konjunkturpolitiska eller andra skäl. Utöver 
de nämnda anslagen finns på kapitalbudgeten investeringsanslaget Väg
maskiner m. m. I anslagsframställningen för budgetåret 1975/76 har 
v;ig\'Crket förutsatt att de nämnda anslagen bibehålls. 
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För fem av anslagen redovisar vägverket tre programnivåer A, B och 
C. Innehåll, inriktning och kostnad anges för varje anslag och nivå. 
Dessutom anges inom resp. anslag ett från budgetåret 1974175 reellt 
oförändrat anslag och detta anslag minskat med 5 % , vilka motsvarar 
de två lägsta alternativen enligt Kungl. Maj:ts anvisningar för myndig
heternas anslags framställningar. 

Vid beräkning av programnivå A för anslagen Byggande av statliga 
vägar och Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator har väg
verkets utgångspunkt varit att målsättningen enligt gällande flerårspla
ner och fördelningsplan bör fullföljas. Detta innebär likväl en sänkt pro
duktionsvolym jämfört med år 1975. För anslaget Bidrag till byggande 
av enskilda vägar innebär programnivå A i stort en oförändrad bygg
nadsvolym. Nivåerna B och C ger för de nämnda byggnadsanslagen ut
rymme för ytterligare behövliga åtgärder av bl. a. regionalpolitisk karak
tär. 

Vid beräkning av programnivå A för anslaget Drift av statliga vägar 
har utgångspunkten varit att hejda nedslitningen av vägnätet, medan 
nivå B ger möjlighet till viss återhämtning av det enligt vägverket acku
mulerade behovet av underhållsarbeten. Nivå C medger därutöver ut
rymme för att på sikt åtgärda det redan existerande behovet av förbätt
ringsarbeten på de sekundära och tertiära vägarna. Nivåerna A, B och 
C för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. täcker i olika 
grad redovisat behov. 

För anslagen Ämbetsverksuppgifter, Särskilda byggnads- och förbätt
ringsåtgärder avseende statliga vägar, Bidrag till drift av kommunala vä
gar och gator samt Tjänster till utomstående redovisas på grund av an
slagens karaktär endast en nivå för resp. anslag. 

Då verksamheten för vägverket skall bestämmas bör resursfördel
ningen till de olika anslagen enligt vägverket över-Vägas med hänsyn till 
önskad inriktning av verkets totala verksamhet inom varierande anslags
ramar för verket som helhet. På grundval av de överväganden och be
dömningar, som åligger vägverket, framlägger verket tre verksamhetsal
temativ som således utgör olika kombinationer av de redovisade pro
gramnivåerna. I samtliga alternativ prioriteras driftanslagen. 

Vid bedömningen av vägverkets totalanslag bör även verkets perso
nalsituation beaktas. Kostnadsstegringarna satta i relation till beviljade 
anslag har under senare år krävt neddragning av personal och ma
skinella resurser i snabb takt. Personalantalet har sålunda sedan år 1966 
minskat från omkring 13 700 till omkring 11 550 eller med ca 2 150 fast 
anställda. Denna förhållandevis stora personalminskning har kunnat ske 
utan friställning bl. a. genom stor pcnsionsavgång samt att särskilda åt
gärder vidtagits för omplacering vid alla uppkommande vakanser. Vad 
gäller verkets maskinpark har denna sedan år 1967 successivt minskats 
med bl. a. omkring 400 lastbilar och 300 väghyvlar och har nu i stort 
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natt den storlek som enligt vägverket svarar mot driftverksambetens 

krav på service och beredskap. 
Sammanfattningsvis vill vägverket understryka vikten av en resurs

tilldelning som gör det möjligt att fortlöpande utföra de driftåtgärder 

som är nödvändiga för att vidmakthålla vägnätet i ett från framkomlig

hets- och trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande skick och att plan

mässigt minska det ackumulerade behovet av underhålls- och förbätt

ringsarhcten. Vägverkets starka understrykande av driftverksambetens 

krav vid en snäv medclstilldelning, innebär emellertid inte att vägverket 

bortser från de stora samhällsekonomiska vinster som erhålls genom en 

långsiktigt planerad byggnadsverksamhet. De existerande behov som 

finns inom vägsektorn framgår av gjorda behovsinventeringar. Detta do

kumenterade behov kan, trots ökad rationalitet vid vägbyggandet, även 

verksamt bidra till att i viss utsträckning balansera de tendenser till 

minskad sysselsättningsgrad som finns inom samhällets industriella sek

tor. 
De av vägverket begärda anslagsökningarna enligt de tre verksamhets

alternativen framgår av följande sammanställning, som även anger 

pris- och löneomräkningens storlek samt i förekommande fall program-

nivå. 

Program Anvisat Föreslagen ändring till bud- Därav pris-
1974/75 getåret 1975/76 totalt och löne-

omräkning 
Alt. I Alt. Il Alt. IlI 

milj. kr. 

D I. Ämbetsverks-
uppgifter 18,7 -1,2 -1,2 -1,2 -2,2 

D 2. Drift av statliga 
vägar 1155,0 B 344,l c 544,l c 544,l 183,8 

D 3. Byggande av 
statliga vägar 745,0 A 93,0 A 93,0 B 183,0 146,l 

B 4. Särskilda byggnads-
och förbättringsåt-
gärder avseende 
statliga vägar 200,0 200,0 200,0 200,0 

B 5. Bidrag till drift 

"" 
av kommunala 
vägar och gator 184,6 21,l 21,l 21,1 20,4 

B_6. Bidrag till byggan-
de av kommunala 
vägar och gator 343,6 A 36,1 A 36,l B 71,l 58,2 

Il 7. Bidrag till drift av 
enskilda vägar rn.m. 83,0 B 22,2 c 27,2 c 27,2 10,8 

H 8. Bidragtillbyggande 
'!:,"av enskilda vägar 26,8 A 5,3 A 5,3 B 8,3 3,4 

B 9. 1)änster till 
utomstående 116,8 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 

2763,5 716,4 921,4 1 049,4 416,3 

' A\'ser perioden 1974-07-01-1975-12-31. 
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Vägverket föreslår således för budgetåret 1975176 enligt sitt lägsta 
verksamhetsalternativ (I) en total ökning med 716,4 milj. kr., vilket 
skulle innebära en anslagstilldelning på driftbudgeten av 3 479,9 milj. 
kr. Enligt alt. Il och III begär verket ytterligare 205 milj. kr. resp. 333 
milj. kr. Pris- och löneomräkningen har beräknats till 416,3 milj. kr. el
ler 16,2 % på de pris- och Iöneomräknadc anslagen, varav 22,9 milj. kr. 
avser ökningen av lönekostnadspålägget. Det är att notera att av den to
tala ökningen hänför sig 200 milj. kr. till det särskilda, konjunkturpoli

tiskt betingade anslaget. 
I syfte att skapa förutsättningar för ökad rationalitet i planering och 

budgetering hemställer vägverket i likhet med tidigare år, att de anslag 
som f. n. avser verksamhet under samma kalenderår som anslagen bevil
jas av riksdagen - bidragsdelarna av anslagen Bidrag till kommunala 
vägar och gator och Bidrag till enskilda vägar m. m. - anvisas för 
samma period som övriga anslag, nämligen kalenderåret efter det ansla
gen beviljas av riksdagen. Detta medför en nominell uppräkning för att 
täcka anslagsbehovet under kalenderåret 1976 som för den kommunala · 
bidragsdelen beräknats till 255 milj. kr. och för den enskilda bidragsde
len till 124 milj. kr. utöver vad som framgår av den nyss redovisade 
sammanställningen. 

På kapitalbudgeten disponeras som nämnts investeringsanslaget Väg
maskiner m. m. som avser investeringar i vägverkets förrådsfond. Väg
verket föreslår en medelsförbrukning av 91 milj. kr. under budgetåret 
1975176, vilket innebär en ökning med 34,8 milj. kr. jämfört med bud
getåret 1974175. Vägverket framhåller det nära sambandet mellan inve
steringarna i fonden och servicearbetena inom den statliga vägdriften. 
I likhet med vad som gäller för anslagen till statlig väghållning hem
ställer vägverket att investeringsanslaget ändras från att avse utgiftsram 
för budgetår till att avse kostnadsram för kalenderåret efter det ansla
get beviljats av riksdagen. Detta medför en nominell uppräkning för 
att täcka anslagsbehovet under tiden 1 juli-31 december 1976 som be
räknats till 47 milj. kr. 

2.1. Ämbetsverksuppgifter 

Anslaget är fr. o. m. budgetåret 1975/76 ett kalenderårsanslag och 
verkets äskande avser år 1976. Anslaget omfattar delposterna central 
administration (andel), översiktlig vägplanering, fastställande av arbets
planer, försvarsuppgifter och järnvägsärcndcn. 

Målet för den övers i k tl i g a v äg p l an er ingen är att ta 
fram, analysera och ställa samman underlag för statsmakternas utform
ning av samhällets vägpolitik samt att utreda och formulera de såväl 
långsiktiga som mera aktuella förutsättningarna för verkets konkreta 
planläggning. 

De efterfrågefaktorer som studeras kontinuerligt är framtida folk-
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mängdsfördelning i landet med särskild hänsyn till regionalpolitiska 

målsättningar, bostadsbyggandets fÖljdinvesteringar i våg- och gatubyg
gandet, arbetskraftspendlingens inverkan på trafikutvecklingen, fordons
bcståndets utveckling per kommunblock, genomsnittlig körlängd per bil 
och år sett ur regional synvinkel samt lastbilstrafikens transportarbete 

och struktur. 
Under den kommande femårsperioden väntas ökade krav komma att 

st:illas på beslutsunderlaget för olika trafik- och vägpolitiska ställnings

taganden. Arbetet inriktas till stor del på utveckling av metoder för pla

nering och uppföljning av väghållningsåtgärderna och deras effekter. 
För att kunna uppfylla de nämnda ökade kraven behövs en förstärkning 
av personalen med en person motsvarande en kostnad av 78 000 kr. 
Sammanlagt uppgår medelsbehovet till 1380000 kr. för år 1976. 

Vägverkets uppgifter vid f a s t s t ä l l a n d e a v ar b e t s p 1 a

n er regleras bl. a. i väglagen (1971: 948), i förvaltningslagen 

(1971: 290) och i vägkungörelsen (1971: 954). Efterfrågan inom detta 
område är beroende av omfattningen, lokaliseringen och svårighetsgra
den av vägbyggandet. Med stöd av de erfarenheter som vunnits under 

senare år har konstaterats att de nya administrativa rutiner, som för
anleds av framför allt förvaltningslagen men även av väglagstiftningen, 
innebär påtagligt merarbete vid fastställelseförfarandet, varför en kost
nadsökning med 76 000 kr. utöver pris- och löneomräkning beräknas 
för år 1976. Medelsbehovet för detta år för angivna verksamhetsområde 

uppgår därmed till 433 000 kr. 
Under delposten försvars upp gifter är målet att bl. a. ge

nom åtgärder beträffande fredstida arbetsplaner och förändringsären
den, krigsvägsplancr, tillgodoseende av personal och materialbehov, för
svarsutbildning och säkerhetsskydd initiera och samordna vägverkets 
krigs- och beredskapsplanläggning samt förbereda dess försvarsorganisa
tion. 

Verkets reservbromatericl är avsedd att vid broskador i både krig och 
fred snabbt ge trafiksäkra reservförbindelser med stor kapacitet. 

Verket begär för år 1976 för försvarsuppgifter 4 160 000 kr. vilket in
nefattar en volymökning med 723 000 kr. för att kunna fortsätta rekry
teringen till och genomföra erforderlig utbildning av det frivilliga drift
värnet. Vidare krävs förstärkning av försvarssektionen till en kostnad av 
71 000 kr. 

För i ä r n v ä g s ä r e n d e n m. m. väntas för den kommande fem
årsperioden i stort sett samma arbetsuppgifter som tidigare. Ärende
nas omfattning ökar dock på grund av snabbspårvägs- och tunnelba
neutbyggnader samt av att Roslagsbanan blivit kommunal järnväg och 
därmed kommit under verkets tillsyn. För år 1976 beräknas anslagsbe
hovet till 257 000 kr., vilket belopp innebär oförändrad reell nivå jäm
fört med år 1975. 
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Sammanlagt begärs för år 1976 under anslaget Ämbetsverksuppgifter 
7 430 000 kr. innebärande en ökning med 1 630 000 kr., varav pris- och 
löneomräkningen utgör 670 000 kr., jämfört med beräknat belopp för 
verksamhetsåret 1975. Nominellt minskar dock anslagsbehovet för bud
getåret 1975176 jämfört med budgetåret 1974175 med ca 1,2 milj. kr. på 
grund av att omläggningen av anslagsperioden under budgetåret 1974/75 
medförde att medelsbehovet beräknades för en tid av ett och ett halvt år. 

2.2 Drift av statliga vägar 

Anslaget är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande kalender
år. Vägverkets äskande avser således år 1976. 

Drift av statliga vägar omfattar dels åtgärder för trafikens framkom
lighet och säkerhet, dels åtgärder för att bibehålla standarden på vägnä
tet, dels vissa förbättrings- och ombyggnadsarbeten av främst de se
kundära och tertiära vägnäten. Av dessa tre grupper har de två första, 
benämnda servicearbeten och underhållsarbeten, av naturliga skäl fått 
sättas i främsta rummet vid dispositionen av tillgängliga medel. 

En utgångspunkt för planeringen av driftåtgärderna på det statliga 
vägnätet har varit ambitionen att bibehålla en i förhållande till trafikut
vecklingen i stort oförändrad servicenivå. Det torde inte vara möjligt att 
i någon märkbar utsträckning minska omfattningen av snöröjning, halk
bekämpning, hyvling av grusvägar, färjedrift etc. utan att detta skulle få 
menlig inverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet. En tillfredsstäl
lande servicenivå torde vara en förutsättning för att såväl person- som 
godstransporter kan ske någorlunda planmässigt även vid svåra väder
leksförhållanden, vilket är av väsentlig betydelse för övriga samhälls
funktioner. Servicearbetena måste således enligt verket, vid 
samtliga planeringsnivåer, betraktas som fasta och motsvarar för år 
1976 en kostnad av 665 milj. kr. exkl. ökningen av lönekostnadspåläg
get. 

Oförändrad service förutsätter vidare viss nivå för u n de r h ål l s
a r b e t e n a vad beträffar behov som måste tillgodoses med både kort
siktiga och mera långsiktiga åtgärder, t. ex. beläggnings-, oljegrus- och 
grusvägsarbeten. Behovet bestäms med ledning av underhållsinvente
ringar som utförs genom besiktning av vägnätet. Inventeringarna ger 
möjlighet att beräkna behov av två skilda slag, nämligen periodiskt och 
ackumulerat behov. Det periodiska behovet kan i stort sägas motsvara 
det behov som uppstår till följd av den årliga förslitningen av vägnätet. 
Förslitningen på varje vägavsnitt bör inte tillåtas ske i större omfattning 
än att vägkapitalet bibehålles och därmed mer genomgripande och kost
samma åtgärder kan undvikas. Om medelsutrymmet inte medger att det 
periodiska behovet åtgärdas uppstår ett ackumulerat behov av under
hållsarbete. 
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Vägverket har beräknat att det periodiska behovet av underhållsar

beten under år 1976 medför en kOstitad av 575 milj. kr. exkl. ökat lö

nekostnadspålägg. Behovet består av ersättning av 4 300 km asfaltbe

läggningar till en kostnad av 255 milj. kr., ersättning av 2 800 km olje

grusslitlager för 76 milj. kr. samt dikning, grusning och övrigt underhåll 

för 1~6 milj. kr. Till detta skall läggas gemensamma kostnader som av 

vägverket har beräknats till 118 milj. kr. Dessa arbeten kan emellertid 

inte i sin helhet utföras innan viss del av det ackumulerade behovet har 

åtgärdats. Vidare förutsätter en återhämtning av det ackumulerade be

hovet av underhållsarbeten genom i vissa fall nödvändiga förstärk

ningsåtgärder även att insatser görs under delprogrammet Förbättrings

arheten. Det ackumulerade behovet av underhållsarbeten och det därav 

följande behovet av förbättringsarbeten beräknas enligt vägverket i bör

jan av år 1976 uppgå till sammanlagt 1 650 milj. kr., varav 910 milj. kr. 
faller på underhållsarbeten och resterande 740 milj. kr. avser förbätt

ringsarbetcn. Av totalbeloppet hänför sig 870 milj. kr. till undermåliga 

asfaltbeläggningar motsvarande en väglängd av 12 000 km eller ca 40 %i 
av det asfaltbelagda vägnätet. Vidare ingår 290 milj. kr. för att åtgärda 

5 400 km väg med slitlagcr av oljegrus. Dikning och övriga arbeten 

svarar mot en kostnad av 490 milj. kr. 

Som första steg i den under åren 1974-1975 pågående revideringen 

av vägverkets långtidsplanläggning har en ny behovsinventering av de 

statliga vägarna avseende perioden 1976-1990 genomförts. Inventering

en kommer att närmare beröras under avsnittet om byggande av statliga 

vägar. Vid inventeringen framkommande behov av för b ätt -

r i n g s a r b e t e n på de sekundära och tertiära vägarna hänförs till 

anslaget Drift av statliga vägar. De preliminära resultaten av invente

ringen visar ett förbättringsbehov på de sekundära och tertiära vägarna 

relaterat till 1990 års förväntade trafik av totalt 5 700 milj. kr. motsva

rande en väglängd av 18 900 km eller ca 25 % av det aktuella vägnätet. 

Begränsas inventeringen till att avse behovet relaterat till 1972 års 

trafik minskar kostnaden till 4 000 milj. kr. och väglängden till 12 800 

km eller ca 17 % av det sekundära och tertiära vägnätet. I detta redan 

idag existerande behov ingår bl. a. 630 km grusväg som förbinder tätor
ter och kommuncentra. Kostnaden för att förbättra och förse dessa vä

gar med varaktigt slitlager har beräknats till ca 250 milj. kr. Vidare 

finns förstärkningsbchov på 2 750 km väg för att höja den tillåtna be

lastningen från 8/12 till 10/16 tons axel- och boggitryck, vilket medför 

en kostnad av ca 930 milj. kr. Kostnaden för att på 6 450 km väg upplå

ten för 10/16 tons axel- och boggitryck kunna bibehålla denna belast

ning uppgår enligt verket till ca 1 820 milj. kr. Slutligen anges att 3 000 

km gmsväg med en trafik år 1972 på mer än 400 fordon per årsmedcl

dygn bör förbättras och förses med varaktigt slitlager till en kostnad av 
ca 750 milj. kr. 

4 Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bil. 8 
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Sammanfattningsvis uppgår således kostnaden för att åtgärda redan 
existerande behov till 4 000 milj. kr. Detta kräver en årlig insats på 270 
milj. kr. exkl. gemensamma kostnader under femtonårsperioden fram 
till år 1990. Denna satsning täcker ca 70 % av det inventerade förbätt
ringsbehovet relaterat till 

0

1990 års förväntade trafik. 
Vägverket framhåller att i ett betydande antal fall medför förstärk

nings- och andra förbättringsarbeten, scim insättes på ett tidigt stadium, 
att i och för sig angelägna nybyggnadsåtgärder kan senareläggas. Detta 
gäller såväl huvud vägnätet som. de sekundära och tertiära vägnäten. Det 
är därför angeläget att medelstilldelningen till väghållningen blir sådan 
att utrymme finns för förbättringsåtgärder. Därtill kommer att dessa åt
gärder är av stor betydelse för att skapa en balanserad sysselsättning. 
Arbetena utförs i stor utsträckning under vintermånaderna, då alterna
tiv sysselsättning ofta saknas. 

Vägverkets programnivå A för år 1976 uppgår till 1 380 milj. kr. 
(exkl. 14 milj. kr. till följd av ökat lönekostnadspålägg) med en fördel
ning på delprogrammen som framgår av följande sammanställning. 

Delprogram 

Servicearbeten 
Underhållsarbeten 
Förbättringsarbeten 
Administration 

Till delprogram 
direkt hänför
bara kostnader 

Gemensamma 
kostnader -
kalkylmässigt 
fördelade 

milj.kr. 

504 
410 
113 
43 

1070 

161 
118 

31 

310 

Summa 
kostnader 

665 
528 
144 
43 

1380 

Ett från år 1975 reellt oförändrat anslag innebär ca 1 339 milj. kr. Av 
pris- och löneomräkningen, som uppgår till ca 184 milj. kr., kan ca 87 
milj. kr. hänföras till högre asfalt- och oljegruspriser m. m. som följd av 
energikrisen. Den reella volymökningen begränsar sig till 55 milj. kr. i 
programnivå A. 

Denna nivå är enligt vägverket ett minimialternativ och kan sägas ut
göra ett vidmakthållandeprogram för driftverksamheten. Någon inhämt
ning av det ackumulerade behovet är inte möjlig. I huvudsak innebär 
nivå A att 
- servicenivån upprätthålls; 

- underhållsarbeten utförs som princip svarar mot det årliga be-
hovet; 

- förbättringsarbeten utförs i den omfattning som krävs för att uppnå 
en balanserad driftverksamhct. 

Programnivå B, som utgör verkets alt. I, innebär utöver nivå A en 
kostnadsökning med 105 milj. kr., varav 48 milj. kr. fördelas på under-
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hållsarbeten och återstående 57 milj. kr. på förbättringsarbeten. Nivån 
karaktäriseras av vägverket som ett återhämtningsprogram och möjlig
gör en planmässig återhämtning under en tioårsperiod av det tidigare 
redovisade ackumulerade behovet av underhållsarbeten och därav föl
jande förbättringsarbetcn. 

Programnivå C, som utgör verkets alt. Il och III, kan betecknas som 
ett regionalpolitiskt inriktat program och medger att ytterligare 200 
milj. kr. kan satsas på förbättringsarbcten för att under en femtonårspe
riod kunna åtgärda det tidigare redovisade, redan existerande behovet 
på det sekundära och tertiära vägnätet. 

Verket framhåller att man från år 1967 till år 1974 minskat driftper

sonalen med ca 1 400 personer, vilket motsvarar en lönekostnad på ca 

90 milj. kr. per år i 1974 års Iönenivå. Samtidigt har en nedskärning av 
den egna maskinparken skett med bl. a. ca 400 lastbilar och ca 300 väg

hyvlar. En viss överkapacitet vad gäller driftpersonalen, dock med regio
nala avvikelser, beräknas föreligga även för år 1976. Svårigheterna att 
i nödvändig omfattning omstationera personalen har likväl medfört ett 
visst rckryteringsbehov inom vissa län under år 1974. 

Vägverkets begäran om investeringar i fordons- och maskinparkcn, 
som redovisas i det följande under kapitalbudgeten, har enligt verket ett 
nära samband med framför allt servicearbetena inom den statliga väg
driften. Detta beror på att servicenivån är dimensionerande för den 
egna maskinparken liksom i huvudsak för den fasta personalen. Efter 
den under senare år kraftiga neddragningen av maskinparken krävs en
ligt verket betydande ökningar av investeringsanslaget för att genom er
sättningsanskaffningar kunna bibehålla maskinparken vid nuvarande 
nivå. Vid en oförändrad reell anslagsnivå måste verket påbörja en ytter
ligare minskning av maskinparken med ca 150 lastbilar, 250 väghyvlar, 
300 lastmaskiner och 300 paketbilar. För att bevara en rimlig fördelning 
mellan de personella och maskinella resurserna skulle detta på sikt nöd
vändiggöra en minskning av driftpersonalen med ca 900 penoner. 

2.3. Byggande av statliga vägar 

Detta anslag, som i likhet med föregående anslag är ett kalenderårs
anslag och avser framförliggande kalenderår, omfattar ny- och om
byggnadsåtgärder på det statliga vägnätet. Under de senaste åren har 
dessa åtgärder i huvudsak fått inriktas på huvudvägnätet och övriga vä
gar med stor såväl kollektiv som individuell trafik. 

Som tidigare nämnts pågår planenligt en revidering av vägverkets 
långtidsplanläggning för investeringar på det statliga vägnätet. Som ett 
första steg i planläggningen har vägverket under år 1974 genomfört en 
behovsinventering avseende perioden 1976-1990. Inventeringen har 
omfattat dels vilka åtgärder som erfordras på vägnätet för att tillgodose 
1990 års prognostiserade trafik, dels vilka åtgärder som erfordras redan 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 52 

med hänsyn till 1972 års trafik för att landets olika delar skall få en i 
förhållande till trafikbehoven likvärdig transportstandard. 

Behovet av åtgärder på befintliga vägar har bedömts med utgångs
punkt från ett antal urvalskriterier. Dessa kriterier har förändrats så till 
vida att en lägre standard accepterats i jämförelse med föregående in

ventering. 
Av urvalskriterierna framgår om åtgärd skall utredas. Vid val av åt

gärd övervägs i första hand förbättring som kan avse förstärkning, 
breddning och punktförbättring och i andra hand om- eller nybyggnad. 
Behov av både förbättring av befintlig väg och byggande av ny väg kan 
föreligga under tiden fram till år 1990. Förbättring av befintlig väg kan 
därvid i vissa fall möjliggöra en senareläggning av ombyggnad. 

För att få ett mått på investeringsbehovet under perioden 1976-1990 
har således åtgärder och kostnader satta i relation till en prognostiserad 
årsdygnstrafik år 1990 framtagits. För att dessutom erhålla ett mått på 
vilka åtgärder som redan borde varit vidtagna har åtgärderna relaterats 
till årsdygnstrafiken år 1972. 

De av vägverket redovisade preliminära resultaten framgår av följan
de tabeller. Den första tabellen anger kostnaderna för ombyggnads
och förbättringsarbeten för olika vägkategorier relaterade till 1990 års 
trafik och den andra det redan existerande behovet med hänsyn till 1972 
års trafik. 

Kostnader för åtgärder e1iligt behovsinventeringen relaterade till 1990 
års trafik. 

Planläggnings- Huvudvägar 
område 
(län) Riksvägar Primära Sekundära Tertiära 

läns vägar läns vägar läns vägar Summa 

milj. kr. 

Östra 
(BCDIU) 2 809 1489 1 099 314 5711 
Sydöstra 
(E F G H) 1 813 423 825 378 3439 
Södra 
(KL M) 1429 640 688 215 2972 
Västra 
(N 0 PR) 2 604 945 1 323 473 5345 
Nordvästra 
(ST W) 1 241 502 541 287 2571 
Nedre norra 
(X Y Z) I 134 374 893 488 2889 
Övre norra 
(AC BD) 498 176 499 335 1508 

11528 4549 5 868 2490 24435 

Som framgår av tabellen uppgår det totala beloppet under perioden 
1976-1990 till ca 24 400 milj. kr., varav ca 16 100 milj. kr. på huvud-
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vägnätet och ca 8 300 milj. kr. på de sekundära och tertiära länsvä
garna. Förbättringsåtgärder på det sekundära och tertiära vägnätet hän
förs till drift av statliga vägar och har i det föregående angetts till ca 
5 700 milj. kr. Det inventerade behovet under femtonårsperioden som 
avser byggande av statliga vägar uppgår således till ca 18 700 milj. kr. 

Kostnader för åtgärder enligt behovsinventeringen relaterade till 1972 

års trafik 

Planläggnings
områdc 
(län) 

östra 
(BCDIU) 
Sydöstra 
(EFGH) 
Södra 
(KLM) 
Västra 
(NOPR) 
Nordvästra 
(STW) 
Nedre norra 
(XYZ) 
övre norra 
(ACBD) 

Huvudvägar 

Riksvägar 

1150 

1 227 

648 

1 508 

680 

814 

322 
6349 

Primära 
länsvägar 

654 

214 

275 

570 

399 

334 

89 
2535 

Sekundära Tertiära Sum-
länsvägar länsvägar ma 

milj. kr. 

654 155 2613 

550 218 2209 

294 139 1356 

958 453 3489 

464 240 1 783 

794 419 2361 

322 158 891 

4036 1782 14702 

Som framgår av tabellen motsvarar redan existerande behov en kost
nad av ca 14 700 milj. kr., varav ca 8 900 milj. kr. på huvudvägnätet 
och ca 5 800 milj. kr. på de sekundära och tertiära länsvägarna. Till den 
statliga driften hänförliga förbättringsarbeten har beräknats till ca 4 000 
milj. kr., vilket betyder att ca 10 700 milj. kr. avser byggnadssidan med 
hänsyn enbart till dagens trafik. 

Den årliga medelstilldelningen under perioden 1976-1990 för att 
uppfylla den gjorda behovsinventeringen, inkl. gemensamma kostnader 
om ca 350 milj. kr. per år, uppgår till ca 1600 milj. kr. Motsvarande 
medelsbehov för att enbart tillgodose de i inventeringen redan existeran
de behoven kan beräknas till ca 950 milj. kr. per år, varav ca 250 milj. 
kr. avser gemensamma kostnader. 

Utöver ordinarie medelstilldelning har de insatser, som AMS gör, in
flytande på hur behovet kan tillgodoses under perioden som helhet. För 
att en ombyggnad eller förbättring av en väg skall kunna genomföras 
som beredskapsarbete gäller att 
- objektet skall ingå i behovsinventering och i princip vara av sådan 

angelägenhet att det är upptaget i flerårsplaner eller långtidsplaner; 
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- behovet av sysselsättning skall föreligga i regionen; 
- objektet inte skall vara planerat att utföras med ordinarie medel un-

der den tid då det är aktuellt att utföra det som beredskapsarbete. 
Det andra av de tre kraven har medfört att beredskapsarbeten tidi

gare företrädesvis varit lokaliserade till skogslänen. De senaste åren har 
dock kraftiga insatser gjorts även i andra län. 

Det tredje kravet medför att ett beredskapsarbete inte ändrar behovet 
av ordinarie medelsbehov i motsvarande grad under samma år. Större 
beredskapsarbeten resulterar som regel i en avlastning av ordinarie me
delsbehov tidigast efter ca tre till fem år beroende på beredskapsarbe
tets storlek. För sådana beredskapsarbeten som endast pågår under ett 
år kan dock avlastningen ske tidigare. Koncentreras insatserna i form av 
mindre objekt till ett fåtal län blir den kortsiktiga minskningen av ordi
narie rnedelsbehov emellertid förhållandevis liten i landet som helhet. 

Omfattningen av de insatser som AMS kommer att göra under åren 
1975 och 1976 kan nu inte förutses, men även vid stora insatser på 
AMS-sidan finns enligt vägverket en nedre gräns för anslag av ordinarie 
medel beroende på dels att kostnader alltid är bundna i pågående objekt, 
dels att total flexibilitet inte rimligen kan åstadkommas när det gäller 
personal och maskiner. 

Programnivå A, som utgör verkets alt. I och Il, utgår ifrån att fast
ställda flerårsplaner skall kunna fullföljas och uppgår till 838 milj. kr. 
inkl. 8 milj. kr. för ökat lönekostnadspålägg. Detta innebär en anslags
ökning med 93 milj. kr. men medför likväl en minskad byggnadsvolym 
med ca 53 milj. kr. jämfört med ordinarie anslag för år 1975 räknat före 
energikrisen. Det ordinarie anslaget år 1975 om 745 milj. kr. uppräknat 
med pris- och Iöneomräkningen uppgår nämligen till ca 891 milj. kr. 

Förklaringen till att man kan minska det reella anslaget för program
nivå A jämfört med år 1975 räknat före energikrisen och ändå fullgöra 
flerårsplanerna trots stora kostnadsökningar åren 1974 och 1975 beror 
dels på AMS-insatserna under tidigare år, dels på tilläggsanslaget om 115 
milj. kr. till byggnadsverksamheten år 1974 och dels på de ca 117 milj. 
kr. av anslaget särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende 
statliga vägar på totalt 200 milj. kr. som tillförs byggandet för verksam
hetsåret 1975. 

Programnivån innebär att pågående arbeten kan bedrivas utan av
brott och att nystarter kan ske enligt de antagna flerårsplanerna. För att 
godtagbar sysselsättning skall upprätthållas krävs att ca 50 personer av 
vägverkets fast anställda ledningspersonal omplaceras till annat bygg
nadsdistrikt än där de nu är verksamma. Problemen är störst i östra och 
nordvästra byggnadsdistrikten. 

Programnivån innebär att objekt för en byggnadskostnad av högst 
115 milj. kr. kan utföras helt på entreprenad. Av denna volym är redan 
75 milj. kr. bundna i objekt som påbörjas före år 1976. 
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Fördelningen av resurserna vid programnivå A (exkl. 8 milj. kr. för 
ökat lönekostnadspålägg) framgår av följande sammanställning. (milj. 
kr.). 

Resurser bundna i pågående objekt inkl. tunnelbanor, projek
tering, moms m. m. samt regional och central administration 665 
Resurser till pågående objekt för att förhindra försening 
i förhållande till flerårsplanerna 30 
Resurser till starter av nya objekt 135 

830 

Nivå B, som utgör verkets alt. III, innebär ett anslag av 928 milj. kr. 
dvs. en ökning med 90 milj. kr. utöver nivå A. Nivån karaktäriseras av 
vägverket som ett länsvägsinriktat program. De ökade medlen avses an
vändas till att fortsätta det påbörjade programmet med att förstärka så
dana broar på länsvägnätet som på en längre sträcka begränsar bärighe
ten. För detta ändamål satsas 30 milj. kr. Vidare framhålls att flera 
länsvägsobjekt i flerårsplanerna är så angelägna att byggstart om möjligt 
bör tidigareläggas. För att starta ett flertal sådana objekt ett år tidigare 
än planerat avses 40 milj. kr. användas. Slutligen satsas 10 milj. kr. på 
att ersätta vissa färjor med broar samt 10 milj. kr. till gemensamma 
kostnader m. m. för den utökade verksamheten. 

Nivå B ger enligt vägverket utrymme för ökade satsningar på objekt 
av stor regionalpolitisk och samhällsekonomisk betydelse. Samtidigt 
skapas möjigheter till bättre kapacitetsutnyttjande av vägverkets egna 
resurser. 

Nivå C innebär en ytterligare uppräkning med 95 milj. kr. till 1 023 
milj. kr. och betecknas av vägverket som ett riksvägsinriktat program. 
Till följd av verkets prioritering av driftverksamheten ingår inte denna 
nivå i något av de tre föreslagna verksamhetsalternativen. 

2.4. Siirskilda byggnads- och förrättringsåtgärder avseende statliga vii

gar 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de särskilda byggnads- och 
förbättringsåtgärder avseende statliga vägar som kan aktualiseras av 
konjunkturmässiga eller andra skäl. Planeringen av ifrågakommande åt
gärder, som i första hand bör inriktas på arbeten, som på en gång är 
från sysselsättningssynpunkt värdefulla och vägpolitiskt angelägna, sker 
i samråd med arbetsmarknadsverket. Anslaget står till regeringens dis
position för att vid behov användas efter förslag beträffande fördel
ningen mellan drift- och byggnadsåtgärder som upprättas i samråd mel
lan vägverket och AMS. 

För år 1975 har riksdagen anvisat 200 milj. kr. som av Kungl. Maj:t 
fördelats med 117 milj. kr. till byggande av statliga vägar och 83 milj. 
kr. till drift av statliga vägar. 

Vägverket anser det angeläget att hålla de ordinarie anslagen och det 
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särskilda anslaget åtskilda. Då det är svårt att förutse läget på arbets
marknaden under verksamhetsåret 1976 är det även svårt att ange det 
belopp för särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder som bör ställas 
till förfogande för att öka sysselsättningen totalt, regionalt och lokalt. 
Vägverket eftersträvar emellertid att hålla en projekteringsreserv av 
storleksordningen 800-1 000 milj. kr. för att snabbt kunna göra de in
satser som statsmakterna kan kräva i vissa arbetsmarknadslägen. Då av
sikten med det särskilda anslaget är, att detta endast skall utnyttjas då 

arbetsmarknadspolitiska skäl föreligger och då endast i den omfattning 
som läget kräver, bör detta anslag, för att skapa nödvändig handlingsfri
hct, kunna höjas till 400 milj. kr. 

2.5. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

Anslaget 1ir ett kalenderårsanslag, där bidragsdelen avser <;fet löpande 
kalenderåret. För budgetåret 1975176 begärs således bidragsmedel för 
kalenderåret 1975 medan administrationsdelen avser år 1976. 

Under anslaget redovisas bidragsgivningen till drift av allmänna vägar 
och gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln inom de 
kommuner som är väghållare. 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel med 95 %1 av det belopp, 
vartill kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vägarna och ga

torna beräknas skäligen böra uppgå. Driftkostnaderna fastställs för en 
tvåårsperiod av statens vägverk med utgångspunkt från av kommunerna 

lämnade uppgifter. 
Under våren 1974 har författningsenligt en driftkostnadsberäkning 

för tvåårsperioden 1974-1975 genomförts och fastställts. Vid ompröv
ningen av driftkostnaderna har beaktats prisutvecklingen och trafikök
ningen fr. o. m. år 1972 samt de ändringar i väghållningen som vissa 
kommuner fått bl. a. genom skilda beslut av regeringen rörande kom
munsammanläggningar. 

Enligt driftkostnadsberäkningen - som i hög grad påverkats av för
dyringar på grund av energi.krisen - uppgår den beräknade skäliga år
liga driftkostnaden för åren 1974 och 1975 till 215 milj. kr., vilket mot

svarar ett statsbidrag av 204,3 milj. kr. Verket finner det angeläget att 

för budgetåret 1975/76 (kalenderåret 1975) bidragsmedel anvisas i den 

omfattning som erfordras för att täcka den fastställda kostnaden. Detta 
kräver sålunda ett bidragsbelopp på 204,3 milj. kr. 

En eventuell ökad driftkostnad till följd av väsentliga förändringar i 

väghållningen kan påkalla en mindre jämkning av de för år 1974 fast
ställda driftkostnaderna varför bidragsbeloppet har höjts till 205 milj. 
kr. 

På grund av bidragsbestämmelsernas utformning har endast en pro
gramnivå angivits. 

Till bidragsbeloppet skall läggas kostnaderna för vägverkets administ-
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ration av bidragsgivningen, som avser framförliggande kalenderår och 
för år 1976 beräknas till 700 000 kr. 

Vägverket hemställer slutligen att - såsom är fallet för bl. a. anslaget 
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator - även bidrags
delen av förevarande anslag anvisas för framförliggande kalenderår och 
inte som f. n. för det löpande kalenderåret. För att redan budgetåret 
1975176 erhålla medel avsedda att användas år 1976 krävs en engångs
uppräkning med 255 milj. kr. 

2.6. Bidrag till byggande av kommunala viigar och gator 

Detta anslag är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande ka

lenderår. Vägverkets äskande avser således år 1976. 
Under anslaget redovisas bidragsgivningen till byggande av allmänna 

vägar och gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln i 
kommuner som är väghållare samt till byggande av tunnelbanor. Målet 
för programmet är att medverka vid den utbyggnad av kommunernas 
trafikledssystem som erfordras för att tillgodose såväl de individuella 
som kollektiva trafikbehoven. 

För fördelning av bidragen fastställer vägverket en fördelningsplan 
för fem år, som förnyas vart tredje år. Gällande fördelningsplan avser 
femårsperioden 1973-1977. 

Från anslaget lämnas bidrag med 95 % av kostnad för bidragsberätti
gade byggnadsföretag, dels till byggande av väg, dels till byggande av 
gata mot vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång från 
tomt eller annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bidrag med 
95 % till utförande av större s. k. konstarbete eller trafikanordning som 
ingår i gata. Till annat bidragsberättigat gatubyggnadsarbete utgår bi
drag med 85 % . Bidrag med 95 % av kostnaderna för tunnelbanors un
derbyggnad kan under vissa förutsättningar också utgå från anslaget. Bi
drag utgår i mån av tillgång på medel. 

Kommunerna och Stockholms läns landsting (SLL) gjorde under år 
1971 en behovsinventering avseende åren 1973-1985 och framlade för
slag till långtidsplan för åren 1973-1982. 

De av kommunerna och SLL redovisade behoven och de därpå 
grundade långtidsplanerna omfattar- principiellt de trafikleder som ingår 
eller skall ingå i huvudtrafiksystem enligt generalplan, dispositionsplan 
eller trafikledsplan. Detta innebär att behovs- och långtidsplaner inne
fattar fjärrleder, primärleder, viktigare sekundärleder samt tunnel- och 
stadsbanor. 

I kommunernas och SLL:s behovsplaner har anmälts objekt motsva
rande en sammanlagd byggnadsvolym av ca 9 600 milj. kr. i 1973 års 
pri~- och lönenivå. Vid den granskning av ingivna behovsplaner som 
gjorts inom vägverket har beloppet reducerats till 6 150 milj. kr. 

TJnder början av år 1972 upprättade vägverket ett preliminärt förslag 
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till limgtidsplan för åren 1973-1982. Denna plan låg till grund för upp
rättande av den numera fastställda fördelningsplanen för åren 1973-

1977. Den preliminära långtidsplanen har sedermera reviderats och an
passats till den nya fördelningsplanen. 

På grund av statsmakternas uttalade ekonomiska restriktivitet har 

vägverket intagit en stram hållning då verkets långtidsplan för åren 
1973-1982 upprättats. Vägverket har utgått ifrån den för år 1973 fast
ställda medelstilldelningen på 329,3 milj. kr. exkl. administrationskost
nader och därefter en årlig anslagsökning på 4 % t. o. m. år 1981. ök
ning har gjorts i steg vart tredje år, vilket bedömts lämpligt med hänsyn 
till den vart tredje år återkommande omprövningen av fördelningspla

nen. \fot bakgrund av lämnade direktiv för upprättande av fördclnings
plan för åren 1973-1977 har även långtidsplanen upprättats i löpande 
priser. Den på detta sätt uppgjorda långtidsplanen ger en anslagsram för 

åren 1973-1982 på totalt 3 904 milj. kr., vilket med den kommunala 

andelen motsvarar en byggnadsvolym på ca 4 150 milj. kr. Fördelningen 
av medel framgår av följande sammanställning. 

S torstadsområdcna Övriga kommuner Totalt 

Procen- Stats- Procen- Stats- Proccn- Stats-
tucll bidrag tucll bidrag tucll bidrag 
andel milj. kr. andel milj. kr. andel milj. kr. 

Förbifarts-, 
genomfarts- och 
infartsleder 18,! 707,5 28,I 1 097,2 46,2 1804,7 
Centrumomgripan-
de leder och huvud-
trafikleder inom 
centrumområden 
Övriga väg- och 

19,5 760,7 11,3 440,3 30,8 1201,0 

gatuobjekt 0,1 5,1 2,3 0,1 7,4 
Tunnelbanor och 
stads banor 13,0 507,9 13,0 507,9 
Ofördelat 9,9 383,3 

50,7 1 981,2 39,4 1 539,8 100,0 3904,3 

Som framgår av sammanställningen beräknas ca 46 % av ramen på 

3 90-l milj. kr. falla på förbifarts-, genomfarts- och infartsleder och 

ca 31 c;o på leder inom centrala stadsområden. Ca 26 % av de medel 

som avsatts för storstadsområdena har förutsatts gå till tunnelbanor 

i Stockholm och stadsbanor i Göteborg. Av det totala beloppet faller 

32.2 c;o på storstockholmsområdet, inkl. SLL, 12,5 % på Göteborg

Mölndal och 6 % på Malmö. 

Enligt direktiv för fördelningsplanen för åren 1973-1977 har denna 
upprättats från förutsättningen av en nominellt oförändrad årlig bi
dragsnivå av 330 milj. kr. Detta har medfört att vägverket måste av

sätta en viss del av det angivna årliga anslaget för att täcka fortskri-
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dande allmänna kostnadsökningar, vilket innebär en varje år gradvis 

sjunkande byggnadsvolym. 
För år 1975 har anvisats ca 340 milj. kr. i bidrag, vilket jämfört med 

året innan innebär en ökning med 10 milj. kr. ökningen medger en viss 
tlickning av normalt förekommande merkostnader. På grund av de kost

nadsökningar som orsakats av energikrisen kan det dock enligt vägver

ket under åren 1974 och 1975 bedömas ske en volymminskning av byg

gandet som motsvarar 35 milj. kr. för resp. år. Vid utebliven kompensa

tion för dessa merkostnader måste denna byggnadsvolym flyttas framåt 

i tiden. 
Under hösten 1974 har kommunerna genomfört en ny behovsinvente

ring för perioden 1976-1990 och sammanställt långtidsplan för åren 

1976-1985. Dessa uppgifter, som inte har kunnat presenteras i vägver
kets petita, skall ligga till grund för den nya fördelningsplanen avseende 
perioden 1976-1980 som vägverket skall fastställa år 1975. Vägverket 

får då möjlighet att mer ingående analysera det aktuella behovet och 
framföra detta till statsmakterna. 

I förevarande sammanhang begränsar sig därför vägverket till att 
ange tre programnivåer som endast delvis kompenserar de minskningar i 

byggandevolymen som uppkommer åren 1974 och 1975 till följd av 

energikrisen. Ingen av de tre nivåerna inrymmer de betydande följdin
vcsteringar i de lokala trafiksystemen som uppkommer genom stora in

dustrisatsningar av typ Stålverk 80 i Luleå. Vägverket förutsätter att ex

ploateringsleder liksom hittills förblir en ren kommunal angelägenhet, 
men understryker vikten av att kostnaderna för vägutbyggnader obser
veras i samband med planeringen av olika regionalpolitiska satsningar. 

Programnivå A för år 1976, som utgör verkets alt. I och Il, medför ett 
bidragsbelopp om 375 milj. kr. och innebär att fördelningsplanens bygg
nadsvolym för år 1976 kan fullföljas. Härvid har endast beaktats de helt 
oförutsedda kostnadsstegringarna på grund av energikrisen som beräk
nas till ca 35 milj. kr. 

Nivå B, som utgör verkets alt. 111, möjliggör en ökning av bidraget 
med 35 milj. kr., vilket motsvarar halva den volymmiskning som beräk
nas ske i förhållande till fördclningsplanen under åren 1974-1975. 

Nivå C, som inte ingår i något av verkets föreslagna verksamhetsal
ternativ, innebär en ytterligare ökning med 40 milj. kr. Till de nyss 
nämnda beloppen skall i samtliga fall läggas ca 4,7 milj. kr. för admi
nistration av bidragsgivningen. 

'2 .7. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

Anslaget är ett kalenderårsanslag, där bidragsdelen avser det löpande 

kalenderåret. Vägverkets äskande avser således beträffande bidragsdelen 
år 1975 och beträffande administrationsdelen år 1976. Från anslaget ut-
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går statsbidrag till det enskilda vägnätets driftkostnader. Bidragen utbe
talas i efterskott. 

Bidragsgivningen baserar sig på vart femte år återkommande drift
kostnadsberäkningar som utförs av vägförvaltningarna. Dessa beräk
ningar sker med utgångspunkt från av vägverket framräknade standard

värden och av väghållarna lämnade uppgifter. Den beräknade totala 
driftkostnaden omfattar såväl barmarksunderhåll som vinterväghållning 
och jämkas årligen med hänsyn till förändringar i det allmänna kost
nadsläget. 

Från anslaget utgår även bidrag till iståndsättningsarbeten som anses 

nödvändiga från framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Bidrag 
lämnas i mån av tillgång på medel i normalfallet med 70 % och om syn

nerliga skäl föreligger med 85 % av beräknad bidragsgrundande kost
nad. Bidrag kan även utgå till anskaffning av redskap för vägunderhål

let samt till kostnader för viss passbåtstrafik, m. m. 

Uppföljningen av att statsbidragsvägarna hålls i ett tillfredsställande 

skick sker genom årlig besiktning av vägarna. I samband med denna be

siktning förekommer även i stor omfattning konsultationer. Väghållarna 

önskar bl. a. råd och anvisningar i fråga om väghållningen. Denna råd
givning, som utgör en del av administrationen, har stor betydelse för ett 
rationellt vägunderhåll och bidrar till att underhållskostnaderna kan 

hållas på en rimlig nivå. 
Vid den behovs- och standardinventering som har genomförts har 

framkommit ett stort behov av iståndsättningsarbeten på det bidragsbec 

rättigade vägnätet. 
Det totala behovet av medel för iståndsättningsbidrag uppgår enligt 

behovsinventeringen till ca 200 milj. kr. under tioårsperioden 1972-
1981 eller ca 20 milj. kr. per år i 1972 års pris- och Iönenivå. Årskost
naden omräknad till nu aktuell pris- och lönenivå motsvarar 24 milj. kr. 
Enligt standardinventeringen uppgår den totala väglängden av enskilda 
vägar vartill statsbidrag hittills inte utgått men anses böra medgivas un
der samma period till 10 316 km. Detta motsvarar ett årligt tillskott av 

ca 1 000 km väg. För iståndsättning av dessa tillkommande vägar er
fordras ett bidrag på 3 milj. kr. per år och för underhåll ett årligt ök

ningsbelopp om 1,5 milj. kr. 
Anslagen för åren 1974 och 1975 har medgivit - förutom bidrag till 

redan intagna statsbidragsvägar - att den tidigare år inneliggande 

balansen av bidragsansökningar kunnat avvecklas och att målsättningen 
om intagning av ca 1 000 km väg kunnat uppfyllas. Därutöver har 
iståndsättningsbidrag utgått med sammanlagt ca 20 milj. kr. 

Programnivå A för år 1975 uppgår till 100,2 milj. kr. med följande 

fördelning. 
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Administration 
Bidrag till barmarks- och vinterväghållning 
Bidrag till iståndsättning~arbcten 
Bidrag till redskapsanskaffning 
Bidrag till särskilda kommunikationsändamål 

1 000-tal kr. 

7200 
80000 
11 000 

1000 
1 000 

100 200 

Av totalbeloppet utgör ca 10,8 milj. kr. pris- och löneomräkning. 
Oförändrat reellt anslag uppgår således till ca 93,8 milj. kr. Program
nivå A ger möjlighet att bevilja bidrag till samtliga inneliggande och un
der året inkomna bidragsberättigade ansökningar motsvarande en väg
längd av ca 1 000 km. Bidrag till barmarks- och vinterväghållning kari 
totalt ges med 80 milj. kr. Iståndsättningsbidrag kan utgå med samman
lagt 11 milj. kr., varav 8 milj. kr. till äldre bidragsvägar. 

Nivå B, som utgör verkets alt. I, innebär en ökning utöver Nivå A 
med 5 milj. kr., vilken fördelas med 4,5 milj. kr. till iståndsättning av 
äldre bidragsvägar och 500 000 kr. till redskapsanskaffning. 

Programnivå C - 110,2 milj. kr. - som ingår i verksarnhetsalterna
tiv Il och 111 innebär att bidraget till barmarks- och vinterväghållning 
kan höjas till 82,5 milj. kr. Detta ger utrymme för intagning av ytterli
gare ett antal vägar, som till sin funktion är att hänföra till enskilda 
statsbidragsvägar. Slutligen kan bidraget till iståndsättningsarbeten på 
äldre bidragsvägar ökas med ytterligare 2,5 milj. kr. 

I likhet med vad vägverket hemställt om under anslaget Bidrag till 
drift av kommunala vägar och gator föreslås att bidragsdelen läggs om 
till att avse framförliggande kalenderår. För bidrag avseende· år 1976 
kräver detta en engångsuppräkning med 124 milj. kr. enligt verkets 
högsta alternativ. 

2.8. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

Detta anslag är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande ka
lenderår. Vägverkets äskande avser således år 1976. 

Under anslaget redovisas bidragsgivningen till byggande av enskilda 
v~igar. Bidrag lämnas till byggande av enskild väg av väsentlig betydelse 
för en bygds befolkning. Fr. o. m. år 1966 lämnas bidrag även till byg
gande av enskild väg som utgör tillfartsväg till naturområde för rekrea-\ 
tion och friluftsliv eller av annat skäl är av särskild betydelse för fritids
lindamål. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel i normalfallet med 
70 <;(, av den beräknade bidragsgrundande kostnaden. 

Av den tidigare nämnda inventeringen, som utförts för perioden 
1972-1981, framgår att ca 20 % av det totala enskilda statsbidragsväg
nätet om sammanlagt ca 63 000 km är i behov av ombyggnad. Det to
tala investeringsbehovet uppgår till ca 687 milj. kr. i fasta priser motsva-
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rande ett statsbidrag av ca 480 milj. kr. eller ca 48 milj. kr. per år. Om

räknat till nu aktuell pris- och lönenivå utgör medelsbehovet ca 60 milj. 

kr. per år. 

För år 1975 har ett anslag av 23 milj. kr., exkl. administrationskostna

der om 3,8 milj. kr., anvisats. Anslaget beräknas fördelas med drygt 15 

milj. kr. till fortsättnings- och slutbidrag för tidigare påbörjade bygg

nadsobjekt och med ca 8 milj. kr. till objekt som avses påbörjas under 

år 1975. 

För år 1976 begär vägverket enligt programnivå A, som utgör verkets 

alt. I och Il, ett bidragsbelopp om 27,6 milj. kr. Nivån grundar sig på en 

i stort sett oförändrad byggnadsvolym. De starkt ökade kostnaderna för 

vägbyggandet har medfört att planerad byggnadsvolym för åren 1974 

och 1975 inte synes kunna hållas. Förutom täckning av pris- och lö

neomräkningen medger nivån en återhämtning med ca 1,5 milj. kr. av 

det tidigare minskade vägbyggandet. Fortsättnings- och slutbidrag kan 

därvid utgå med ca 15 milj. kr. och bidrag till nystarter med ca 12,5 
milj. kr. 

Programnivå B, som är lika med verksamhetsalternativ III, innebär 

en ökning av bidragsdelen med 3 milj. kr. 

Programnivå C - 33,6 milj. kr. - ingår inte i något av verkets tre 

verksam hetsalternativ. 

Administrationskostnaderna tas i samtliga alternativ upp med 4,6 milj. 

kr. Av ökningen om 900 000 kr. avser 300 000 kr. förstärkning av väg

verkets planerings- och rådgivningsfunktion beträffande den enskilda 

väghållningen. Totalt uppgår kostnaden för denna utökade verksamhet 
till 600 000 kr. och har fördelats lika mellan drift- och byggandeansla
gen. 

2 .9 Tjiinster till utomstående 

Detta anslag är fr. o. m. budgetåret 1974175 ett kalenderårsanslag 

och avser framförliggande kalenderår. Vägverkets äskande avser således 
år 1976. 

Programmet för anslaget, som för innevarande budgetår uppgår till 

16,8 milj. kr., varav 5,6 milj. kr. för andra halvåret 1975 på grund av 

ändrad anslagsperiod, inrymmer tjänster till utomstående och vissa kost

nader i samband med beredskapsarbeten. Den förstnämnda posten avser 

den taxe- och avgiftsbelagda verksamheten, huvudsakligen byggande 

och drift på entreprenad av vägar åt kommuner och enskilda väghållare. 

Den principiella målsättningen för vägverkets taxe- och avgiftssätt

ning är full kostnadstäckning. Härmed avses täckning av såväl bokfö

rings- som kalkylmässiga kostnader. Verksamheten beräknas av vägver

ket under perioden 1975-1980 vara självbärande med en omslutning av 
ca 60 milj. kr. per år. 

Posten beredskapsarbeten avser vägverkets interna planering för 
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AMS' räkning. Mot bakgrund av verkets målsättning och med hänsyn 

till omfattningen av egna resurser samt efter samråd med AMS planerar 
v1igverket en årlig omslutning av beredskapsarbeten i egen regi motsva
rande en ersättning från AMS med ca 200 milj. kr. för perioden 1975-

1980. Härtill kommer särredovisade administrationskostnader för den 
interna planeringen om 12,6 milj. kr. årligen som inte ersätts av AMS. 

För år 1976 begär vägverket sistnämnda belopp för verksamheten. 

3. Remissyttrande över vägverkets, sjöfartsverkets och affärsverkens an

slagsframställningar 

Arbetsmarknadsstyrelsen har, i likhet med i sina yttranden över ti

digare års anslagsframställningar, framhållit betydelsen av att plane

ringen inom resp. verk fortlöpande bedrivs på sådant sätt att investe
ringarna snabbt kan anpassas efter konjunktur- och arbetsmarknads
läge. Det är angeläget att det inom verken finns en snabbt aktualiserbar 
projektreserv. I sitt yttrande understryker AMS vidare att en tidig kän

nedom om arbetskraftsåtgången för varje investeringsobjekt är en för

utsättning för en effektiv sysselsättningsplanering. I övrigt har anslags

framställningarna inte föranlett några erinringar från AMS' sida. 

4. Föredraganden 

I prop. 1972: 1 (bil. 8) framlades förslag till allmänna riktlinjer för 
den fortsatta vägplaneringen i landet. Enligt förslaget - som enhälligt 
godtogs av riksdagen - skulle bl. a. den av vägverket vid planeringen 
tillämpade kalkylmodellen ses över. Ett utveeklingsarbete skulle sålunda 
bedrivas för att få fram underlag som gör det möjligt att bättre än hit
tills bestämma den vikt, som rimligen bör ges vissa av de i kalkylmo
dellen ingående komponenterna, som trafikanternas tidskostnad, trafik
olyckskostnaden och kalkylräntan. 

I sammanhanget underströk jag emellertid också angelägenheten av 
att utvecklingsarbetet vidgades. Den angivna kalkylmodellen är sålunda 
i första hand ett hjälpmedel för att bestämma de trafikekonomiska vins
terna - dvs. besparingen som vägtrafikanterna gör vid viss inriktning 
av väginvestcringarna. Det föreligger härvidlag - som jag betonade 
- ett behov av att man i det fortsatta mera långsiktiga utvecklingsar
betet eftersträvar att väga in olika samhällsekonomiska effekter, vilka 
inte ryms inom den nuvarande modellen. Behovet härav ökar med de 
vidgade regional- och näringspolitiska aspekter, som läggs på samhäl

lets investeringar i olika hänseenden. Vinsterna kan i ett sådant per

spektiv inte enbart bestämmas med hänsyn till trafikanterna utan bör 
även härledas ur bebyggelse- och näringslivsutvecklingen. 

För att i enlighet med statsmakternas ställningstaganden dra upp de 
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närmare, mera konkreta riktlinjerna för det ifrågavarande utrednings
och utvecklingsarbetet har jag efter Kungl. Maj:ts bemyndigande till
satt en särskild kommitte, kommitten (K 1972: 04) för den långsiktiga 
vägplaneringen (KL V). KL V beräknas redovisa sina ställningstaganden 
under år 1975. 

För den framtida väghållningen är också trafikpolitiska utredningens 
(K 1972: 07) arbete av stor betydelse. Som jag anmälde i föregående 
års statsverksproposition har utredningen under år 1974 getts tilläggs
direktiv att fullfölja det utvecklingsarbete om vägtrafikens kostnads
ansvar som hittills skett inom ramen för vägkostnadsutredningen och 
som resulterat bl. a. i betänkandet (SOU 1973: 32) Vägtrafiken - kost
nader och avgifter. Resultatet av arbetet inom vägkostnadsutredningen 
- vilken var en expertutredning - fullföljs därmed inom en parlamen
tariskt sammansatt utredning. 

Innan jag går över till att behandla anslagsfrågoma vill jag redovisa 
rapporten Översyn av arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) och vägverkets 
verksamhet beträffande beredskapsarbeten på vägar (Stencil K 1974: 4), 
avgiven av en arbetsgrupp inom KL V. 

Beredskapsarbeten på statliga vägar utförs dels i vägverkets, dels i 
ArvtS regi. Med de medel som AMS ställer till vägverkets förfogande 
svarar vägverket för genomförandet av huvuddelen av beredskapsar
betena på vägar. AMS svarar emellertid för genomförandet av vissa 
beredskapsarbeten, t. ex. de arbeten som är avsedda för s. k. special
anvisad arbetskraft, dvs. personer som omfattas av alkoholistvård samt 
kriminal-, ungdoms- och mentalvård. Även för de vägar som utförs 
i AMS regi svarar vägverket för projektering samt för marklösenfrågor. 

Principen att vägverket normalt skall utföra beredskapsarbetena har 
arbetsgruppen funnit vara riktig. Vägverket har genom sin ordinarie 
vägbyggnadsvolym möjlighet att tillfälligt öka sin omsättning med be
redskapsarbeten utan att exempelvis den fast anställda personalstyrkan 
för arbetsledning i motsvarande mån behöver ökas. Arbeten med spe
cialanvisad arbetskraft bör dock enligt gruppens uppfattning även fort
sättningsvis drivas i AMS regi. Den kurativa verksamheten är omfat
tande och av stor betydelse vid dessa arbetsplatser. AMS är - med en 
fast anställd arbetsledarkader som har särskild utbildning för de spe
ciella uppgifter en sådan arbetsplats har jämfört med vanliga vägar
betsplatser - särskilt lämpad att svara för genomförandet av dessa, 
inte direkt konjunkturberoende arbeten. 

Arbetsgruppen föreslår att även de vägarbeten som är ett komple
ment till en arbetsplats som drivs i AMS regi, där det bedrivs omfat
tande kommunala eller andra arbeten - vatten- och avloppsanlägg
ningar, husbyggen osv. - bör kunna drivas i AMS regi om så är lämp
ligt, såvida inte vägarbetena har så stor volym att särskild arbetsled
ningsgrupp för dessa arbeten behövs. 
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Arbetsgruppens rapport har varit föremål för remissbehandling. Ytt
randen har avgetts av AMS, vägverket, riksrevisionsvetket och statskon
toret. Samtliga remissinstanser tillstyrker arbetsgruppens förslag. 

För egen del kan jag instämma i de slutsatser som arbetsgruppen 
kommit fram till och som remissinstanserna biträder. Allmänt bör be
redskapsarbeten i första hand utföras i resp. huvudmans regi. Det inne
bär avseende beredskapsarbeten på statliga vägar ett utförande i väg
verkets regi. Undantag bör därvid göras bl. a. för vägarbeten avsedda 

för specialanvisad arbetskraft. 
Jag utgår från att, som tidigare varit fallet, vägverket och AMS i 

fortsättningen i samförstånd kommer överens om regiformen för be

redskapsarbetena på vägar. 
I prop. 1974: 1 beräknades väganslagen till sammanlagt ca 2 763 milj. 

kr. för budgetåret 1974175. Det innebar en medelsanvisning som med 
drygt 400 milj. kr. översteg anslagen i statsverkspropositionen för bud
getåret 1973174. För detta budgetår tillfördes sedermera vägväsendet 
ytterligare 200 milj. kr. efter beslut av riksdagen med anledning av 
Kungl. Maj:ts proposition (1973: 165) med förslag till vissa ekonomisk
politiska åtgärder (FiU 1973: 40, rskr 1973: 344). 

Genom den ökade satsningen på väganslagen, vilken kommit såväl 
byggnads- som driftsanslagen till godo, har man kunnat tillgodose vä
sentliga trafikbehov. Inte minst anser jag det värdefullt att en betydande 
del av anslagsökningen använts för vägförbättringar och broförstärk
ningar m. m. på från regionalpolitisk synpunkt viktiga länsvägar. Jag 
vill i detta sammanhang peka på att det s. k. tunga vägnätet har 
kunnat utvecklas på ett väsentligt sätt. På 90 % av det allmänna vägnä
tet har under år 1974 tillåtits ett axeltryck av 10 ton och ett boggitryck 
av 16 ton. Ar 1973 tilläts motsvarande axel- och boggitryck på ca 79 % 
av vägnätet. Den påtagliga standard.förbättring, som den ökade tillåtna 
belastningen är ett uttryck för, avser så gott som helt länsvägar och inne
bär tillsammans med de ytterligare förstärkningsarbeten som kan genom
föras under år 1975 ett betydelsefullt stöd åt de regional- och närings
politiska strävandena. I sammanhanget kan nämnas att genom en änd
ring i vägtrafikkungörelsen kommer fr. o. m. den 1 april 1975 på allmän 
väg i normalfallet att tillåtas 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck. 

1 

Undantag härifrån får meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Beslu-
tade undantag kommer att anges genom skyltning längs berörda vägar, 
vilket får anses utgöra en väsentlig förbättring när det gäller att in
formera trafikanterna om den för vägen aktuella bärigheten. Vidare 
tillämpas från ingången av år 1975 ändrade regler för beräkning av 
högsta tillåtna bruttovikt vid färd på 10/16 tonsvägnätet. De nya be
stämmelserna - vilka möjliggjorts genom dels de nämnda vägförbätt
ringarna och broförstärkningarna, dels den förbättrade efterlevnad av 
belastningsföreskrifterna som följt av systemet med överlastavgift -

5 Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bil. 8 
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medger ett effektivare utnyttjande av den tunga fordonsparken och leder 
till en från trafiksäkerhetssynpunkt värdefull förkortning av fordons
tågen. 

Innevarande budgetår har tillskapats ett nytt anslag, benämnt Sär
skilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende statliga vägar. Som 
motiv härför anförde jag i föregående års statsverksproposition att väg
byggnadsverksamhet och även vissa slag av åtgärder som hänför sig till 
driftsidan, i första hand förstärknings- och andra förbättringsarbeten, 
väl lämpar sig för insatser i sysselsättningsfrämjande syfte. Utan att 
ändra på det förhållandet att vägarbeten även i fortsättningen kunde an
tas komma att utgöra en betydelsefull del av beredskapsarbetena skulle 
ett särskilt konjunkturpolitiskt betingat anslag medverka till att ytterli
gare höja handlingsberedskapen och säkerställa en så ändamålsenlig 
användning som möjligt av från sysselsättningssynpunkt nödvändiga in
satser. Detta anslag skulle för vägverkets del fylla ungefär samma upp
gift som de för olika anslag på kapitalbudgeten beräknade konjunktur
marginalerna. En lämplig ordning ansågs vara att anslaget ställdes till 
Kungl. Maj:ts förfogande och att planeringen av ifrågakommande åt
gärder skulle ankomma på vägverket i samråd med arbetsmarknadsver
ket. Anslaget fördes upp med 200 milj. kr. 

Sedan statens vägverk inkommit med ett i samråd med arbetsmark
nadsstyrclsen upprättat förslag till fördelning av ifrågavarande anslag, 
har Kungl. Maj:t beslutat om anslagets fördelning mellan byggande 
och drift av statliga vägar samt, vad gäller byggande av statliga vägar, 

om rambelopp för länen. Av de 200 milj. kr. som anslaget omfattar 
kommer ca 70 milj. kr. att användas till att förbättra det statliga väg
nätet i skogslänen. Utöver särskilt angivna projekt har länen vidare 
anvisats medel att användas efter egen prioritering. 

Jag förordar en fortsatt kraftig satsning på väganslagen även för 
nästa budgetår och tillstyrker en höjning av drift- och byggandeanslagen 
med totalt nära 260 milj. kr. i förhållande till anslagen innevarande bud· 
getår. Om man bortser från det nyssnämnda, konjunkturpolitiskt be
tingade anslaget, innebär detta en större höjning av väganslagen än vad 
som föreslogs i föregående års statsverksproposition. 

Inom ramen för de resurser som sålunda förordas bör även i fort
sättningen en ingående angelägenhetsbedömning ske. Insatserna på det 
statliga vägnätet bör därvid i första hand inriktas på att genom ända
målsenliga driftåtgärder till lägsta möjliga kostnad säkerställa funk
tionen hos de olika delarna av det befintliga vägnätet. Vidare bör de in
vestcringsplaner fullföljas som avser att genom mera punktvisa insatser 
åstadkomma förbättringar på längre sammanhängande vägsträckor eller 
som siktar till att på olika delar av vägnätet avhjälpa brister som är till 
påtagliga olägenheter för trafiken. 

En sådan ingående prövning och prioritering av väghållningsåtgär-
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derna - och det gäller särskilt byggnadssidan - är angelägen så att 
önskvärt utrymme kan skapas för regionalpolitiskt betydelsefulla insat
ser. Jag vill i detta sammanhang erinra om att under år 1975 flerårs
planerna för vägbyggandet samt fördelningsplanen avseende bidrags
gi vningen till det kommunala byggandet skall författningsenligt revi
deras. Regeringen avser att, liksom vid tidigare revideringar, lämna väg
verket och länsstyrelserna anvisningar som skall ligga till grund för 

upprättandet av planerna. 
I fråga om den statliga vägdriften förutsätter jag att möjligheterna 

att bibehålla eller höja standarden på vägnätet genom olika åtgärder -
t. ex. oljegrusning, beläggning eller förstärkning - tas till vara och 
att valet mellan de vägar som kan komma i fråga för åtgärder i möjlig 
utsträckning grundas på den samhällsekonomiska lönsamheten. Upp
märksamhet bör även ägnas frågan att skapa skäligt utrymme för för 
bättringsarbeten på det sekundära vägnätet. 

Jag går nu över till att redovisa mina ställningstaganden till anslags
beräkningarna och kommer senare att hemställa om medelsanvisning un

der resp. anslag. 
Vad gäller väg- och gatudriften anser jag i likhet med väg

verket att driftåtgärder, som syftar till att upprätthålla servicestandarden 
och vidmakthålla det i vägarna nedlagda kapitalet, skall prioriteras vid 
en bedömning av olika möjliga väghållningsinsatser inom ramen för de 
totalt tillgängliga vägmedlen. Jag är i enlighet härmed beredd att föreslå 
kraftiga uppräkningar av samtliga driftanslag. 

Anslaget D r i f t av statliga väg ar avses täcka kostnaderna 
för servicearbeten, underhållsarbeten - tidigare kallat egentligt vägun
derhåll - samt vissa förbättringsarbeten inom de olika delarna av det 
statliga vägnätet. För innevarande budgetår är anslaget 1155 milj. kr. 
Av anslaget Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende stat
liga vägar har därjämte 83 milj. kr. fördelats till drift av statliga vägar. 
Av det ordinarie anslaget Drift av statliga vägar beräknas ca 100 milj. kr. 
falla på förbättringsarbeten. Betydande insatser i form av beredskaps
arbeten har även avsett förbättringsåtgärder. Under den senaste fem
årsperioden har således för detta ändamål sammanlagt ca 400 milj. kr. 
anvisats över elfte huvudtiteln. Dessa arbeten, som primärt tillkommit 
från allmän sysselsättningssynpunkt, har bidragit till att påskynda ge
nomförandet av vägverkets långsiktiga program för upprustning av de 
sekundära och tertiära vägarna. 

Med hänsyn till de angelägna behov av olika driftåtgärder som före
ligger är jag beredd att föreslå en anslagsökning med 200 milj. kr. i 
förhållande till anslaget för innevarande budgetår. För den statliga väg
driften skulle därmed under kalenderåret 1976 komma att disponeras 
(1155 + 200) 1 355 milj. kr. Inom denna ram räknar jag med att väg
verket vid normal omfattning av servicearbete kan utföra omfattande 
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slitlager- och torrläggningsarbeten samt därutöver förbättringsarbeten i 
minst samma omfattning som under de senaste åren. 

För anslaget B i d r a g t i 11 d r i f t a v k o m m u n a 1 a v ä g a r 
o c h g a t o r beräknar jag i likhet med vägverket att en höjning med 
ca 21,1 milj. kr. av det för innevarande budgetår anvisade anslaget om 
ca 184,6 milj. kr. är nödvändig med hänsyn till pris- och trafikutveck
lingen m. m. Jag förordar således för nästa budgetår ett anslag av 205,7 
milj. kr. Jag är inte beredd att förorda en sådan omläggning av an
slagsperioden för bidragsdelen till att avse framförliggande kalenderår 
som vägverket har föreslagit. 

Under anslaget B i d r a g t i 11 d r i f t a v e n s k i l d a v ä g a r 
m. m. har under de senaste två budgetåren väsentligt ökade medel 
ställts till förfogande. För innevarande budgetår är anslaget upptaget 
med 83 milj. kr. Av beloppet kan drygt 7 milj. kr. beräknas avse istånd
sättningsarbeten, vilket möjliggör en väsentlig standardförbättring av det 
enskilda vägnätet. Jag är beredd att föreslå en fortsatt kraftig satsning 
på detta från flera synpunkter viktiga vägnät och förordar en medels
anvisning för nästa budgetår med 93 milj. kr., dvs. en ökning jämfört 
med innevarande budgetår med 10 milj. kr. Den balans av inneliggande 
ansökningar om statsbidrag till i och för sig statsbidragsberättigade en
skilda vägar som uppkommit under senare år beräknas under åren 1974 
och 1975 helt kunna avvecklas. Därtill beräknas från anslaget statsbi
drag kunna lämnas även till iståndsättningsarbeten på vägar som redan 
uppbär statsbidrag till barmarksundcrhåll och vinterväghållning. 

Jag är inte beredd att förorda en sådan omläggning av anslagsperio
dcn för bidragsdelen till att avse framförliggande kalenderår som före
slagits av vägverket. 

Under år 1974 har de sakkunniga med uppdrag att verkställa över
syn av lagen om enskilda vägar - 1969 års vägutredning - avgivit be
tänkandet (Ds K 1974: 7) Kommunal och enskild väghållning. I betän
kandet, som av utredningen karaktäriserats som ett principbetänkande, 
föreslås bl. a. lagstadgade former för kommunal väghållning. Betän
kandet har remissbehandlats. Genom beslut den 8 november 1974 har 
Kungl. Maj:t till vägutredningen överlämnat remissyttrandena att över
vägas i det fortsatta utredningsarbetet. 

I anslutning till detta vill jag även nämna att vägverket i november 
1974 har lämnat en lägesrapport för det av Kungl. Maj:t lämnade 
uppdraget att genomföra en översyn av statsbidragssystemet för en
skilda vägar. Arbetet utförs av en inom verket särskild tillsatt arbets
grupp. I arbetsgmppen ingår även en representant för Svenska kom
munförbundet. 

I sin lägesrapport anför vägverket, att man i utredningsarbctet efter
strävar en samordning med pågående lagstiftningsarbete inom näralig
gande områden - närmast i fråga om lagen om enskilda vägar, an-
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läggningslagen och byggnadslagen. De problemkomplex som vägverket 

därmed har att ta ställning till är i flera fall av invecklad natur. Verket 
har koncentrerat utredningsarbetet till sådana problem, som är oberoen

de av förslagen i 1969 års vägutrednings betänkande Kommunal och 

enskild väghållning och bygglagutredningens betänkande (SOU 1974: 21) 

Markanvändning och byggande. Vägverkets avsikt är dock att även 

söka belysa de båda utredningarnas konsekvenser för statsbidragssyste

met. 
Vägverket bedömer att arbetet med översynen av statsbidragssystemet 

skall kunna slutföras under första halvåret 1975. 
Vad gäller väg- och gatubyggandet vill jag i följande ta

bell inledningsvis redovisa det ungefärliga utfallet av investeringarna in

om denna sektor under perioden 1969-1973 samt de beräknade kost

naderna under åren 1974 och 1975. I de angivna beloppen för bered-

skapsarbeten, som avser statsbidragsdelen för alla kategorier vägar, 

ingår även kostnaderna för vissa förbättringsarbeten av driftkaraktär. 

År Ordinarie Särskilda Ordinarie Byggande Bered- Summa 
statliga byggnads- kommu- av enskilda skaps-
vägbygg- och för- nala väg- vägar arbeten 
nads- bättrings- byggnads-
arbeten åtgärder arbeten 

milj. kr. 

1969 657 270 22 300 1249 
1970 693 300 23 260 1276 
1971 684 325 23 315 1347 
1972 685 330 23 589 1627 
1973 725 331 23 468 1547 
19741 2840 331 25 400 1596 
19751 745 200 344 27 235 1551 

1 Beräknade belopp. 
• Varav på tilläggsstat 115. 

Vid sidan av de ordinarie vägbyggnadsanslagen har, som framgår av 

tabellen, betydande belopp årligen anvisats av beredskapsmedel som 
kommit vägnätet tillgodo. Dessa insatser har primärt motiverats av sys
selsiittningspolitiska skäl. Det har dock ansetts viktigt att som bered
skapsarbeten välja ut vägföretag som ingår i gällande flerårs- och lång

tidsplaner. Därigenom har det varit möjligt att förutom den egentliga 

sysselsättningseffekten även uppnå en positiv effekt från trafiksäkerhets

och framkomlighetssynpunkt. Beredskapsarbetena har därjämte spe

ciellt för norrlandslänen inneburit en allmän förbättring av vägnätet, 

vilket stöder strävandena mot en bättre regional balans i fråga om be

byggelse- och näringslivsutvcckling. Jämfört med den normala fördel

ning på riks- och Iänsvägar av de ordinarie vägbyggnadsmedlen kan det 

vidare konstateras att en större andel av beredskapsmcdlcn är att hän

föra till den senare vägkategorin. 
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Som jag tidigare nämnt, togs innevarande budgetår upp ett konjunk

turbetingat väganslag, S är s k i I d a b y g g n a d s- o c h för b ä t t
r in g såt gärd er avseende stat 1 i g a vägar. Hela anslaget 

för innevarande budgetår, 200 milj. kr., har ställts till vägverkets förfo

gande. För att bibehålla handlingsberedskapen i sysselsättningsavseende 

och samtidigt ha möjlighet att då sysselsättningsläget så kräver påskyn
da och tidigarefögga angelägna vägföretag samt utföra förbättringar på 

bl. a. regionalpolitiskt viktiga Iänsvägar, förordar jag att ett motsva

rande anslag tas upp även för nästa budgetår. Anslaget bör därvid an

visas med samma belopp som för innevarande budgetår, dvs. 200 milj. 
kr. Anslaget bör ställas till regeringens förfogande att disponeras för sär

skilda insatser i fråga om drift och byggande av statliga vägar, när detta 

är motiverat av konjunkturpolitiska eller andra skäl. Planeringen av 

ifrågakommande åtgärder, som i första hand bör inriktas på arbeten, 

som på en gång är från syssclsättningssynpunkt värdefulla och vägpoli

tiskt angelägna, bör ske i samråd med AMS. 

Anslaget B y g g a n d e a v s t a t l i g a v ä g a r är för innevaran

de budgetår 745 milj. kr. Av anslaget Särskilda byggnads- och förbätt

ringsåtgärder avseende statliga vägar har härjämte för innevarande bud

getår fördelats 117 milj. kr. till byggande av statliga vägar. Utöver den 
förstärkning som på detta sätt kommit det statliga vägbyggandet till 
godo, är jag beredd att föreslå, att det ordinarie byggnadsanslaget för 

n:ista budgetår förs upp med 765 milj. kr., dvs. en höjning av anslaget 

med 20 milj. kr. 

Anslaget B i d r a g t i l l b y g g a n d e a v k o m m u n a l a v ä
g a r o c h g a t o r bör för nästa budgetår tas upp med ett belopp av 
350 milj. kr., dvs. en höjning med drygt 6 milj. kr. jämfört med inne

varande budgetår. 
Anslaget B i d r a g t i 11 b y g g a n d e a v e n s k i I d a v ä g a r 

bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, dvs. med 26,8 

milj. kr. 
Kostnadsramarna för år 1976 för anslagen Drift av statliga vägar 

resp. Byggande av statliga vägar bör i princip bestämmas till samma be

lopp som anslagen. Det bör ingå i regeringens befogenheter att i den 

mån arbetsmarknadsläget, kravet på en ändamålsenlig planering av 

verksamheten eller andra särskilda skäl motiverar det bemyndiga väg

verket att under år 1975 resp. 1976 jämka de föreskrivna kostnadsra
marna för dessa år, t. ex. genom att under andra halvåret 1975 i förväg 

ta i anspråk behövliga belopp av de medel under de kalenderårsberäk

nade anslagen, som kan bli anvisade för verksamhetsåret 1976. 
Jag hemställer att regeringen ger riksdagen tillkänna vad jag har an

fört i det föregående om vägväsendet. 
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B 1. Statens "·ägverk: Ämbetsverksuppgifter 

l 973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

4 954 000 
18 700 000 

6 560 000 

1 Avser perioden 1974-07-01-1975-12-31. 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för central administration (an

del), översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt för

svars- och järnvägsärenden. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 7 430 000 kr. för budgetåret 

1975176 avseende verksamheten under år 1976. Motiveringen för ver

kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 

anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Jag bedömer att kostnaderna för år 1976, som jag beräknar till 6,56 
milj. kr., ungefärligen kommer att fördela sig på följande sätt. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Försvarsfrågor 
Järnvägsärenden m. m. 

Jag hemställer att regeringen f&eslår riksdagen 

Kr. 

1 200000 
1 380000 

360000 
3 365000 
~55000 

6560 000 

att till Statens vägverk: A'mbetsverksuppgif ter för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 6 560 000 kr., att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

R 2. Drift av statliga vägar 

1973/74 Utgift 1 030 864 000 

1974175 Anslag 1155 000 000 

1975176 Förslag 1 355 000 000 

Reservation 585 828 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de delar av vägverkets 
verksamhet som är hänförliga till driften av de statliga vägarna samt 
vissa förbättrings- och ombyggnadsarbeten, vilka avser främst de sekun
dära och tcrtiiira vägnäten. 
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Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 1 699,l milj. kr. resp. 1499,l milj. 

kr. enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1975176 av

seende verksamheten under år 1976. Motiveringen för verkets förslag i 

denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslags

framställning i det föregående. 

F öredraga11de11 

Kostnadsramen för år 1975 har fastställts till 1155 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1976 bestäms till 1 355 milj. kr. och att anslag be

gärs med samma belopp. Förslaget innebär en ökning av anslaget för 

nästa budgetår med 200 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften 

beräknas i stort fördela sig under år 1976. Sammanställningen visar 

även de ungefärligen beräknade kostnaderna för innevarande år (milj. 

kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration 
Servicearbeten 
U nderhållsarbcten 
Förbättringsarbeten 

1975 

18,0 
21,5 

605,0 
401,0 
109,5 

1155,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1976 
Vägverket Föredra-

ganden 

20,0 20,0 
24,0 24,0 

673,8 660,0 
579,1 506,1 
402,2 144,9 

1699,l ] 355.0 

att till Drift av statliga vägar för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

reservationsanslag av 1 355 000 000 kr., att avräknas mot auto

mobilskattemedlen. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1973174 Utgift 755 914 000 Reservation 494 507 000 

1974175 Anslag 745 000 000 

1975176 Förslag 765 000 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de delar av vägverkets 

verksamhet som är hänförliga till byggande av statliga vägar samt vissa 

mindre omläggnings- och förbättringsarbeten. 

Statens viigwrk 

Verket hemställer om ett anslag om 928 milj. kr. resp. 838 milj. kr. 

enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1975/76 avseende 
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verksamheten under år 1976. Motiveringen för verkets förslag i denna 
del har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslagsframställ
ning i det föregående. 

Föredraganden 
Kostnadsramen för år 1975 har fastställts till 745 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1976 bestäms till 765 milj. kr. och att anslag be

gärs med samma belopp. Förslaget innebär en ökning av anslaget för näs

ta budgetår med 20 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägbyggan

det beräknas i stort fördela sig under år 1976. Sammanställningen visar 
även de ungefärligen beräknade kostnaderna för innevarande år (milj. 

kr.). 

1975 1976 
Plan Vägverket Föredra-

ganden 

Central administration 23,2 25,9 25,9 
Regional administration 18,3 20,4 20,4 
Byggande av riksvägar 493,5 575,0 500,0 
Byggande av tunnelbanor 35,0 44,0 40,0 
Byggande av länsvägar 167,0 254,7 170,7 
Utrednings- och utveck-
lingsvcrksamhet 8,0 8,0 8,0 

745,0 928,0 765,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett reservationsanslag av 765 000 000 kr., att avräknas mot au
tomobilskattemedlen. 

B 4. Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder u·seende statliga vä
gar 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

1 Nytt anslag 

1200 000 000 

200 000 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de särskilda byggnads- och 
förbättringsåtgärder avseende statliga vägar som kan aktualiseras av 
konjunkturmässiga eller andra skäl. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag om 400 milj. kr. för budgetåret 
1975176 avseende verksamheten under år 1976. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 

anslagsframställning i det föregående. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
kostnadsramen för år 1976 bestäms till 200 milj. kr. och att anslag be
gärs med samma belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende 

statliga vägar för budgetåret 1975176 anvisa ett reservations
anslag av 200 000 000 kr., att avräknas mot automobilskatte
medlen. 

B 5. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1973174 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975176 Förslag 

158 530 000 
184 550 000 
205 700 000 

Reservation 220 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommun med 95 % av det be
lopp vartill de skäliga kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vä
garna och gatorna beräknas uppgå. Driftkostnaden fastställs för en två
årsperiod av statens vägverk efter kommunens hörande. Beräkningen 
kan justeras under löpande tvåårsperiod, om väsentligt ändrade förhål
landen inträder. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen 
(1971: 955, ändrad 1972: 186) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i 
vissa kommuner. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Statens viigverk 

Verket hemställer om ett anslag av 205,7 milj. kr. för budgetåret 
1975/76. Vidare begär verket att 255 milj. kr. för bidragsgivning av
seende år 1976 anvisas redan budgetåret 1975/76. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 
anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag, att 
anslaget tas upp med 205,7 milj. kr., innebärande en uppräkning med ca 
21,l milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande 
sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbelopp 

Kr. 

700000 
205 000000 

205700000 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för bud

getåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 205 700 000 
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 6. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1973/74 Utgift 323 548 000 

1974/75 Anslag 343 600 000 
1975/76 Förslag 350 000 000 

Reservation 198 032 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommuns kostnad för byggnads
företag med 95 % till byggande av väg samt till byggande av gata mot 
vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång från tomt eller 
annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bidrag med 95 % till 
utförande av större konstarbete eller trafikanordning, som ingår i gata. 
Till annat bidragsberättigat gatubyggnadsarbete utgår statsbidrag med 
85 % . I kostnaden för byggnadsföretag får inräknas skälig ersättning för 
mark och för intrång, som föranleds av vägs eller gatas byggande eller 
användande. 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel och enligt av statens vägverk 
fastställd fördelningsplan för fem år. Fördelningsplanen skall förnyas 
vart tredje år. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen (1971: 955, 
ändrad 1972: 186) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa kom
muner. Statsbidrag till byggande av tunnelbana kan under vissa förut
sättningar utgå från detta anslag till kommun, landstingskommun och 
kommunalförbund. Denna bidragsgivning regleras genom kungörelsen 
(1971: 956) om statsbidrag till byggande av tunnelbana. Bidrag utgår i 
mån av tillgång på medel. 

Statens i·äg1·erk 

Verket hemställer om ett anslag av 414,7 resp. 379,7 milj. kr. enligt 
sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1975176. Motiveringen 
för verkets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för 
vägverkets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

anslaget tas upp med 350 milj. kr., dvs. en ökning av drygt 6 milj. kr. 
jämfört med innevarande budgetår. Förbrukningen beräknas fördela sig 
på ungefär följande sätt. 
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Plan 

Central och regional administration 
Bidrag-; belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

4 700000 
345 300000 

350 000 000 

att till Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
350 000 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 7. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

69 726 000 

83 000 000 

93 000 000 

Reservation 10 784 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskild väg av väsentlig 
betydelse för en stor allmänhet. Bidrag kan även utgå om vägen är ut
fart för en bebyggelse och av betydande längd eller om vägens drift är 
synnerligen betungande för väghållaren. Bidrag utgår med 70 % av be
räknad kostnad för väghållningen. Bidrag kan beviljas med 85 % om 
synnerliga skäl föreligger. Vidare kan s. k. iståndsättningsbidrag beviljas 
med 70 % för åtgärder som bedöms nödvändiga från trafiksäkerhets
synpunkt. Från anslaget lämnas även bidrag till anskaffning av redskap 
för driften. Slutligen utgår från anslaget bidrag till kostnader för viss 
passbåtstrafik m. m. Huvuddelen av bidragsgivningen regleras genom 
kungörelsen angående statsbidrag till enskild väghållning (1952: 793, 
ändrad senast 1971: 958) och kungörelsen (1952: 417, ändrad 1963: 102) 
angående statligt stöd till anskaffning av maskiner och redskap för ra
tionalisering av underhållsarbetet på vissa enskilda vägar. Bidrag utgår i 

mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av ca 110,2 resp. 105,2 milj. kr. enligt 

sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1975176. Vidare begär 
verket att 124 milj. kr. för bidragsgivning avseende år 1976 anvisas re

dan budgetåret 1975176. Motiveringen för verkets förslag i denna del 

har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i 
det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

anslaget för budgetåret 1975176 tas upp med 93 milj. kr., innebärande 
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en ökning med 10 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på unge· 
fär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbelopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

Kr. 

7 200000 
85 800000 

93000 000 

1. medge att under budgetåret 1975/76 statlig lånegaranti för 
lån avseende inköp av vägunderhållsmaskiner för vissa en· 
skilda vägar beviljas intill ett belopp av 120 000 kr.; 

2. till Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. för budgetåret 
1975176 anvisa ett reservationsanslag av 93 000 000 kr., att av· 
räknas mot automobilskattemedlen. 

B 8. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

24 224 000 
26 800 000 
26 800 000 

Reservation 17 786 000 

Från anslaget lämnas bidrag till byggande av enskild väg av väsentlig 
betydelse för en bygds befolkning. Bidrag lämnas till kostnad för arbets· 
plan med 70 % samt till beräknad övrig kostnad för företaget med högst 
70 % . Föreligger synnerliga skäl kan sistnämnda bidrag höjas till högst 
85 % . Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen angående statsbi· 
drag till enskild väghållning (1952: 793, ändrad senast 1971: 958). 
Fr. o. m. den 1 januari 1966 lämnas bidrag från detta anslag även till 
byggande av enskild väg som utgör tillfartsväg till naturområde för re· 
kreation och friluftsliv eller av annat skäl är av särskild betydelse för 
fritidsändamål. Även för denna bidragsgivning gäller i tillämpliga delar 
nämnda kungörelse. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 35,1 resp. 32,1 milj. kr. enligt sitt 
högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1975/76. Motiveringen för 
verkets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägver. 
kets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
anslaget tas upp med 26,8 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig 
på ungefär följande sätt. 
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Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

4100 000 
22 700 000 

26800 000 

att till Bidrag till byggande av enskilda vägar för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 26 800 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 

B 9. Tjänster till utomstående 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

10 700 000 
116 800 000 
12 300 000 

1 Avser perioden 1974-07-01-1975-12-31. 

Från anslaget bestrids vissa kostnader inom vägverket för planering 
m. m. av beredskapsarbeten åt arbetsmarknadsstyrelsen. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 12 575 000 kr. för budgetåret 
1975176 avseende verksamheten under år 1976. Motiveringen för ver· 
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 
anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1975176 till 12,3 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tjänster till utomstående för budgetåret 1975176 anvisa ett 
förslagsanslag av 12 300 000 kr., att avräknas mot automobil
skattemedlen. 

B 10. Avsättning till statens automobilskattemedelsfond 

I vägtrafikskatteförordningen (1973: 601, ändrad senast 1974: 869) 

återfinns de grundläggande bestämmelserna för beskattning av bilismen. 
I följande sammanställning redovisas det faktiska utfallet av automo-

bilskattemedlens specialbudget för de senaste fem bud&etåren (milj. kr.) 

Budgetår Netto- Netto- Över- Behållning Rescrva-
inkomster utgifter skott på fonden tioner 

1969/70 3 064,0 2 512,0 552,0 1 796,0 1 039,I 
1970/71 3 243,1 2634,I 609,0 2 453,7 990,3 
1971/72 3 348,6 2830,I 518,5 2 754,0 l 208,S 
1972/73 3 474,6 3 169,8 303,8 3 003,4 l 262,9 
1973/74 3 615,6 3 323,6 292,0 3 180,0 l 342,4 
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De sammanlagda utgifterna under de olika väganslagen m. m. för 
budgetåret 1975/76 har jag beräknat till 3 014 milj. kr. 

För trafiksäkerhet, vissa bidrag m. m. beräknar jag för andra anslag 
under sjätte huvudtiteln sammanlagt ca 116 milj. kr., att avräknas mot 
automobilskattemedlen. Under andra, åttonde, nionde och elfte huvud
titlarna föreslås därjämte att ca 659 milj. kr. skall avräknas mot dessa 

medel. Totalt bör alltså för dessa ändamål ca 775 milj. kr. avräknas mot 

automobilskattemedlen. 
Enligt den sålunda redovisade beräkningen skulle det totalbelopp som 

avses täckas av automobilskattemedlen för budgetåret 1975176 uppgå till 

sammanlagt (3 014+116+659) 3 789 milj. kr., vilket innebär en ökning 
i förhållande till motsvarande på riksstaten för innevarande budgetår 

uppförda anslagsbelopp med ca 322 milj. kr. 
Chefen för finansdepartementet har beräknat inkomsterna på auto

mobilskattemedlens specialbudget för budgetåret 1975/76 till samman
lagt 3 755 milj. kr. 

Hela sistnämnda belopp disponeras för att täcka anslag på driftbudge

ten. Därutöver får 34 milj. kr. tas ur budgetutjämningsfonden och där re
dovisas under särskild titel. 

Anslaget bör föras upp med endast ett formellt belopp av 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning till statens automobilskattemedels/ond för bud
getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

C 1. Statens trafiksäkerhetsverk: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

15 041000 
16 118 000 
18 525 000 

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande tra
fikreglering, fordonskontroll, förarutbildning och körkort samt informa
tion och allmänt trafiksäkerhetsarbete. Vid ingången av budgetåret 1975/ 
76 planeras även den centrala bil- och körkortsregistreringsverksamheten 
komma att inordnas i verket, varvid bilregisternämndens förordnande 
således upphör. 

Trafiksäkerhetsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en gene
raldirektör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen trafik- och infor
mationsbyrån, fordonsbyrån, körkortsbyrån samt kanslibyrån. I avvak
tan på den översyn av verkets organisation, som f. n. utförs av trafiksä
kerhetsutrcdningen, planeras den centrala bil- och körkortsregistrerings
verksamhcten komma att anslutas till verket som en enhet. För förar
prov, fordonsbesiktning m. m. finns en regional organisation med sju di
strikt. 

Från förevarande anslag bestrids kostnaderna för verkets styrelse, 
verkschefens sekreterare, trafik- och informationsbyrån, kanslibyråns all
männa sektion, en avdelningsdirektör på körkortsbyrån för viss utred
ningsverksamhet samt - inom den regionala organisationen - sju 
förste byråingenjörer för viss tillsynsverksamhet, sju byråassistenter för 
allmän informationsverksamhet, sju byråassistenter för uppgifter i sam
band med trafikundervisning i skolorna, sju bilinspektörer för arbete 
med bl. a. buller- och avgaskontroll samt fyra kontorister. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Verket Föredra• 
ganden 

Personal 
Handläggande personal 55 + 7 
Övrig personal 16 + 5 

71 + 12 
Anslag 
Lönekostnader 4918 000 + 1458 000 + 599000 
Sjukvård 14 000 + 2000 
Reseersättningar 482000 + 259 000 + 48000 

därav utrikes resor (25 000) (-) (-) 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Verket Föredra-
gamlen 

Lokalkostnader 606 000 + 3ti8 000 + 150 000 
Expenser 477 000 + 221 000 + 80000 

därav representation (3000) (+ 1000) (-) 
därav engångsutgifter (5 000) (+ 24 000) (- 5 000) 

Informationsverksamhet 8 550000 + 3 850 000 + I 500000 
Materialundersökningar m. m. 470000 + 230000 + 30000 
Utredningsuppdrag 600000 
Övriga utgifter 2000 

16119000 + 6388 000 + 2 407 000 
Uppbördsmedel 
Ersättningar för uppdrag m. m. -I 000 

Nettoutgift 16 118 000 + 6388 000 + 2407 000 

Statens trafiksäkerhetsverk 

Trafiksäkerhetsvcrket hemställer att i anslutning till slutligt beslut om 
den centrala bil- och körkortsregistreringcns inordnande i verket princip
beslut fattas om viss i anslagsframställningen närmare angiven förändring 

av verkets organisation. 
Till budgetåret 1975/76 erfordras följande förändringar av anslaget. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 691 000 kr., varav 166 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet skulle nödvändigtvis komma att betyda minskad in

formationsvcrksamhet. Vidare måste uppdragen åt utomstående att ut

föra materialprovningar, utredningar och undersökningar skäras ned. 
3. Trafiksäkcrhctsverkct blir vid ingången av budgetåret 1975/76 cen

tral registermyndighet för bil- och körkortsrcgistrcn och därmed ansva
rigt för uppbörden av vägtrafikskatt. För intern revision av bl. a. denna 
omfattande verksamhet erfordras en avdelningsdirektör ( + 109 209 kr.). 

4. Inom trafik- och informationsbyråns informationssektion sker bl. a. 
produktion av informations- och kampanjmaterial. Även om verket i 
möjligaste mån anlitar reklambyråer för produktion av sådant material 
krävs ett omfattande arbete inom informationssektionen för den kon
tinuerliga kontakten med byråerna och för uppföljning av deras arbete. 
Många produkter måste också med hänsyn till innehållet, t. ex. informa
tion om nya lagar och förordningar, tas fram inom sektionen. För pro
duktionen av informationsmatcrial erfordras ytterligare en byrådirektör. 

Vidare erfordras inom informationssektionen ytterligare ett kvalificerat 

biträde ( + 135 485 kr.). 

5. Trots brister i det nuvarande trafikolycksstatistiksystemet utgör 
olycksdata en fundamental utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetct och 
verket måste ha möjlighet att fortlöpande följa, analysera och bedöma 

olycksläget. För kontinuerliga studier av olycksutvecklingen vilka bl. a. 
tjänar som bedömningsunderlag för verksledningen erfordras· ytterligare 
en amanuens/byråsekreterare ( +63 303 kr.). 

6 Riksdagen 1975. l sam/. Nr 1. Bil. 8 
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6. För övervakning av tillämpningen av bestämmelserna i vägmärkes

kungörelsen och de av verket utfärdade föreskrifterna rörande olika 

trafikreglerande anordningar erfordras förstärkning av verkets regionala 

organisation med tre trafikingenjörer. Vidare har genom den nya tra

fiklagstiftningen ytterligare arbetsuppgifter ålagts den regionala organi

sationen, varför ytterligare tre kvalificerade biträden erfordras 

( + 395 123 kr.). 
7. Kostnaderna för verkets pressombudsman och ett biträde i denna 

verksamhet bör överflyttas till förevarande anslag från anslaget till ver

kets uppdragsverksamhet. Vidare föreslås att vissa extra tjänster ändras 

till extra ordinarie ( + 155 174 kr.). 

8. Informationsverksamheten siktar till att öka allmänhetens kun

skaper om trafik och trafikregler och att ge rekommendationer om upp

trädandet i trafiken. Verksamheten planeras i detalj för längre tidsperio

der med närmare precisering av målsättning, innehåll, media etc. Aktivi

teterna följs upp genom undersökningar för att mäta effekten av dem 

och få underlag för det fortsatta arbetet. Informationen sprids med hjälp 

av massmedia samt genom kursverksamhet och via trafiksiikerhctskom

mitteer och organisationer m. m. 
Under år 1975 koncentreras trafiksäkerhetsverkets informationsinsat

scr främst på kampanjen "Trafiknykterhet" - som är en gemensam 

satsning på ökad trafiknykterhet av olika myndigheter, organisationer 
bl. a. inom det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt företag. Kampan

jen har planerats så att tyngdpunkten i de aktiviteter som skall genom

föras lokalt ligger under hösten 1975 med bl. a. omfattande mötes- och 

upplysningsverksamhet. I denna lokala verksamhet innefattas också sär
skilda aktiviteter inom bl. a. skolans område. 

I den långtidsplan för informationsverksamheten som verket fastställt 
har för år 1976 upptagits huvudaktiviteten "Barn i trafiken". Detta an

gelägna område avses att belysas ur flera olika aspekter och ett grund

ligt förberedelsearbete har redan startats med insamling av fakta, såväl 

från Sverige som från utlandet. Kampanjen skall planeras av arbets

grupper med representanter för berörda myndigheter och organisationer 

samt av erforderlig marknadsföringsexpertis. För att nå positiva resultat 

av kampanjen är det väsentligt att kraftfulla insatser görs i massmedia. 

För bl. a. detta ändamål erfordras medelsförstärkningar. Totalt beräk

nas för informationsverksamheten ett ytterligare medelsbehov av 

2 150 000 kr. 

9. För sjukvård beräknas ett medelsbehov av 2 000 kr. för nytill

kommande personal. Under anslagsposten Reseersättningar erfordras yt

terligare 160 000 kr. till resor för den till förevarande anslag hänförda 

personalen, som har inspekterande arbetsuppgifter eller uppgifter inom 

informationsverksamheten, skolan eller trafikregleringsområdet samt 

48 000 kr. med hänsyn till begärd personalökning. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 83 

10. För nytillkommande personal beräknas lokalkostnader om 69 000 

kr. 
11. Under anslagsposten Expenser erfordras ytterligare 100 000 kr. 

för ökade telefonkostnader samt 79 000 kr. med hänsyn till begärd per

sonalökning. 
12. Från anslagsposten Materialundersökningar m. m. utgår bidrag till 

Sveriges Mekanförbund för visst standardiseringsarbete på fordonsom

rådet. För detta ändamål erfordras ytterligare 30 000 kr. Verkets eget 

behov av materialundersökningar för föreskrifter av olika slag blir allt 

större både i vad avser fordons utrustning och material till vägmärken 

och vägmarkeringar o. d. Ytterligare 200 000 kr. behöver ställas till ver

kets förfogande för sådana undersökningar. 

FDredruga1ulen 

De av trafiksäkerhetsverket i anslagsframställningen framförda försla

gen avseende verkets framtida organisation bör övervägas vidare inom 

trafiksäkerhetsutredningen (K 1973: 07). I dess uppdrag ligger bl. a. att 

bedöma behovet av organisatorisk anpassning av verksamheten. Till frå
gan om inordningen av den centrala bil- och körkortsregistreringsverk

samheten i verket återkommer jag under anslaget C 3. 
För trafiksäkerhetsverket förordar jag under förvaltningskostnads

och uppdragsanslagen en uppräkning med 5,6 milj. kr. till 42,7 milj. kr. 

för att möjliggöra bl. a. viss personalförsfärkning och en utvidgad in

formations- och typbesiktningsverksamhet. För bil- och körkortsregistre

ring samt framställning av körkort föreslås en uppräkning med 7,4 milj. 
kr. till 59,5 milj. kr. 

Under förvaltningskostnadsanslaget beräknar jag en höjning med 2,4 

milj. kr. till 18 525 000 kr. Härvid har jag bl. a. beräknat ytterligare 
1.5 milj. kr. för informationsverksamhet, för vilket ändamål därmed 

disponeras 10 050 000 kr. 

Med hänvisning till det anförda och till sammanställningen hemställer 
jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens trafiksäkerhetsverk: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 18 525 000 kr. att 
avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 2. Statens trafiksäkerhetsverk: Uppdragsverksamhet 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

21251000 

20 990 000 

24139 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för fordonsbyrån, körkortsbyrån, 

kanslibyråns chef och förvaltningssektion, den regionala organisationen 
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med under C 1. angivna undantag, anskaffning och u11derhåll av utrust
ning för fordonsbesiktning samt utbildning. 

Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, som redovisas på driftbud

getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas för 
budgetåret 1975176 till 28,5 milj. kr. (1974175 till 26,0 milj. kr.). 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Verket Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 77 + 8 + 5 
Övrig personal 176 + 4 ' 2 -;-

253 + 12 + 7 
Anslag 
Lönekostnader 14406 000 + 2 575 000 + 2 308 000 
Sjukvård 47000 + 2 000 + 2000 
Reseersättningar 1920000 + 392 000 + 275 000 
Lokalkostnader 2 699 000 + 191 000 + 302 000 
Expenser 1 331 000 + 348 000 + 198 000 

därav engångsutgifter (6 000) (+ 36 000) (+ 15 000) 
Utrustning 350 000 + 50000 + 50000 

därav engångsutgifter (250000) (+ 50 000) (+ 50 000) 
Övriga utgifter - 237 000 + 20000 + 14000 

20990 000 + 3578000 + 3149 000 

Statens traf iksäkerlzetsverk 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 010 000 kr., varav 489 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. En minskning av anslaget enligt 0-alternativet skulle medföra dels 
att mindre tid kunde ägnas åt prövning av körkortssökandena genom 
att antalet sökande i prövningsgmpperna måste ökas, dels att möjlighe
terna för verket att genom flygande inspektion kontrollera fordon i tra

fik skulle minska. 
3. Fordonsbyråns inspektionssektion svarar bl. a. för redigeringen av 

verkets tekniska handböcker, som används av bilinspektörer, besiktnings
män och polismän i arbetet med besiktning av fordon samt av tillver

kare, verkstäder och andra verksamma inom fordonsbransehen. Hand

böckerna spelar en viktig roll såsom informationskälla om nya och änd

rade bestämmelser, och det är därför angeläget att dessa snabbt kan in

föras i handböckerna. På grund av arbetsuppgifternas omfattning er

fordras förstärkning med en byråingenjör och ett kvalificerat biträde på 

sektionen ( + 116 391 kr.). 
4. Fordonsbyråns utredningssektion handlägger frågor angående typ

godkännande av fordon och fordonsutrustning och har vidare att verk

ställa eller leda utredningar inom detta område. Ett stort antal problem 

behandlas även internationellt, vilket gör det angeläget att Sverige be-
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vakar och aktivt deltar i detta arbete. Årligen tillkommer ett antal nya 
internationella reglementen eller standarder, som har stor betydelse från 
säkerhetssynpunkt. Verket har enligt föreskrifter i fordonskungörelsen 
befogenhet att föreskriva att viss utrustning skall vara av typ som god
känts av verket. Förstärkning erfordras med en förste byråingenjör 

( + 76 012 kr.). 
5. Fordonsbyråns typbesiktningssektion kommer att få nya och ut

ökade arbetsuppgifter i samband med typbesiktning av fordon. Den hit
tills gjorda kontrollen av bilarnas konstruktion med avseende på luft
föroreningar från motorn kommer att utökas avsevärt på fordon av 
1976 och senare års modeller, då dessa fordon skall kontrolleras enligt 
de skärpta bestämmelserna i bilavgaskungörelsen (1972: 596). Genom 
terrängtrafikkungörelsens (1972: 594) tillkomst har typbesiktningsverk
samheten utökats till att även omfatta terrängfordon. Typbesiktningssek
tionen behöver således förstärkas med två bilinspektörer ( + 144 321 kr.). 

6. Till följd av en fortlöpande ökning av dispensärenden i körkorts
frågor, en ökad omfattning av tillsynen över den militära förarprovs
verksamheten, en betydande ökning av telefonförfrågningar om körkort 
samt ett ökat antal ärenden rörande utländska körkort m. m. erfordras 
en förstärkning av körkortsbyråns körkortssektion med en amanuens/ 
byråsekreterare och ett biträde ( + 109 298 kr.). 

7. Registrering och arkivering av inkommande och utgående hand
lingar sker inom centralförvaltningen hos en för samtliga byråer gemen
sam registrator. I takt med de ökade anspråken på verket har registra
torns arbetsbörda också ökat. Under de senaste åren har korresponden
sen som passerar registratorn i det närmaste fördubblats. Bl. a. genom 
att verket blivit central körkortsmyndighet har också telefonfrekvensen 
i centralförvaltningens växel ökat, vilket medför att långa väntetider 
uppstår, innan samtalen kan kopplas ned. Även verkets reproduktions
verksamhet ökar i omfattning. För dessa uppgifter erfordras förstärk
ningar av kanslibyråns förvaltningssektion med ett kvalificerat biträde, 
en telefonist och en expcditionsvakt ( + 141 725 kr.). 

8. Den nya trafiklagstiftningcn ställer ökade krav på den interna 
kursverksamheten med avseende på fort- och vidareutbildning av verkets 
egen personal och genomförande av utbildning av medarbetare i kom
munernas trafiksäkcrhetsarbete m. fl. För kl:lfsadministration jämte ut
formning av undcrvisningsmatcrial, kursprogram m. m. behöver kansli
byrån förstärkas med en byråsekreterare ( + 69 809 kr.). 

9. Den i fordonskungörelsen förutsatta kontrollen av fordons beskaf
fenhet och utrustning kräver en kontinuerlig och planerad verksamhet 
för att nå effekt. Under våren 1974 gjorda kontroller av tunga fordon 
och släpvagnar vid vissa gränsstationer har givit mycket nedslående er
farenheter beträffande vissa fordons beskaffenhet. Tidigare gjorda in
spektioner av tankfordon har också gett besked om svåra bristfälligheter 
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på fordonen. Verkets resurser för denna verksamhet är emellertid inte 
tillräckliga, utan kontrollerna har fått ske med åsidosättande av andra 

angeliigna tekniska arbetsuppgifter. En förstärkning med tre bilinspek
törer erfordras därför inom den regionala organisationen ( + 225 162 kr.). 

10. Kostnaderna för verkets pressombudsman och ett biträde i denna 
verksamhet bestrids från förevarande anslag. Verkets informationsverk
samhet bör dock i sin helhet betraktas som en förvaltningsuppgift, varför 

samtliga kostnader för pressombudsmannen bör överföras till verkets 
förvaltningskostnadsanslag. Vidare föreslås att vissa extra tjänster ändras 

till extra ordinarie (-155 174 kr.). 
11. För sjukvård beräknas ett medelsbehov av 2 000 kr. för nytill

kommande personal. 
12. För resor bl. a. i samband med flygande inspektion av fordon 

erfordras ytterligare 130 000 kr. Under anslagsposten Rcseersättningar 

erfordras även ytteriigarc 59 000 kr. med hänsyn till begärd personal
ökning. För lokalkostnader erfordras ytterligare 73 000 kr. för nytill

kommande personal. 
13. Den nya trafiklagstiftningen och verkets även i övrigt ökade 

verksamhet har medfört en väsentlig ökning av reproduktionsverksam
heten. För att undvika onödiga kostnadsökningar genom externa re
produktionsförfaranden har verket anskaffat en egen kontorsoffsetan
l~iggning. På grund av verksamhetens omfattning behöver anslagsposten 
Expenser räknas upp med 200 000 kr. För nytillkommande personal 
erfordras ytterligare 77 000 kr. 

14. I bilavgaskungörclsen (1972: 596) har fastställts maximivärden 
för föroreningshalter, vilka inte får överskridas för att godkännande av 
anordning för rening av bilavgaser skall kunna ges på fordon av 1976 
och senare års modeller. I kungörelsen har också angivits en principiell 
provmetod för mätning av föroreningarna. För att kunna verkställa 

provning av fordonen vid typbesiktning behöver en ny chassidynamo
meter anskaffas varjämte viss kompletterande utrustning erfordras för 
avgaskontrollen ( + 300 000 kr.). 

Fliredrnganden 

För budgetåret 1975/76 förordar jag en uppräkning av uppdragsan
slaget med drygt 3,1 milj. kr. till ca 24,1 milj. kr. Härvid har jag be
riiknat medelsutrymme för sju nya tjänster, nämligen en förste byrå

ingenjör och två bilinspektörer inom fordonsbyrån, ett kvalificerat bi

träde och en telefonist inom kanslibyrån samt två bilinspektörcr inom 
den regionala organisationen. 

Utrymme har även beräknats för att tillgodose verkets ökade medels
behov för bl. a. resor och expenser. Vidare beräknar jag medel för sådan 
komplettering av nuvarande utrustning för avgaskontroll vid fordons

byråns typbesiktningssektion, som behövs till följd av skärpta krav på 
avgasrening hos fordon fr. o. m. 1976 års modeller. 
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Med hänvisning härtill och till sammanställningen hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens trafiksäkerhetsvcrk: Uppdrags11erksamlzet för bud

getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 24 139 000 kr., att 

avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 3. Statens trafiksiikerhetsverk: Bil- och körkortsregister m. m. 

1973/74 Utgiftl 
1974/75 Anslagl 

1975/76 Förslag 

97 553 000 

52 058 000 
59 494 000 

Reservation 311000 

1 Anslagen Registrering av motorfordon, Kostnad~r för nytt bilregistcr m. m. 
och Kostnader för framställning av körkort m. m. 

Under förevarande anslag föreslås bli sammanförda dels de nuva

rande anslagen Registrering av motorfordon och Kostnader för fram

sfallning av körkort m. m. som bl. a. disponeras av statens trafiksäker

hetsvcrk, dels det nuvarande anslaget Kostnader för nytt bilrcgistcr 

m. m., vilket disponeras av bilregistcrn;imnden. 

Den centrala bil- och körkortsregistrcringsvcrksamheten som fr. o. m. 

den 1 januari 1971 byggts upp under bitregisternämndens ledning skall 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsecrsiittningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Datamaskinkos!nader 
Utbildning och information 
Utgifter för framställning av 

kontrollmärken j 
Utgifter för framställning och 

distribution av registreringsskyltar 
Uppdragsvcrksamhet m. m. 
Ersättning till postverkct 
Ersättning till AB ID-kort 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

46 
64 

110 

7 969 000 
22 000 

205 000 
1 705 000 
2 485 000 

12 680 000 
550 000 

1600000 

1 000 
I 000 

9 840000 
15 000 000 

52 058 000 

Myndig
heterna 

+11 
-1-22 

-1-33 

+3 486 000 
+ 9 000 
+ 60000 
-,- 568 000 
+1 200000 
+I 369 000 
- 340000 

+t 140000 

+ 160 000 
+ 300 000 

+7952 000 

Föredra
ganden 

+2 970 000 
+ 9000 
_L 60000 
+ 568 000 
+I 200000 
+ 1369000 
- 340 000 

+ 1140 000 

+ 160 000 
+ 300 000 

+7 436000 

1 Enligt trafiksäkerhetsvcrkcts bestämmande inom ramen för tillgängliga medel. 
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den 1 juli 1975 inordnas i trafiksäkerhetsverket som en enhet, var
vid bilrcgisternämndens förordnande således upphör. Till samma or
ganisatoriska enhet avses även verkets kontroll av körkortstillverkning

en komma att föras. 
Från anslaget bör bestridas trafiksäkerhetsverkets kostnader för den 

centrala bil- och körkortsrcgistreringsverksamheten. Vidare bör därifrån 

täckas kostnaderna för verkets handhavande av körkortstillverkning 
m. m. samt de direkta ersättningar som för varje körkort skall utgå till 
postverket och AB ID-kort för deras medverkan i körkortsframstä!l
ningen. 

Kostnaderna för bil- och körkortsrcgistrcring och körkortsframställ
ning m. m. täcks av bl. a. registerhållnings- och skyltavgifter från bil
och körkortsinnehavarna och av särskilda kortavgifter för körkort. 

Bil- och körkortsregister 

Bilregistcrnämnden 

I anslagsframställning den 26 augusti 1974 och i anslutning därtill 

lämnade kompletterande uppgifter har bilregisternämnden hemställt om 

anslag till bil- och körkortsregistren. 

Bilregistcrnämnden, som inrättades den 1 januari 1971, har haft till 
uppgift att genomföra omläggningen av bil- och körkortsrcgistren. 
Nämnden är central myndighet för bil- och körkortsrcgistrcririg och är 
sedan den 1 juli 1973 lokaliserad till Örebro. 

På Kungl. Maj:ts uppdrag har bilregisternlimnden i samråd med 
trafiksäkcrhetsverket utrett frågan om sättet för den organisatoriska in
ordningen av den centrala bil- och körkortsregistreringsverksamheten 
i trafiksäkcrhetsverket med riktpunkt i tiden till den 1 juli 1975. Bil
registernämnden, som i utredningsarbetct biträtts av Statskonsult AB, 
föreslår bl. a. följande åtgärder. 

Nämndens nuvarande verksamhet bör inordnas i trafiksäkcrhetsverket 
som en enhet direkt underställd chefen för verket. Ett särskilt rådgi

vande organ, registerrådet med representanter för olika intressenter i 
registren, bör inrättas. Ansvaret för körkortsrcgistrering och körkorts

tillverkning m. m. bör sammanföras till en nyinrättad enhet i Örebro. 

Trafiksäkerhetsverkets kontrollverksamhet för körkortstillverkningen 
bör således inordnas i denna nya enhet. 

Den centrala bil- och körkortsregistermyndighctcns verksamhet regle
ras av vägtrafik- och vägtrafikskattelagstiftningen. Inom ramen för den

na skall den centrala myndigheten detaljutforma, genomföra och vida
reutveckla bil- och körkortsregistersystemen. I uppdraget ingår, för

utom ansvar för datamaskindrift, dataregister och centrala rutiner för 
kontrollbesiktning, försäkring, körkort, skyltar m. m., även ansvar för 
bl. a. uppbörden av vägtrafikskatt, utbytet av körkort, samordning av 
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det regionala arbetet vid länsstyrelserna samt information till allmän

heten och särskilt berörda grupper. 

Bilregistcrnämndens arbete med omläggningen av bilregistret har av

slutats med utbytet av registrcringsskyltar, och efter den 1 januari 1974 
är endast de nya reflekterande skyltarna tillåtna. I anslutning till om

läggningen av registret genomfördes bl. a. ett omfattande utrednings

arbete hos försäkringsbolagen och nämnden, vilket bl. a. resulterade i 

att antalet oförsäkrade fordon kunde minskas från 145 000 i augusti 

1973 till 65 000 i mars 1974. Drivmedclsransoneringen torde därvid 

också haft en pådrivande effekt. 

Med utgångspunkt i det nya bilregistersystemct har ett särskilt kon

trollmärkessystem kunnat införas, vilket innebär att kontrollmärke till

handahålls vid ordinarie bilskatteuppbörd för samtliga fordon som upp

fyller gällande bestämmelser i fråga om vägtrafikskatt, trafikförsäkring 

och kontrollbesiktning. Kontrollmärken sändes ut första gången i sam

band med skatteuppbörden i januari-februari 1974. I mars månad 

1974 togs ett nytt system med rullande vägtrafikskatteuppbörd i bruk. 

Sk2tt debiteras, uppbärs och redovisas av nämnden för länsstyrelsernas 

räkning. Under år 1973 debiterades ca 1 500 milj. kr. i fordonsskatt 

och tillkommande avgifter. 

Nämndens arbete med kilometerskatten som infördes den 1 januari 

1974 för bilar som drivs med annat drivmedel än bensin eller gasol har 

pågått sedan slutet av år 1972. Bl. a. har ett register över kilometer

räknare byggts upp, vilket vid ingången av år 1974 bestod av uppgif

ter om ca J 60 000 räknare. 

Produktionen inom bil- och körkortsregistret kan belysas genom 
några sifferuppgifter: 

Bestånd 1973-07-31 1974-07-31 Å
0

ndri11g 
Antal registerförda fordon 3418000 3 749 000 + 10% 
- varav avs1ällda 137 000 197 000 ' 44% .,. 
- varav avregistrerade 106000 239 000 + 125 % 
- varav förregistrerade 13 000 38 000 + 192 % 
Antal registerförda 

juridiska personer ca 130 000 200 000 + 54 % 
Antal registerförda 

fysiska personer ca 4050000 4 287 000 + 6 0.' 
lo 

- varav körkortsinnehavare 3 350 000 3 700 000 + 10 % 

Utgående dokument 1973-01-01~06-30 1974-01-01~06-30 

Antal postbefordrade 
dokument 9 500000 11 258 000 -!- 18 % 

- varav rcgistr.bevis I 285 000 1 828 000 + 42% 
- varav skatteavicr 3 351 000 4 450 000 + 33 % 
- varav anmodan om 

kontrollbesiktning 823 000 971 000 -!- 18 % 

Transaktioner 
Antal transaktioner 21708000 28 058 000 + 29 % 
- varav frågor via 

terminal 5 850 000 7 020 000 + 20 ~~ 
- varav uppdaterings-

transaktioner och övr. 
registerförändringar 15 858 000 21 038 000 + 33 % 
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Under budgetåret 1974i75 uppnås ett stabilare driftskede i nämndens 
arbete. Detta innebär att angelägna förbättringar i rutinerna för främst 
skatte- och körkortssystemen kan genomföras. Vidare pågår utbytet av 
körkort t. o. m. år 1976. Vissa nya uppgifter kan dock komma att till
föras myndigheten, bland vilka kan nämnas registrering av saluvagns
licenser, ny märkning av diplomatfordon samt ett nytt beteekningsmär
kessystem för den yrkesmässiga trafiken. Inom ramen för redan befint
liga arbetsområden försiggår hela tiden en expansion. Inte minst gäller 
detta informationsuttagsverksamheten, som av kapacitetsskäl har varit 
koncentrerad på de typer av uttag som tidigare lämnats från de gamla 
registren. Denna uppdragsverksamhet tillförs under året ökade resur
ser vad avser både systemarbete och kundkontakt. 

Den fortsatta utvecklingen av systemet kan endast till en del förut
ses. Vad som nu är känt är att bl. a. olika berörda myndigheter under
söker hur det nya registret på bästa sätt skall utnyttjas. Vidare vidtas 
nu förberedelser för en utvidgning av kilometerskatten till att även gälla 

tunga släpvagnar. Motorredskapsutredningens nyligen avlämnade be
tänkande (SOU 1974: 26) Motorredskap innehåller förslag, som - om 
de genomförs - innebär betydande utökningar av registreringsverksam
heten. Andra utredningar av intresse i sammanhanget är leasingutred

ningen (K 1972: 06) och översynen av drivmedelsransoneringssystemet. 
Det nya bil- och körkortsregistersystemets fördelar och möjligheter 

har nu på allvar börjat utnyttjas bl. a. inom andra myndigheter. De 
potentiella vinsterna är stora utanför det administrativa område där 
direkta rationaliseringseffckter kan mätas. Aktiviteter har startats eller 

övervägs t. ex. på skattesidan, inom den yrkesmässiga trafiken, trafik
försäkringssidan, polisens brottsbekämpande verksamhet etc. Även i 
andra avseenden medför det nya systemet fördelar och rationaliserings
vinster. 

Till budgetåret 1975/76 erfordras följande förändringar av anslaget. 
1. Pris- och löneomräkning m. m. 5 676 000 kr., varav 256 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Alternativ 0 innebär att anslaget skulle uppgå till 29 940 000 kr., 

vilket medför att verksamhetens omfattning skulle begränsas samtidigt 

som nya arbetsuppgifter tillförs och transaktionsvolymerna ökar. Kost

naderna är till mycket stor del - ca 90 % - att betrakta som system

beroende. Eftersom arbetet inom systemet successivt ökar främst be
roende på fordonsparkens tillväxt och ökningen av antalet körkortsin

nehavare, finns en inbyggd automatik i kostnaderna liksom i intäkter

na. En nedsk~irning kan således inte genomföras utan en betydande 

s~inkning av ambitionsnivån, vilket i realiteten innebär att anslagsminsk

ningen på detta område leder till kostnadsökningar för fansstyrclserna 
och andra myndigheter med avsevärt högre belopp. 

3. Med anledning av bilregisternämndens inordning i trafiksäkerhets-
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·verket har konstaterats ett behov att skapa en gemensam enhet för kör
:kortsregistrcring och körkortsframstlillning och därmed sainmanhäng
:ande frågor. Detta innebär att verksamheten vid trafiksäkcrhctsverkets 
·enhet i Strängnäs i fortsättningen bör hänföras till den nya enheten för 
körkortsregistrering m. m. Såsom chef för denna enhet erfordras en av

·delningsdirektör ( + 104 698 kr.). 
4. De administrativa göromålen i Örebro kräver en förstärkning med 

·en byrådirektör som skall svara för de löpande juridiska ärendena. 
Denna tjänst ersätter den särskilda juridiska expert som nämnden hit
tills disponerat. Vidare krävs en förste byråsekreterare för löpande per
·sonaladministrativa och kamerala frågor samt ett kontorsbiträde inom 
funktionerna kassa, registratur, växel och vaktmästeri ( +208 836 kr.). 

5. Inom den nuvarande samordningscnheten handläggs frågor rö
nnde bl. a. debitering, uppbörd, avräkning och redovisning av vägtrafik
·skatt. Detta arbete bar under omläggningsskcdet till stor del utförts av 

·extraanställd personal. I avvaktan på att omfattningen och inriktningen 

.11v arbetsuppgifterna skulle J.amna slutligt bestämmas har medel hittills 
-ei1dast anvisats för tillfällig personal. En del av denna personal avveck
fas nu successivt varvid vissa nya tjänster måste inrättas för arbetsupp
·gifter som konstaterats vara av permanent natur. För kontroll och av
·stämning av inkommande avstämplingskort för kilometerskatt samt för 
redovisning, felutredningar, avstämning och telefonservice bl. a. be

träffande avräkning av vägtrafikskatt för utlandskörning erfordras tre 
byråsekreternre. Vidare behövs en kansliskrivare till gruppen för tele
fonservice och allmänna kontorsgöromål ( + 225 115 kr.). 

6. Inmatning av data till registersystemet sköts till största delen av 
länsstyrelserna. Emellertid finns ett antal rutiner som sköts centralt 
beroende på att maskinell utrustning till viss del används, t. ex. optisk 
läsning. Härvid måste dock viss registrering ske manuellt vilket till stor 
.-del hittills har skötts av utomstående serviceföretag. För att minska 
kostnaderna för denna verksamhet samt för att få ett snabbare och 
säkrare resultat är det angeläget att utöka den nuvarande registrerings
enhcten med sex kansliskrivare. Vidare har mikrofilmarbetet ökat till 
följd av de ökade registreringsvolymerna samt genom ett ökat behov av 
kopior av arkiverade handlingar, varför ytterligare ett kvalificerat biträ
·de erfordras som biträdande arbetsledare ( +340 988 kr.). 

7. Inom systemutvccklingscnheten erfordras med anledning av de 

-utökade arbetsuppgifterna ytterligare en systemman för underhållspro

grnmmering. Vidare krävs en byrådirektör för utformning av arbets
metodik och blanketter samt för allmän AR-verksamhet. För dokumen
tation av systemet enligt de nya krav som ställs från olika myndigheter 
krävs en byrådirektör ( +279 778 kr.). 

8. Inom datadriftenhetcn erfordras två driftassistenter för magnet
:bandsvärd resp. för arbete på driftexpeditionen. Vidare krävs två opera-
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törer till efterbehandlingsgruppen till följd av de ökade volymerna och 
för att kunna klara uppställda tidskrav. Eftersom arbetsvolymerna kan 
antas fortsätta att öka som hittills kommer även den optiska läsaren att 
behöva användas i kontinuerlig drift vilket kräver ytterligare två ope

ratörer ( + 350 484 kr.). 
9. Medelsbehovet för konsultinsatser beräknas minska med 200 000 

kr. Under budgetåret 1975/76 kan bl. a. viss reformverksambet förutses 
då t. ex. kilometerskattesystemet skall utökas till att även gälla tyngre 
släpvagnar, varvid en helt ny typ av räknare med andra avstämplings

kort kommer att införas. Därtill kommer erfarenhetsmässigt verksam
heten att åläggas nya arbetsuppgifter samt uppdrag och undersökningar, 
vilka ofta kräver expcrthjälp. 

10. För arbetet med rutinerna för kilometerbeskattning, rullande 
skatteuppbörd, kontrollmärkessystem och körkort kan medelsbehovet 

för tillfällig personal beräknas minska med 100 000 kr. 
11. För begärd personalökning beräknas för sjukvård ett medelsbchov 

av 6 000 kr. Anvisat belopp under anslagsposten Reseersättningar medger 
inte att länsstyrelserna besöks i den omfattning som ansvaret för sam
ordningen och övervakningen av de länsvisa körkorts- och bilregister
cnhetcrna kräver. För bl. a. dessa resor erfordras ytterligare 25 Ot>e kr. 

12. U ndcr ans lagsposten Expenser erfordras främst med hänsyn till 
nytillkommande personal en engångsanvisning för inventarier om 85 000 

kr. För utbildning av datadrift- och systempersonal erfordras ytterligare 
15 000 kr. 

Framställning av körkort m. m. 

Statens trafiksäkerhetsverk 

l. Pris- och löneomräkning m. m. + 577 000 kr., varav 37 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. I detta belopp ingår, förutom bl. a. löne
omräkning, p;isomräkning av anslagsposten Ersättning till AB ID-kort 
med 300 000 kr. Enligt löpande avtal med däri gjorda tillägg beräknas 

ersättningen uppgå till i genomsnitt 10: 85 kr. per körkort under budget
året 1975176. 

2. Kostnaderna för bl. a. emballage för körkort samt transportkostna

derna har ökat väsentligt, varför en ökning av anslagsposten Expenser 
erfordras med 200 000 kr. 

3. Ersättning till postverket utgår f. n. med ca 7 kr. per körkort. 

Med hänsyn till antalet tillverkade körkort erfordras ytterligare 160 000 
kr. Genom att gällande avtal upphör med utgången av år 1974 kan en 
eventuell höjning av ersättningen till postverket bli aktuell för åren 
1975 och 1976. 
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:Registrering av motorfordon 

.Statens trafiksäkerlzetsverk 

Det nm'arande anslaget Registrering av motorfordon för-cslås slopat 
fr. o. m. budgetåret 1975176. Till följd av bilregisterreformen beräknas 

:anslaget i fortsättningen komma att få en ringa omsättning varför trafiksä
kerhetsverket bl. a. föreslår att verkets inkomster och utgif1er för blan
ketter och utgifter för vissa registreringsskyltar redovisas på det nuva

rande anslaget Kostnader för nytt bilregister m. m. 

Föredraganden 

Bilrcgisternämnden inrättades den 1 januari 1971 för att genomföra 
<Jmläggningen och uppbyggnaden av de nya bil- och körkortsregister

systemen. Sedan systemen nu införts är nämnden central myndighet för 
<le nya bil- och körkortsregistren. Enligt statsmakternas beslut (prop. 

1970: 165, SU 1970: 213, rskr 1970: 428) borde nlimnden vara verks::im 
till dess registeromläggningen var genomförd och den nya organisationen 

visat sig fungera tillfredsställande. Beträffande den definitiva organisa
tionen har statsmakterna (prop. 1969: 30, SU 1969: 42, rskr 1969: 136 
resp. prop. 1971: 65, TU 1971: 12, rskr 1971: 209) beslutat att trafik
säkcrhctsvcrket skall vara central registermyndighet. 

De nya bil- och körkortsregistcrsystcmcn är nu i drift och bilrcgister
:nämndcn har i samråd med trafiksäkerhetsverket på Kung!. Maj: ts upp
drag utrett frågan om sättet för den organisatoriska inordningen av den 

centrala bil- och körkortsregistrcringsvcrksamheten i trafiksäkerhets
vcrket. Med utgångspunkt i av nämnden redovisat förslag förordar jag 

:att nämndens nuvarande verksamhet vid ingången av budgetåret 1975/ 
76 inordnas i trafiksäkerhetsverket som en särskild enhet. Vidare bör för 
en effektiv samordning och avvägning av verksamheten inrättas ett sär
:skilt rådgivande organ, registerrådet, med representanter för olika intres
senter i registren. Till den föreslagna enheten för bil- och körkortsre
gistren bör organisatoriskt även hänföras verksamheten vid trafiksäkcr
Jictsvcrkets kontrollenhet för körkortstillverkning m. m. i Strängnäs. 

Under skedet för omläggningen av bil- och körkortsregisterverksam
heten har man inte fullt ut kunnat tillgodose efterfrågan på sådan in

formation, som tidigare Jämnades genom länsstyrelsernas kommissio
närsverksamhet. När nu registreringsverksamheten går in i ett stabilare 
driftskede bör det finnas möjligheter att genom uppdragsverksamhct på 
l:ommersiella grunder tillgodose denna efterfrågan. 

Jag finner det ändamålsenligt att medlen för de verksamheter, som 
f. n. bestrids från anslagen Registrering av motorfordon, Kostnader för 

nytt bilregister m. m. och Kostnader för framställning av körkort m. m .. 
samlas under ett enda anslag. I statsbudgeten bör därför fr. o. m. budget
året 1975176 föras upp ett .särskilt förslagsanslag, benämnt Statens tra-
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fiksäkerhetsverk: Bil- och körkortsregister m. m. i stället för de tre 
nämnda anslagen. Inkomster och utgifter, motsvarande dem som f. n. 

redovisas på dessa anslag, bör fr. o. m. budgetåret 1975/76 redovisas 

på det nya anslaget. 
Jag vill i detta sammanhang nämna att bilrcgisternämnden i skrivelse 

den 26 augusti 1974 anmält behov av ytterligare medel för budgetåret 
1974/75. Nämnden anför att en höjning av anslaget med 3,4 milj. kr. be
hövs för att verksamheten skall kunna drivas med oförändrad ambitions

nivå under detta budgetår. Med hänsyn härtill kommer jag att senare 

denna dag - beträffande den del av behövligt belopp som inte avser 

Hickning av merkostnader för löner - hemställa att regeringen föreslår 

riksdagen att till Kostnader för nytt bilregister m. m. anvisa ett rcscrva

tionsanslag av 2 090 000 kr. 
För budgetåret 1975/76 förordar jag en uppräkning inom det före

slagna anslaget Statens trafiksäkerhetsverk: Bil- och körkortsregistcr 
m. m. med ca 7,4 milj. kr. till ca 59,5 milj. kr. 

I och med att bil- och körkortsregistreringsverksamheten går över 
i ett stabilare driftskede har olika arbetsuppgifter nu kunnat urskiljas. 
Jag har beräknat medclsutrymme för bl. a. handhavandet av körkorts
frågor, juridiska ärenden, uppgifter i anslutning till uppbörden av 
skatter och avgifter, underhållsprogrammering och administrativ ratio
nalisering samt för olika arbetsuppgifter i samband med driften av 

datamaskinanläggningcn. Vidare har medel beräknats för att tillgodose 
behovet av tillfällig personal för olika uppgifter samt för bl. a. rese
ersättningar och expenser. 

Mot trafiksäkerhetsverkets beräkning av kostnaderna för framställ
ningen av körkort har jag ingen erinran. 

Med hänvisning härtill och till sammanställningen hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens traf iksäkerhetsverk: Bil- och körkortsregister 

m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 
59 494 000 kr. 

C 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 

järnvägskorsningar 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

6 499 916 

7 000 000 

7 500 000 

Reservation 185 

Från anslaget utgår statsbidrag till järnvägar för sådana säkerhets
anordningar, som huvudsakligen betingas av vägtrafikens säkerhetskrav. 

Statsbidrag utgår med högst 90 % av beräknad skälig engångskostnad 
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för kryssmärke och annan säkerhetsanordning som vidtagits på grund 
av bestämmelserna i kungörelsen (1959: 50) angående säkerhetsanord
ningar vid plankorsningar mellan järnväg och väg, annan trafiksäker
hetsfrämjande åtgärd till fördel för vägtrafiken såsom siktförbättring 

eller vägomläggning vid plankorsning inklusive marklösen och ersätt
ning för skada och intrång samt med högst 45 % av engångskostnad 

för automatisering av befintlig säkerhetsanordning. Principerna för bi
dragsgivningen framgår av prop. 1964: 1 (bil. 8, p. 25). Genom Kungl. 

Maj:ts beslut den 14 maj 1970 har utfärdats bestämmelser för anslagets 
användning, vilka ersatt tidigare, den 29 april 1964 meddelade bestäm

melser. 

Statens traf iksäkcrhetsverk 

Vid början av budgetåret 1973/74 förelåg godkända planer för åt
gärder till en bidragsberättigad kostnad av sammanlagt ca 12 milj. kr. 

Under budgetåret 1973/74 har trafiksäkcrhetsverket godkänt liknande 
planer för vilka den bidragsberättigade kostnaden beräknats till ca 5,4 
milj. kr. Härvid har med hänsyn till mcdelsläget godkännande av vissa 
i och för sig nödvändiga säkerhetsåtgärdcr senarelagts. Under budget
året har statsbidrag utbetalats med sammanlagt 6,5 milj. kr. Vid in
gången av budgetåret 1974/75 fanns obetalda räkningar för utförda 

åtgärder till ett sammanlagt bidragsberättigat belopp av ca 2,8 milj. kr., 
varjämte godkända planer för ännu inte utförda åtgärder fanns till en 
bidragsberättigad kostnad av ca 8,1 milj. kr. 

Under det senaste budgetåret har kostnadsfördyringar inträffat för 
här ifrågavarande slag av arbeten med ca 10 % . Med hänsyn till efter
släpningen i utförandet av redan beslutade åtgärder och behovet av nya 
eller förbättrade säkerhetsanordningar vid ytterligare ett stort antal järn
vägskorsningar föreslås att anslaget höjs med 2,2 milj. kr. 

Föredraganden 

Utöver den uppräkning med 500 000 kr. som gjorts för innevarande 
budgetår förordar jag för nästa budgetår en ytterligare lika stor upp

räkning av anslaget, som därmed kommer att uppgå till 7,5 milj. kr. Härvid 

skapas förutsättningar att tillgodose behovet av säkerhctsåtgärder vid yt
terligare ett flertal järnvägskorsningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till trafiksäkerhets/ rämjande åtgärder vid järnvägs

korsningar för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag 
av 7 500 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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C 5. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

1973/74 Utgift 
!974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 550 000 

2 750 000 

2 750 000 

Nativ11alfiireninge11 för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 

För budgetåret 1974/75 har föreningen anvisats statsbidrag om 
2 750 000 kr. och bidrag från trafikförsäkringsbolagen om 4 128 000 kr. 
Härutöver beräknar NTF att genom medlemsavgifter, försäljningsverk

samhet samt bidrag från företag och enskilda m. m. tillföra verksam
heten ca 3.8 milj. kr. T0talt skulle för innevarande budgetår disponeras 

ca Hl.7 milj. kr. 
l'vlcdelsbchovet för budgetåret 1975/76 redovisas i det följande med 

utgångspunkt i den för innevarande budgetår fastställda budgeten. De 
automatiska kostnadsökningarna för löner, sociala kostnader, distribu
tions- och produktionskostnadcr har beräknats till sammanlagt 520 000 

kr. och ingi!.r i de under de olika punkterna angivna kostnaderna. 

I. Utbildningsverksamhet för allmänheten 
2. Fältvcrksamhet 
3. Praktisk utbilJningwcrksamhcl för 

handledare och instruktörer 
4. Skolverksamhet 
5. Hem- och fiirskolvcrksamhet 
6. Barnens Trafikklubb 
7. PR-verksamhet 
8. Gemensamma adm. och neutrala 

kostnader 

1974/75 

1365000 
I 580 000 

675 000 
I 770000 

675 000 
3 240 000 

170 000 

1 270000 

10 745 000 

Beräknad ök
ning 
1975/76 

+ 200 000 
+ 635 000 

+ 100 000 
+ 160000 
+ 100000 
+ 200 000 
+ 25 000 

+ 125 000 

+ 1545 000 

i. Utbildningsverksamlzet för allnzänlzeten. För ändamålet använd5 

filmer, diabildserier, bildband, ljudband, foldrar, vägmärkeskort, affi

scher m. m. både för den riksomfattande och den regionala och lokala 

utbildningsverksamheten för allmänheten. Nyproduktion och omarbet

ningar av materialet måste ske fortlöpande. NTF genomför egna om

fattande årstidsbundna insatser. Därtill kommer att det ankommer på 
föreningen att genomföra en betydande del av de olika aktiviteter som 

ingår i de tillsammans med trafiksäkerhetsverket uppgjorda planerna. 
Dessa aktiviteter genomförs i samarbete med länsförbundcn och lokala 
trafiksäkerhctskommittcer, motororganisationer, Sveriges Kvinnliga Bil
kårers Riksförbund, företag m. fl. Till denna post hänförs även den kurs

verksamhet som bedrivs dels för mopedister, dels för bilister och dels för 
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andra trafikantkategorier. Totalt erfordras för utbildningsverksamheten 

för allmänheten 1 565 000 kr. 
2. Fältverksamhet. Den av NTF uppbyggda fältorganisationen består 

av trafiksäkerhetsförbund i varje län samt trafiksäkerhetsföreningar i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom denna organisation, vilken 
samverkar med de lokala trafiksäkerhetskommitteerna i kommunerna, är 
det möjligt att nå ut till de enskilda trafikanterna med centralt igång
satta aktiviteter av olika slag och med regionalt och lokalt initierade ak

tiviteter. Utöver att länsförbunden gör omfattande insatser när det gäl
ler NTF:s aktiviteter har stora krav ställts på deras medverkan i de av 

trafiksäkerhetsverket anordnade kampanjerna. NTF:s nuvarande bidrag 

till länsförbunden bör höjas. Verksamheten med NTF:s yrkesförarråd 
har tilldragit sig stort intresse och en fortsatt utökning av verksamheten 
beräknas till följd av de regionala yrkesförarrådens arbete. Verksamheten 
med det av NTF bildade centrala ungdomsrådet har igångsatts. Länens 
trafiksäkerhetsförbund har rekommenderats att bilda regionala ung
domsråd och sådana har också redan bildats i en del län. Sammanlagt 

erfordras för fältverksamheten 2 215 000 kr. 
3. Praktisk utbildningsverksamhet för handledare och instruktörer. 

Sedan ett flertal år tillbaka har NTF utbildat handledare för demonstra
tioner och körövningar för allmänheten i mörker- och landsvägskörning 
samt körning på halt väglag. I kurserna har deltagit företrädare för det 
frivilliga trafiksäkerhetsarbetet, försvaret, motororganisationerna m. fl. 
Sammanlagt erfordras för den praktiska utbildningsverksamheten 

775 000 kr. 
4. Sko/verksamhet. NTF samarbetar med skolöverstyrelsen bl. a. ge

nom att NTF medverkar i TRUSK, skolöverstyrelsens arbetsgrupp för 
trafikundervisningen i skolan. I samarbete med skolöverstyrelsen arran
gerar och finansierar NTF även kurser för lärare. NTF genomför också 
i samarbete med Sveriges Radio, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, 
Cykel- och Mopedfrämjandet och trafiksäkerhetsverket trafikkunskaps
tävlingar för eleverna i skolornas mellan- och högstadier. Anslutningen 
från skolorna har de senaste läsåren varit .nästan hundraprocentig, vilket 
innebär att omkring 550 000 elever deltagit varje läsår. För tävlingarna 
producerar NTF tävlingshandlingar och anvisningar för lärarna samt 
anordnar i samarbete med länsförbund och länsskolnämnder läns- och 
riksfinalcr. En omfattande del av NTF:s stöd åt trafikundervisningen i 
skolan utgörs av de läromedel för undervisningen, som NTF, delvis mot 
ersättning, tillhandahåller skolorna. Totalt erfordras för skolverksam
heten 1 930 000 kr. 

5. Hem- och förskolverlcsamhet. Efterfrågan på de kurser för försko
lornas lärare och för ledare av barntrafikskolor som NTF bedriver fort
sätter att öka, varför en ökning av antalet kurser planeras. Detta ansluter 
till trafiksäkerhetsverkets önskan om att NTF ytterligare skall öka sina 

7 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bil. 8 
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insatser avseende barn före skolåldern. För hem- och förskolverksamhe
ten erfordras totalt 775 000 kr. 

6. Barnens Trafikklubb. Syftet med Barnens Trafikklubb, som f. n. 
har ca 170 000 medlemmar, är att ge föräldrarna råd, anvisningar och 

material för en för förskolebarnen lämpligt utformad trafikundervisning. 
Det material barnen får är så upplagt att de behöver hjälp och ledning 
av någon vuxen och man kan därför räkna med att ett mycket stort an
tal människor berörs av klubbverksamheten. Det är angeläget att NTF 
kan fortsätta med den f. n. intensifierade ackvisitionen för medlemskap 
i Barnens Trafikklubb, så att så många barn som möjligt på detta sätt 
kan få en grundläggande trafikutbildning. Kostnaderna för verksamhe
ten beräknas för budgetåret 1975176 till 3 440 000 kr. 

7. PR-verksamhet. För information om för det frivilliga trafiksäkerhets

arbetet aktuella frågor m. m. samt för olika PR-åtgärder beräknas ytter
ligare medel. NTF beräknar kostnaderna för denna verksamhet till 

195 000 kr. 
8. Gemensamma administrativa kostnader, skatter m. m. Posten bör 

med hänsyn till vissa kostnadsstegringar ökas till 1 395 000 kr. 

NTF beräknar de sammanlagda kostnaderna för verksamheten under 
budgetåret 1975/76 till 12 290 000 kr. Genom förlagsverksamhet och ge
nom bidrag och avgifter beräknar NTF att få in ett belopp av 3 867 000 
kr. Härefter skulle återstå ett medelsbehov av 8 423 000 kr. 

Under förutsättning att NTF från trafikförsäkringsbolagen kan påräk
na samma bidrag som för budgetåret 1974/75, dvs. 4 128 000 kr., erford
ras således ett statsbidrag med sammanlagt 4 295 000 kr., vilket innebär 
en ökning med 1 545 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Föredraganden 

Det statliga stödet till NTF har höjts under vartdera av de två senaste 
budgetåren. För nästa budgetår föreslår jag ett oförändrat bidrag till 
NTF om 2 750 000 kr. Jag förutsätter att verksamheten planeras och 
bedrivs i nära samverkan med statens trafiksäkerhetsverk. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande för budgetåret 1975176 anvisa ett anslag av 
2 750 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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D. SJÖFART 

Sjöfartsvcrket 

Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 
sjöfarten i den mån handläggningen inte ankommer på annan myndig

het. Verksamheten skall drivas med huvudsaklig inriktning på handels

sjöfarten. I verkets uppgifter ingår bl. a. att ha tillsyn över sjösäkerhe
ten, handha statlig lots- och farledsverksamhet och sjökarteverksamhe

ten, leda statens isbrytning, samordna arbetet för sjöräddning samt att 
pröva ekonomiska frågor som har betydelse för sjöfartsnäringen och 

bl. a. frågor om sjöfartsavgifter. 
Sjöfartsverket leds av en styrelse. Inom verkets centralförvaltning 

finns fem avdelningar, driftavdelningen, sjökarteavdelningen, sjöfarts

inspektionen, ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen. Vi

dare finns en revisionssektion. 
För den regionala verksamheten finns fem lotsdistrikt, sju sjöfartsin

spektionsdi!Strikt samt ett sjöfartsinspektionskontor i Rotterdam. 
Den 30 juni 1974 fanns vid sjöfartsverket 1 428 anställda. 

Sjöfartsverket har de senaste åren fått anslag i programtermer. För 
verksamheten gäller följande programindelning. 

- Farledsvcrksamhet 
- Fartygsvcrksamhct 
- övrig verksamhet 

Programmet Farledsverksamhet är uppdelat i två anslag; Farledsverk
samhet, exkl. isbrytning samt Isbrytning. De övriga programmen mot
svaras av två anslag med samma namn som programmen. 

Sjöfartsverket har i skrivelse den 21 augusti 1974 lagt fram förslag till 
anslag för budgetåret 1975176. I skrivelse den 16 oktober 1974 har ver
ket avgett verksamhetsberättelse för budgetåret 1973/74. Slutligen har 
televerket i skrivelse den 30 augusti 1974 hemställt om ersättning för 
vissa radiotjänster åt sjöfarten. 

1. Allmän översikt över utvecklingen 

1.1. Sjöfartens utveckling 

V ä r l d s h a n d e l s f l o t t a n mätt i bruttodräktighet kom vid 
halvårsskiftet 1974 upp i 311 milj. ton, en ökning på ett år om 21 milj. 
ton eller 7 %. Av orderstocken vid budgetårets ingång, totalt 105 milj. 
ton, bestod 75 milj. ton av tankfartyg och 20 milj. ton av bulkfartyg, in
beräknat kombinerade tank- och torrlastfartyg. Under budgetåret 1973/ 
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74 tillfördes handelsflottan i nybyggen 31 milj. ton, varav tankfartyg 17 

och bulkfartyg 9 milj. ton. 
Den uppgång av frakterna som började senare delen av år 1972 

och vann i styrka under första halvåret 1973 kulminerade strax före ok
toberkriget mellan arabstaterna och Israel med den radikala förändring i 

oljeförsörjningen som skedde i samband härmed. Oljeutlastningen sjönk 
kraftigt. Kring årsskiftet rådde brist på drivmedel vilket skapade stora 

svårigheter för sjöfarten. De kraftigt höjda bunkerpriserna fortsatte, även 
sedan skcppningsrestriktionerna släppt, att driva upp fartygens driftkost

nader. Inom oljetransportsektorn kom efterfrågan på fartyg att under
stiga utbudet. Frakterna sjönk starkt och kom under år 1974 ned till en 
nivå som förde med sig uppläggningar. De låga tankfrakterna innebar 

att de kombinerade fartygen mer och mer kom att transportera varor 
som järnmalm, kol och spannmål. Härigenom påverkades också torr
lastfrakterna och då främst i de relationer där de stora fartygen kom till 
användning. Det medelstora och mindre tonnaget hävdade sig bättre. 
Inom nord- och Östersjöområdena kunde frakterna hållas väl uppe. 

Den försämrade allmänkonjunkturen förde med sig osäkerhet om ut
vecklingen de närmaste åren. För tankfartens del utbyttes den starka 
framtidstro, som förelåg för drygt ett år sedan och som lett till mycket 

stora nybeställningar, allt mer mot bedömningar som gick ut på ett väx
ande tonnageöverskott av framför allt stora enheter och därmed en 

fortsatt stark press på frakterna. Den samlade orderstocken vilken varit 
som högst under början av år 1974 började sjunka men låg dock vid 
halvårsskiftet vid 131 milj. ton brutto, varav tankfartygen svarade för 
98 milj. ton eller 75 %. 

Den svenska hand e 1sf1 ottan (enheter om minst 100 ton 
brutto) minskade under femårsperioden 1969-1973 från 819 till 657 
fartyg. Samtidigt steg det sammanlagda bruttotonnaget från 4,75 milj. 
ton till 5,79 milj. ton brutto. Under första halvåret 1974 gick antalet 
fartyg ned med ytterligare 25 enheter till 632 medan tonnaget steg med 

343 000 ton till 6,14 milj. ton. Minskningen av antalet enheter gick till 

stor del ut över det mindre tonnaget, främst fartyg i storleksklassen 

450-499 ton brutto, s. k. paragrafbåtar. 

Kända beställningar vid mitten av år 1974 omfattar 66 handelsfartyg 

om sammanlagt 5,9 milj. ton dödvikt eller ca 3,1 milj. ton brutto. Av 

dessa förutsätts 48 enheter om sammanlagt 2,0 milj. ton brutto bli leve
rerade före utgången av år 1975. För leverans år 1976 finns beställda 13 
enheter om sammanlagt 0,6 milj. ton. Av kända kontrakt faller alltså 

enbart 5 på leveranser åren 1977 och 1978. Bruttotonnaget för dessa 
utgör 0,5 milj. ton. Av de totalt beställda 66 fartygen är 10 passagerar
färjor, varav 9 byggs vid västtyska och ett vid franskt varv. 20 av de 56 
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lastfartygen, huvudsakligen tanktonnage om sammanlagt 2,6 milj. ton, 

är beställda vid svenska varv. 

Med den beläggning varven i dag har torde ytterligare beställningar i 

huvudsak få avse leverans åren 1977 och senare. Detta betyder att leve

ranserna av nybyggen år 1976 kommer att ligga betydligt lägre än när

mast tidigare år. 

Vid slutet av år 1975 torde den svenska handelsflottan omfatta 7,0--

7,5 milj. ton brutto. Antalet enheter beräknas utgöra något under 600. 

För år 1976 är att förvänta en fortsatt minskning av antalet fartyg me

dan tonnaget sannolikt förblir oförändrat. 

En tid med mycket höga f r akt e r har brutits och förtjänstmöjlig

heterna för fartyg på den öppna marknaden är på förhösten 1974 svaga. 

Enligt vissa bedömningar är att emotse en lång period med överskott p:"t 

tonnage, främst vad gäller stora tankfartyg. Skulle så bli fallet kan i det 

något längre perspektivet den svenska handelsflottans sammansättning 

ändras. Detta kan få som följd ett än mer differentierat tonnage med 

ytterligare satsning på specialiserade, per ton kapitalintensiva fartyg, 

bl. a. enheter inriktade på svensk kustfart och annan närtrafik. 

Verkets planering är inriktad på att antalet nybyggen per år skall i 

medeltal ligga vid 30 a 40. Andrahandsförvärven beräknas bli färre än 

10. 

De svenska rederiernas bruttointäkter i utrikes fart utgjorde 5 528 

milj. kr. år 1973. Kostnaderna i utlandet var 2 978 milj. kr. Den inseg

lade nettointäkten år 1973 blev således 2 550 milj. kr. Motsvarande be

lopp år 1970 var 1893 milj. kr., år 1971 2 055 milj. kr. och år 1972 

2 103 milj. kr. 

A n s p r å k en p å s j ö f art s v e r k e t s t j ä n st er bestäms i 
huvudsak av följande faktorer. 

1. Det sjötransporterade godsets vikt och volym, varvid uppdelning 

bör ske mellan från transportsynpunkt farligt gods (mineraloljor, vissa 
kemikalier m. m.) och övrigt gods. 

2. Fartygens lastförmåga och djupgående med uppdelning efter last 
enligt punkt 1. 

3. Fartygens nautiska utrustning, fartresurser, lämplighet för gång i is 
etc. 

4. Fördelning av trafiken på kuststräckor och hamnar. 

5. Antalet hamnanlöp per fartygsresa. 

6. Andelen fartygsanlöp som faller på fartyg i tät, regelbunden trafik. 

7. Målsättningen för vintersjöfarten. 

8. Den svenska handelsflottans sammansättning med avseende på ål

dersfördelning och typ av fartyg samt fartygens bemanning, verksamhet 
och fartområden. 
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9. Trafik-, miljö- och regionalpolitiska ställningstaganden från stats
makternas sida. 

Bedömningarna får ske mot bakgrund av att sjöfart är en i hög grad 
internationell näring. Vad som kan befinnas optimalt från svensk syn

punkt kan visa sig mindre eftersträvansvärt i ett vidare perspektiv. 

Svenska fartyg och av svenska företag på långtidskontrakt disponerade 

utländska fartyg svarar för enbart en mindre del av sjöfarten på Sverige. 

Olika länders betingelser för sjötransporter i form av kostnadsnivå, ka

pitaltillgång och teknisk standard är i hög grad skiljaktiga. Detta påver

kar beskaffenheten av de fartyg som sätts in på svenska hamnar. Flagg

diskriminering och också bekvämlighetsflagg - båda företeelser i ök

ning - påverkar därtill fartygssammansättningen. Fartygen måste vi

dare utformas med hänsyn till kapacitet och utrustning också i de ut

ländska hamnar som tar emot den svenska utförseln och där importva

rorna lastas ut. 

I det medellånga perspektiv som den av sjöfartsverket framlagda 

verksamhetsplanen täcker - fram till ungefär år 1980 - får bedöm
ningen vad avser punkterna 2-6 i huvudsak ske med ledning av nuva

rande tendenser. Den starka utveckling som pågår ger i och för sig ut

rymme för en betydande dynamik. Erfarenheten visar emellertid, att det 

är betydligt lättare att ange troliga utvecklingslinjer ~in att bestämma 

dessas genomslagskraft. Nytt och gammalt kommer under alla förhål

landen att finnas sida vid sida, vilket ökar kraven på sjöfartsverkets in

satser. 

I fråga om u t v e c k I i n g e n a v d e t s j ö t r a n s p o r t e r a d e 
gods c t kan följande framhftllas. 

Under perioden 1965-1973 har den totala sjöburna kvantiteten av 

inrikes och utrikes gods ökat från 68,l milj. ton till 103,5 milj. ton, dvs. 

med 52 %. Efter konjunkturnedgången som påverkat volymen för åren 

1971 och 1972 har volymen år 1973 visat en kraftig ökning. ökningen 

jämfört med år 1972 är nära 10 % och jämfört med år 1970 omkring 
6 %. ökningen föll helt på exporten. Inberäknat färjetransporterna gick 

det lastade godset upp från 32,2 milj. ton år 1970 till 40 milj. ton år 

1973, alltså med 7 ,8 milj. ton eller 24 ~il. Importen kom inte över 1970 

års nivå. Införseln av råolja och petroleumprodukter låg t. o. m. 2,3 

milj. ton lägre än år 1970 trots tillkommande transit.skeppningar. övrigt 

gods ökade med ca 2 milj. ton. För år 1980 beräknar sjöfartsvcrket att 

den totala sjöburna kvantiteten skall bli 150 milj. ton, varav oljeskepp

ningarna beräknas utgöra 67 milj. ton. 

Den med lastfartyg i utrikes fart transporterade godsmängden har un

der perioden 1965-1973 ökat från 53,6 till 78,4 milj. ton, dvs. med ca 

46 %. 

Färjegodset i utrikes trafik ökade under samma period från 4,5 till 
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12,2 milj. ton, dvs. med 171 % . ökningen mellan åren 1972 och 1973 

uppgick till 1,4 milj. ton. Sjöfartsverkets prognos förutsätter att den med 

lastfartyg i utrikes fart transporterade godsmängden år 1980 blir 97 milj. 

ton och att det utrikes färjegodset blir 25 milj. ton. 

De inrikes godstransporterna har under perioden 1965-1973 ökat 

från 10,0 till 12,9 milj. ton. För år 1980 räknar verket med en total vo

lym av 28 milj. ton, varav petroleumprodukter beräknas svara för 19 

milj. ton. 

I fråga om u t v e c k 1 i n g e n a v f a r t y g e n s I a s t f ö r m å g a 

o c h d j u p g å e n d e gäller att under de senare åren har skett en be

tydande ökning av laststorlekarna hos de fartyg som trafikerar svenska 

hamnar även om konjunkturläge och isförhållanden påverkat utveck

lingen mellan olika år. För lastfartygen i utrikes fart ökade sålunda 

medellastcn mellan åren 1965 och 1973 från 1 740 till 2 649 ton, eller 

med 52 % . Förutsatt en fortsatt relativ årlig ökning av samma storlek 

kommer medellasten år 1980 att vara ca 3 900 ton. Vid tillämpning av 

den av sjöfartsverket använda definitionen på begreppet färja - i all

män trafik insatt fartyg anpassat för enhetslaster och med en turlista som 

innebär anlöp av svensk hamn minst en gång per vecka - kommer me

dcllasten för lastfartyg, exkl. färjor, år 1980 att ligga ännu högre eller 

vid drygt 5 000 ton, vilket betyder en minskning av antalet ingående re

sor i direkt utrikes fart från 29 600 år 1973 till 18 600 år 1980. 

Sjöfartsverket räknar med en accelererad förskjutning mot de högre 

storleksklasserna. Inom den svenska handelsflottan sker en snabb ut

mönstring av befintliga mindre enheter. En betydande del av det stycke

och partigods som nu skeppas i små fartyg kommer vidare att föras över 

till färjorna. Av det beräknade totala utrikes lastfartygsgodsct år 1980 
utgör hälften råolja och petroleumprodukter som redan nu transporteras 

i stora enheter. En förskjutning mot än större fartyg beräknas ske. 

Råoljeimporten beräknas öka från ca 11 milj. ton år 1973 till ca 29 

milj. ton år 1980. I transporterna på västkusthamnarna lär huvudsakli
gen sättas in skepp i storleksklasserna 200 000 till 300 000 ton dödvikt 

och med ett djupgående upp till 22 meter. Ostkustraffinadcrierna beräk

n:is pf1 sikt kunna få sin råoljeförsörjning med tankfartyg i 100 000 tons

klas;,cn. Även för produkttransporterna sker en förskjutning mot större 

iartyg. Standardstorleken beräknas öka till 25 000-35 000 ton, med ett 

djupgående med full last intill 11 meter. 

Fram till slutet av 1970-talet bör järnmalmsexporten ligga kring 10 

milj. ton per år med huvuddelen av utlastningen över Luleå. Det tillåtna 

maximala djupgåendct i Sandölcden utgör 11,5 meter, vilket svarar mot 

fullastade fartyg om ca 40 000 ton. Betydligt större fartyg - upp till 

drygt 70 000 ton dödvikt - avgår från hamnen med dellast. Då Stålverk 

80 tas i drift minskar förmodligen malmutlastningen över Luleå betyd-
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ligt. Eventuellt faller den helt bort. För utskeppningarna av stålämnen, 
totalt ca 4 milj. ton, lär komma att utnyttjas huvudsakligen fartyg i stor
leksklassen 20 000-25 000 ton dödvikt. På uppgående transporterar des
sa bl. a. kol. Innan förutsättningar finns för systemtransport lär betydan

de kvantiteter kokskol skeppas till Luleå i fartyg med en för hamnen 
maximal storlek. Liknande förutsättningar gäller för transporterna till 
bl. a. Oxelösund. 

Av återstående massgodstransporter lär huvuddelen av transporterna 
komma att begränsas till nord- och Östersjöområdena med utnyttjande 

av fartyg mellan 3 000 och 10 000 ton dödvikt. Skogsprodukterna kom
mer till ökad del att transporteras med färjor eller i annan reguljär tra
fik. 

Utbyggnaderna av Trollhätte och Södertälje kanaler gör det möjligt 
att också på inlandsvattnen utnyttja mera lastdryga fartyg. Bl. a. far 
detta betydelse för de inrikes oljeskeppningarna. I fråga om de snabbt 

växande oljeskeppningarna längs kusten lär dessa - åtminstone vad 

gäller transporterna från västkustraffinaderierna - huvudsakligen ske 
med tankfartyg i de nya standardklasserna, alltså enheter kring 30 oon 
ton dödvikt med i de flesta fall anlöp av minst två lossningshamnar. De 
i genomsnitt betydligt kortare skeppningsdistanserna kan göra det moti
verat att utnyttja mindre fartyg vid transport från raffinaderier vid Ös

tersjön. De ökade transporterna av inrikes torrlastgods bör komma att 
ske med betydligt större fartyg än f. n. Sjöfartsverket räknar för lastfar
tyg om 500 ton brutto och däröver med ca 4 000 lastfartygsresor i inri

kes fart år 1980. 
Vad avser de kombinerade last- och passagerarfärjorna liksom de 

rena lastfärjorna tyder de senaste årens leveranser och utestående be
ställningar på ökning av både lastförmåga och fart. Den förutsatta 
starka ökningen av transporterade kvantiteter gör dock att till skillnad 
mot vad som gäller för lastfartygen en uppgång av antalet resor bör ske. 

I fråga om f a r t y g e n s u t r u s t n i n g m. m. torde allmänt 
gälla, att ju större och nyare ett fartyg är, desto bättre är dess nautiska 

utrustning liksom dess förutsättningar för fart under svåra väderleksför
hållanden. Prognosen tyder på en starkt positiv utveckling i detta av

seende under de närmaste åren. 
Specialiseringen inte enbart efter last och hanteringssystem utan också 

efter trade ger tillgång till bl. a. lastdryga, isförstärkta och därmed för 

vintersjöfart väl lämpade fartyg. De senare åren har den ökade till

gången på sådana fartyg betydligt förbättrat förutsättningarna för konti
nuerliga transporter av mera kvalificerat gods på såväl bottenhavs- som 

bottenvikshamnarna. Olika rederiers nybyggnadsprogram liksom ut

talanden från större avlastare tyder på en ytterligare ökad tillgång till is

förstärkta fartyg under de närmaste åren. 
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Den g e o g r a f i s k a f ö r d e 1 ni n g e n a v t r a f i k e n på 
kuststräckorna var för det ut- och inrikes lastfartygsgodset under år 
1973 sådan att Strömstad-Malmö, inkl. Vänern hade 43 %, Trelk
borg-Hallstavik, inkl Målaren, 35 % och Gävle-Haparanda 22 1:'c, 
Inräknas färjetrafiken ökar västkustens andel ytterligare. 

Främst utbyggnaden av raffineringskapaciteten i Göteborg har sedan 
mitten av 1960-talet ökat västkustens del av lastfartygstrafiken. Härtill 
har också bidragit koncentrationen av den långväga linjefarten och ut

byggnaden av rorolinjerna i närtrafik. Tillkomsten av lysekilsraffinade
riet för med sig en ytterligare förskjutning. Skäl föreligger att räkna med 
en brytning av denna tendens under slutet av 1970-talet. Huvuddelen av 
senare tillkommande raffinaderikapacitet kan förläggas till ostkusten. 
Stålverk 80 ökar betydligt skeppningskvantiteterna över Luleå även om 
malmutlastningen minskar. Regionalpolitiska satsningar kan komma att 

ytterligare stärka norrlandshamnarnas godsunderlag. 
I fråga om hamnarna har koncentrationen av styckegodset re

dan kommit mycket långt. De ca 35 allmänna hamnar som i dag är av 
betydelse för den regionala transportförsörjningen torde med kanske nå

got undantag ha åtminstone oförändrat godsunderlag fram till år 1980. 
Vissa av industrins lastageplatser kan falla bort eller få en starkt reduce
rad godsomsättning. I samband med nyetableringar kan andra industri
hamnar komma till. 

1 fråga om utvecklingen av a n t a I e t h a m n a n 1 ö p per resa 
kan framhållas att på en och samma resa i direkt utrikes trafik faller 
ofta flera hamnanlöp. Fartyget kan lossa i en svensk hamn och därefter 
anlöpa en annan för lastning. Lossning och/eller lastning kan också ske i 
två eller flera hamnar. Under de senaste åren har skett en p[1taglig 
minskning av antalet anlöp. Sjöfartsverket räknar nu med att utveck
lingen under de närmaste åren skall bli den motsatta på grund av den av 
drivmedelsekonomin ytterligare förstärkta övergången till större fartyg 
tillsammans med önskan att hålla nere relativt sett fördyrade landtrans
portkostnader, vilket bör leda till lossning och lastning i flera hamnar. 

När det gäller u t v e c k 1 i n g e n a v t r a f i k e n m e d f a r t y g 
i t ä t r e g u 1 j är t r af i k förutses hela kvantitetsökningen i fråga 
cm parti- och styckegods tas om hand av färjor i allmän trafik. Till den 
del skeppningarna fortfarande ombesörjs med lastfartyg har man att 

räkna med en fortsatt övergång till specialfartyg och systemtransporter, 

vilket får till följd att fartygen i ökad utsträckning får ett regelbundet 
trafikmönster. Samma bör gälla tankfartygcn genom förskjutningen av 
produkttransporterna till inrikes fart. Även för vissa andra massgods
transporter kan resultatet bli detsamma efter övergång till specialfar-
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tyg. Totalt sett finns anledning räkna med att en allt större del av far
tygstrafiken kommer att ske med enheter som kontinuerligt anlöper 

samma hamnar. 

1.2. Utvecklingen inom sjöfartsverket 

Under bud ge tår e t 1 9 7 3 I 7 4 förde program budgetarbetet 
fram till ett reviderat budget- och redovisningssystem och en på data
bearbetning upplagd lotsningsstatistik. Förberedelserna för centralför

valtningens omlokalisering fortsatte. Flyttningen till Norrköping sker i 
oktober 1975. De resurser förberedelserna har tagit i anspråk har till
sammans med en stor personalavgång begränsat möjligheterna till admi
nistrativt utvecklingsarbete och också negativt påverkat den löpande 

verksamheten. 
Beträffande den verksamhet som faller inom programmet F a r -

1 ed s ve r k s a m h e t kan nämnas följande. 

Betydande investeringar gjordes för farleden till Brofjorden. De båda 

stora fyrarna Dynabrott och Brandskärsflak jämte ett antal mindre fyrar 
har satts på plats. Arbetena med den nya lotsstationen vid Fiskcbäcksvik 
pågick hela budgetåret. Fyren Farstugrundct utanför Luleå blev färdig 
och bl. a. en ytterligare fyrkassun för samma område började byggas. 
Upprustningen av fyrbeståndet på V:istkusten fortsatte. 

Sjöfartsverket hade tillgång till fem lotsdistriktsfartyg och två gas
ningsjakter, dvs. fartyg för gasning av fyrar. 

Antalet utryckningar i sjöräddningsverksamhetcn av de i verksamhe
ten samarbetande myndigheterna m. fl. utgjorde 1113 år 1973 mot 915 

året före. 
Utsjömätningarna var huvudsakligen inriktade på farvattnen ost och 

syd om Gotland. Mätningarna i Vänern och Mätaren fortsatte. Åtskil
liga grundklackar etc. upptäcktes, vilka visar att till(örlitligheten i nuva
rande sjömätningsunderlag inte alltid är tillfredsställande. 

Lotsningsorganisationen var oförändrad under verksamhcts;lret. An
talet lotsningar som ökat under budgetåret 1972/73 sjönk på nytt och ut
gjorde ca 45 700, vilket var ca 1 100 mindre än föregående budgetår. 

Antalet lotsplatschefer och lotsar minskade med en, medan antalet båt

män ökade med nio. 

Liksom vintern 1972173 var vintern 1973174 extremt mild. Bottenvi

ken kunde för fjärde året i följd hållas öppen hela året. Antalet last
dryga, isvärdiga fartyg ökade betydligt. Samtliga fem havsisbrytare var 
insatta i assistansverksamheten. Antalet fartygsassistanser utgjorde 711 

mot 247 föregtiende år och 1 989 i medeltal för femårsperioden 

1967/68-1971/72. Den för Vänern avsedda isbrytaren Ale levererades, 
men behövde inte sättas in i isbrytarverksamheten. Havsisbrytaren Atle 
sjösattes. 
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Beträffande programmet Fartygs verksamhet kan följande 

:framhållas. 
Sjöfartsverket gav ut bestämmelser, anvisningar m. m. om lyftinrätt

ningar på fartyg, arbete med tankar m. m. på fartyg, skydd mot buller 
'På fartyg samt en ny fribordskungörclse. Dessutom utgavs översätt

ningar av publikationer utgivna av IMCO m. fl. 
Den fortsatt höga nybyggnadstakten inom den svenska handelsflottan 

'band betydande personalresurser för de lagstadgade besiktningarna. An
lalet nybyggnadsbesiktningar ökade med drygt hälften jämfört med bud

.getåret 1972/73. Totalt gjordes under verksamhetsåret ca 2 800 besikt

ningar och inspektioner av svenska och utländska fartyg. 
Verksamheten inom arbetsmiljöområdet omfattade - förutom utar

betande av olika bestämmelser - en breddad informations- och utbild
ningsverksamhet i samråd med främst Sjöfartens arbetarskyddsnämnd 
(SAN). En projektstudie på femton fartyg inleddes för att undersöka 

förutsättningarna att med förebild från skyddsarbetet i land få tili stånd 

·en systematisk registrering av olyckstillbud. 
I fråga om den frivilliga typprovningen av fritidsbåtar utformades i 

·samarbete med bl. a. sjöfartsadministrationerna i Danmark, Finland och 
Norge gemensamma nordiska normer för fritidsbåtar. Dessa trädde i 
kraft den 1 juli 1974. Arbetsbelastningen ökade genom att tidigare prö
vade båttyper fick omprövas enligt de nordiska reglerna. 

Sammanlagda antalet skeppsmätningar på svenska och utländska far

tyg utgjorde 233 kalenderåret 1973 mot 254 föregående år. Minskningen 
_gällde utländska fartyg. 

Ca 2 020 yrkesskadefall inom sjöfartsyrket år 1973 blev behandlade 
inom sjöfartsinspektionens säkerhetssektion. I svenska farvatten rappor
terade grundstötningar utgjorde under året 118 och antalet kollisioner 
mellan fartyg 26. Jämfört med år 1972 innebar detta en viss ökning. 

I vcrksamhetsplanen för budgetåren 1974175 
- 1 9 7 9 I 8 0 redogör sjöfartsverket för verksamhetens inriktning un
.ctcr innevarande budgetår och den närmaste femårsperioden. 

Som överordnat mål för den samlade verksamheten anger sjöfartsver
kct fartygens säkerhet tilI skydd för människor och yttre miljö. I målet 
ligger vad beträffar verkets uppgifter säkerheten såväl på sjövägarna 
·som ombord. 

Genom att medverka i ett allt vidare internationellt samarbete tar ver

ket del av insatserna för att öka säkerheten såväl på olika nationers far
tyg som i de farvatten vilka utnyttjas av den internationella sjöfarten. 
Strävan är att komma fram till gemensamma, av alla länder godtagna 
normer och garantier för att dessa efterlevs. 

Verksamhetens inriktning har som tidigare nämnts föranlett en upp

.delning på två ändamålsinriktade program, nämligen Farledsverksamhet 
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och Fartygsverksamhet. Som medel för att nå det för farledsverksamhe
ten uppställda målet svarar sjöfartsverket för olika nautisk-tekniska 
funktioner, dvs. främst sjömätning och utgivning av sjökort med kom
pletterande farledsbeskrivningar, farledsutmärkning, anordningar för 
lägcsbestämning, lotsning, isbrytning och som sista åtgärd sjöräddning. 
Dessa funktioner kompletteras med normgivning, information, inspek
tion och annan kontroll samt regleringar och förbud, åtgärder som bort
sett från isbrytningen främst ankommer på sjöfartsinspektionen. De ut

nyttjas för inspektionens normerande och övervakande uppgifter inom 
farledsverksamhete.n och är de medel som står till buds för inspektionens 
huvuduppgift, säkerheten ombord på svenska fartyg oberoende av geo

grafisk fart. 
I verkets målsättning ingår att i svenska farvatten ge sjöfarten sådana 

betingelser att den tillsammans med kompletterande transportmedel bi
drar till ekonomisk tillväxt och regional balans. En påtaglig utvecklings

linje är ett allt längre gående samspel mellan fartyg, farleder och ham

nar. Utvecklingen mot större, mera maskinstarka och bättre utrustade 
fartyg ger totalt sett en säkrare sjöfart. Kapitalvärdet hos dessa fartyg 
stiger emellertid genom specialisering och annan teknisk utveckling be
tydligt utöver vad som följer med den i och för sig starka allmänna upp
gången av varvspriserna. Dyrare fartyg ställer krav på ökad effektivitet 
hos såväl sjövägar som terminalanläggningar. Hamnarna anpassar sig 
till de nya fartygen. Ofrånkomligt är att också den statliga farledsservi

cen gör detsamma. Resultatet blir annars lägre sjösäkerhet och onödigt 
dyra sjötransporter. 

Sjöfartsvcrket söker att få de olika medlen att samverka så att en fast
lagd standard går att nå och uppehålla med minsta möjliga resurser. 
Olika tekniska begränsningar söker verket övervinna genom forsknings
och utvecklingsarbcte. Bedömningarna måste emellertid gå utöver det 
egna verksamhetsområdet. övriga parters uppoffringar måste också 
föras in i övervägandena. Verket har därtill att ta hänsyn till olika re

striktioner, bl. a. dem som följer med de regionalpolitiska målsättning
arna liksom med de bindningar som beror på sjöfartens internationella 

karaktär och Sveriges på en fri världssjöfart inriktade sjöfartspolitik. 
I fråga om verksamhetsplanen anför verket översiktligt följande. 

Ar 1971 avlöstes en ordning med en under ett antal år successivt upp
mjukad lotsavgiftsplikt av ett system med principiell lotsfrihet kombine

rad med straffsanktionerat lotstvång. Hittills har lotstvång införts i 

mycket begränsad utsträckning och omfattat enbart större fartyg med 
last av mineraloljor och annat farligt gods. Den nedgång av lotsningsbe
nägenheten som skett har gått betydligt längre än sjöfartsvcrket anser 
förenligt med säkerheten i farled och skyddet av miljön. Verket har 

därför föreslagit en utvidgning av lotstvånget att införas i två etapper. 
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Sjöfartsvcrkets mcdelsberäkningar i det följande är grundade på att för

slagen blir genomförda. Detta påverkar såväl personalbehov som upp

_passningsorganisation. 
Verket lägger liksom tidigare år stor vikt vid att kunna halla under

håll och ersättningsinvesteringar på en långsiktigt godtagbar nivå. Vi

-Oare föreslås satsningar på sjömätningen och på sjökortsutgivningcn. 
ökade satsningar föreslås på områden som utvecklingsverksamhet och 

arbetarskydd. 
Verket återkommer till sitt förslag om anskaffning av ytterligare en 

havsisbrytare. Tillgången till denna anges som en minimiförutsättning 
för att möta bl. a. de starkt ökade skcppningsbehov som följer vid till

komsten av det nya stålverket i Luleå. 
Relativt stora volymökningar föreslår sjöfartsvcrket inom program

met Fartygsverksamhct. I likhet med personer med arbete i land har om
bordanställda rätt till en betydligt bättre inte bara arbets- utan också fri
tidsmiljö. Bådadera skall fartygen kunna ge. Även för det yttre miljö
:skyddct, hindrandet av föroreningar m. m. och den löpande inspek

tionsverksamhcten krävs resursförstärkningar. 
I fråga om de övergripande funktionerna planering och utveckling vi!! 

verket betydligt höja ambitionsnivån. Avdelningarnas plancringsresurser 
bör byggas ut. Därtill bör inrättas en funktion för att hålla samman pla
neringen inom verket, svara för metodfrågor etc. Stor vikt lägger sjö
fartsverket vid personalplaneringen och utbildningen. Utvecklingen 
inom navigation, fartygsbyggnad, elektro- och byggnadsteknik etc. går 

fort och förutsätter kontinuerlig vidareutbildning av verkets olika spe
·cialister. Stor vikt bör även läggas vid utbildning som bcfrämj:ir perso
nalens administrativa färdigheter liksom den allmänna orienteringen i 
sjöfartsverkets uppgifter. 

Efter den tillfälliga nedgången under åren 1971 och 1972 stiger sjö
tran~portvolymcn på nytt och därigenom också sjöfartsverkets avgiftsin
komster. Räknat från år 1970 bör godsvolymen år 1975 ha ökat med ca 
:!3 milj. ton och kommit upp i drygt 120 milj. ton. Under återstoden av 
1970-talet beräknar sjöfartsverket ökningen till i medeltal sex milj. ton 
per år. De kraftiga löne- och prisstcgringarna tillsammans med bl. a. 
uppdämda underhållsbehov gör dock att den inkomstförstärkning som 
följer med den ökade sjötrafiken inte är tillräcklig. Efter tre år med 
oförändrade taxor ser sjöfartsverket det som nödvändigt att avgifterna 
räknas upp. 

Program Farledsverksamhet 

För de olika delprogrammen under programmet 
F a r 1 e d s v e r k s a m het anför sjöfartsverket bl.a. följande. 
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Delprogrammet Ut v e c k 1 in g s v er k sam het innefattar sådant 
tekniskt utvecklingsarbete som syftar till produktivitetshöjning inom sjö

fartsvcrket och förbättrad sjösäkerhet. Den inom farledsvcrksamheten 
utnyttjade tekniken är ofta mycket speciell. Genom att tillämpningen 

normalt sker i liten skala har den ringa kommersiellt intresse. Verket 

får därför ta på sig en stor del av utvecklingsarbetet. Goda resultat har 

kommit fram. Den mcdelsförstärkning som erhållits för innevarande bud
getår ger möjlighet att något öka ambitionsnivån. Sjöfartsverket räknar 
med ytterligare resursförstärkningar under planperioden för satsning bå
de på vidareutveckling av befintlig teknologi och på ny sådan. 

Utvecklingsverksamheten är numera fördelad på fyra huvudgrupper, 
nämligen fyr-, el- och teleteknisk, byggnadsteknisk, fartygsteknisk samt 
sjömätnings- och kartografisk utveckling. Till de aktuella projekten hör 
utveckling av en för svenska förhållanden lämplig elektronisk utrustning 
för det system med trafikinformation som sjöfartsverket räknar med att 
efter hand bygga ut vid vissa större Iotsplatser. 

En väsentligt ökad satsning på tekniskt utvecklingsarbete för sjöfarts

verkets fartygs- och båtmateriel är angelägen. Häri ingår nya konstruk
tioner och framdrivningsarrangemang för lotsbåtar. Ett annat projekt är 
att vidareutveckla hydrokopterns driftsfunktioner och på så sätt göra 

den mer lämpad för både sommar- och vintertransporter. Förprojekte
ring m. m. bör ske av nykonstruktioner för att ersätta nuvarande di

strikts- och arbetsfartyg. 

I f a r l e d s u t m ä r k n i n g e n för handelssjöfarten ingår dels fasta 
anläggningar som fyrar och kummel och dels flytande sjömärken, bojar 
och prickar. Särskilda småfyrar och prickar tjänar fritidssjöfarten och 
fisket. Kostnaderna för dessa bestrids genom särkostnadsbidrag fråfl 
nionde huvudtiteln. 

Under den tid som nu går att överblicka kvarstår behovet av konven
tionell farledsutmärkning. Såsom sjöfartsverket redovisat i tidigare verk
samhetsplaner finns en strävan att övergå från flytande till fasta marke

ringar. Det nu avslutade utbytet av fyrskepp mot fasta fyrar är en viktig 

etapp i denna utveckling. Såväl säkerhet som driftsekonomi har förbätt

rats väsentligt. En annan utvecklingslinje är att byta ut bojar mot fyrar i 
norrlandsfarvattnen till gagn för vintersjöfarten. Enbart i relativt grunda 

farvatten är emellertid ett sådant utbyte ekonomiskt rimligt. Med de nya 
kraven på trafikseparering m. m. går det inte att för kustfarvattnen to
talt sett minska antalet bojstationer. Utvecklingsarbetet får inriktas på 

att komma fram till billigare och mer lätthanterliga anordningar. 
Genom de särskilda medel i syssclsättningsfrämjande syfte som verket 

erhållit under en följd av år har det gått att tidigarelägga olika ange

lägna fyrprojekt. Detta gör det möjligt att i viss utsträckning hålla nere 
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de kommande årens investeringar. Vissa belopp krävs dock för att 
kunna tillgodose nya trafikbehov. Som exempel kan nämnas att mer 
djupgående fartyg kan kräva utmärkning av ytterligare grundområden 
eller ändrad leddragning. Vidare behövs medel för ersättning av fyrar, 
som av åldersskäl och också i viss mån bristande underhåll måste helt 

eller delvis förnyas. 
Ett nytt program finns upprättat för att möjliggöra avbemanning av 

samtliga fyrar. Arbetet beräknas slutfört under år 1980. Tillkommande 

investeringar beräknas till 6,9 milj. kr. och den slutliga årliga besparing

en utgör 2,4 milj. kr. I vissa fall kan andra statliga myndigheter ha in

tresse av en åtminstone begränsad fortsatt bemanning. En sådan kan 
också ha betydelse för handelssjöfarten. överläggningar pågår med 

olika myndigheter. 

Vad avser radion av i ger in g s stationerna nämner verket 
att avtal träffats under våren 1974 om leverans av utrustning för över
gång till s. k. multipulssändning (Mark X) av deccakedjorna i Norrland. 
Genom konverteringen kommer dessa upp till dagens tekniska nivå och 
blir användbara också för handelsfartyg med moderna mottagare. Inte 
minst får detta betydelse för vintersjöfarten. I investeringsprogrammet 
ingår också att modernisera styrstativen på norra Östersjökedjan. 

Sjöfartsverket anger I o t s n i n g so r g a n i s a t i o n e n som rygg
raden i det svenska sjösäkerhetssystemet. Uppgifterna är inte begränsa
de till enbart lotsning utan omfattar också andra viktiga säkerhetsfunk

tioner. Säkerheten i farled och risken för miljöförstöring kräver att en 
hög andel av fartygen har lots eller annan person med god kännedom 
om förhållandena i leden ombord. För fartyg vars befäl har ingen eller 
begränsad sådan kännedom går lotsens medverkan inte att kompensera 
med andra åtgärder från sjöfartsverkets sida som ökad utmärkning, fler 
storskaliga sjökort etc. Det system med principiell lotsfrihet som gällt 
sedan år 1971 har fört lotsningsbenägenheten ned till en från sjösäkcr
hetssynpunkt låg nivå. Sjöfartsverket har därför som förut nämnts hos 
Kungl. Maj:t hemställt om ett utvidgat lotstvång. Räknat efter 1973 års 
siffror bör detta - vid de modifikationer sjöfartsverket anger i det föl
jande - öka antalet lotsningar med ca 35 % till ungefär 63 000 per år. 

I målsättningen för lotsningsverksamhcten ingår att denna liksom för 
närvarande skall täcka hela kusten jämte Mälaren. Till målsättningen 

hör också att i väsentliga avseenden förbättra servicestandarden så att 
denna svarar mot den moderna sjöfartens behov och förutsättningar. 

Fartygen skall i mindre utsträckning få sina resor fördröjda av mörker 
och dimma. Detta förutsätter en anpassning av såväl farledsutmärkning 
som lotsningstjänst. Sjöfartsverket understryker därvid behovet av resur-
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ser för att påbörja en vidareutbildning av lotsarna. En annan viktig åt
gärd för att höja servicenivån utgör trafikinformation som komplement 
till lotsningen i farleder med hög trafikintensitet. Vidareutbildning av 
lotsar har hittills haft relativt liten omfattning. Mot bakgmnd av utveck
lingen mot större och dyrbarare fartyg samt nya mer avancerade navige
ringshjälpmedcl är detta en påtaglig brist. Den ytterligt begränsade nyre
kryteringen under den senaste tioårsperioden för med sig att flertalet 

lotsar brister i rutin i fråga om fartyg med avancerad navigationsutrust

ning. Inom jämförbara verksamheter har gjorts betydande insatser för 
vidareutbildning med goda resultat både för arbetseffektivitet och trivsel. 
Utbildningen syftar i första hand till att göra lotsarna väl förtrogna med 
den teknik som kommit fram de ~enaste åren för fartygens säkra navige
ring också under ogynnsamma väderlcksförhållanden. En modifierad ut

hildningsplan har lagts upp för nyrekryterade lotsar. 
Trafikinformationen kan ses som ett första steg i en utveckling där 

lotsning kompletteras med trafikledning från land för att ytterligare öka 
säkerheten i tättrafikerade leder. Syftet är inte att ersätta lotsar utan att 
f0rbättra förutsättningarna för deras verksamhet. Trafikledning kräver en 
systematiserad samverkan mellan kompetent, samtränad personal om

bord och i Jane.I. De ökade resurser trafikinformationen inledningsvis för
utsätter ligger främst på investeringssidan i form av elektroniska hjälp
mcdL'l för att upptäcka, identifiera och följa upp fartyg m. m. I en första 

etapp anordr.as en informationscentral med begränsade uppgifter vid 
Göteborgs lotsplats. Med ledning av erfarenheterna från denna byggs 
centralen ut och liknande system införs vid andra platser, bl. a. Lysekil, 
Helsingborg, Oxelösund, Furusund/Söderarm och Luleå. Helsingborg och 
Furusund är aktuella med hänsyn till den intensiva färjetrafiken. Sär
skild framställning om att omedelbart få till stånd trafikledning har 
gjorts av Helsingborgs hamn. Detta har föranlett tillsättande av en 

dansk-svensk arbetsgrupp för att överväga åtgärder rörande öresunds
trafiken. 

Den vid 1974 års löneförhandlingar överenskomna arbetstids(örkort
ningen ökar personalbehovet också för lotsar och båtmän. I princip 
minskar ordinarie arbetstid för den del av personalen, som i viss omfatt

ning har tjänstgöringen förlagd till obekväm arbetstid, med 10 %, vilket 

för lotsningsverksamhetens del svarar mot 60 a 65 årsanställda. Vid nu
varande utveckling av antalet lotsningar och med de kapaeitetsreserver 

som finns på framför allt medelstora och mindre platser räknar sjöfarts

verket med en begränsad ökning av antalet lotsar. I fråga om båtmän

nen går en relativt betydande förstärkning inte att undvika främst för 
att uppehålla servicenivån på de större lotsplatscrna. 

Sjöfartsverket har att svara för samordningen mellan de organ som 

ingår i s j ö r ä d d n i n g s v ä s e n d e t och därtill med egen perso-
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nal delta i räddningsuppdrag. Vid sjöolyckor omkommer årligen 150 a 
200 personer. Till helt övervägande del avser olyckorna fritidsbåtar. An
talet fritidsbåtar fortsätter att öka. Skall olycksfrekvensen hållas nere 
krävs en kraftig satsning på information till allmänheten och andra 

olycksförebyggande åtgärder. Till de senare hör bl. a. sjöfartsinspektio
nens typprovning av fritidsbåtar. 

Sjöräddningsresurserna i kustfarvattnen bedömer verket vara i stort 

sett tillfredsställande. Den ökade färjetrafiken kan dock föra med sig be
hov av speciella åtgärder inom vissa kustavsnitt. 

Under budgetåret 1973/74 anordnade sjöfartsverket på försök en rap
portplats för att kontinuerligt följa upp tillgängliga räddningsresurser. 
Därtill skedde en systematiserad genomgång av olika sjöräddningsinsat
ser för att med ledning av erfarenheterna ytterligare effektivisera rädd
ningsorganisationen. Verksamheten visade sig värdefull. Resurser bör 
skapas för att fortsätta och utvidga denna. Även för andra aktiviteter än 
sjöräddningen ökar nämligen behovet av fortlöpande rapportering. Av 
vikt är bl. a. att få ett bättre grepp om färdvägar och positioner för far

tyg som transporterar farlig last i svenska farvatten och då som ett förs
ta led fartyg vilka lämnar och hämtar sådan last i svenska hamnar. 
Rapportplatsen kan även registrera data för den på försök igångsatta 
partikelmärkningen av olja. 

Sjöfartsverket förvaltar vissa smärre kan a 1 er m. m., bl. a. Donsö 
ränna, Väddö kanal, Strömma kanal och Kolströms kanal. Underhållet i 
farlederna är eftersatt och i en del fall håller de inte längre föreskrivet 
djup. Under budgetåret 1975176 bör förbättringsåtgärderna i första hand 
omfatta Strömma kanal, som främst används av fritidsbåtarna. Härut
över föreligger behov att spränga bort smärre grundklackar o. dyl. i le
der som har betydelse för handelssjöfarten. · 

Målet för delprogrammet sjökart 1 ägg.ni n g är främst att till
handahålla tillförlitliga sjökort av olika slag och i olika skalor över 
svenska och angränsande farvatten. Sjökortens främsta uppgift skall 
vara att möjliggöra en säker sjöfart, men korten skall även förse förvalt
ning, näringsliv, forskning, miljövård, fritidsverksamhet m. fl, med en 
för olika uppgifter ändamålsenlig information. I den mån sjökortens in
formation inte är tillräcklig för vissa speciella ändamål skall utdrag ur 
detaljerade och storskaliga mätningskort tillhandahållas. Som kom

plement till sjökorten skall nautiska publikationer med godtagbar aktua- · 
litet tillhandahållas. 

I de senaste årens verksamhetsplaner har sjöfartsverket fört fram krav 
på ökade resurser för sjökartläggningen vad gäller såväl sjömätning som 
utgivning av sjökort och nautiska publikationer. För sjömätningens del 

var målet i en första etapp begränsat till att återställa tidigare kapacitet i 

8 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bil. 8 
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fråga om i första hand fartygsmaterielcn. Ett stort antal överåriga fartyg 
har fått utmönstras utan återanskaffning. Parallellt med denna kapaci
tetsminskning har behovet av sjömätningar ökat. Till en del beror detta 
på faktorer som handelsfartygens ökade djupgående och den utvidgade 
vintersjöfarten. Antalet avnämare utanför sjöfartssektorn visar emeller
tid också en ökning. Detta är ett av skälen för den mera preciserade 

målsättning som sjöfartsverket angivit. Enligt verkets mening är det inte 

realistiskt att längre upprätthålla principen om sjökartläggningen som 
en för handelssjöfarten och marinen exklusiv angelägenhet. Detta måste 
också få påverka verksamhetens finansiering. 

Sjöfartsverkets planering går ut på att Öste_rsjön om något år skall bli 
tillgänglig för fartyg med ett djupgående om 15 meter mot för närva
rande ca 13 meter. De i första hand aktuella hamnarna är enligt verkets 
bedömning Nynäshamn och Oxelösund. De senaste årens till de s. k. 

tungtrafikkorridorema begränsade mätningar ger efter vissa komplette
ringar förutsättningar för mera djupgående fartyg att trafikera bl. a. dessa 
båda hamnar. Sett i ett längre perspektiv bör korridorerna breddas. 

Uppkommer önskemål att låta fartyg i samma storlek anlöpa också 
hamnar längs norrlandskusten blir läget ett annat. Mycket omfattande 
mätningar återstår då att.göra. Härtill skall läggas de speciella krav vin

tersjöfarten ställer och detta gäller även fartyg i redan nu aktuella stor

leksklasser, dvs enheter med ett djupgående intill 11-12 meter. Skall 
vintersjöfarten kunna drivas effektivt måste enligt sjöfarsverket isläget 
få bestämma vägvalet. Fartygen kan inte hållas inom snäva korridorer. 

Även i fråga om västkusthamnarna kan mera djupgående fartyg 
komma att ställa krav på nymätningar. 

Sjöfartsverket understryker också sambandet mellan sjömätningar och 
olika industrietableringar. De senaste åren har gjorts betydande rnät
ningsinsatser i t. ex. Brofjorden, Marviken, Forsmark, Torsharnnen och 
Uddevalla. Dessa insatser har i många fall rubbat verkets långtidsplane
ring och genom splittring av resurserna inneburit vissa effektivitetsför
Iuster. Det är nödvändigt att komma fram till en viss framförhållning. 
Särskilt gäller detta norrlandsfarvattnen. I annat fall kan resultatet bli att 

en nyetablerad tung industri under en följd av år får inrikta sina skepp
ningar på olönsamt små fartyg. 

I en total bedömning av sjömätningsbehovcn ingår också de behov 

som följer med de särskilda lederna för fritidsbåtarna även om finansie
ringen liksom redan är fallet kommer att ske med särskilda medel. Den 

starkt ökade fritidsbåttrafiken ger mätningarna hög prioritet. Sjöfarts

verket tillägger att en avgränsning mellan olika avnämare i många fall 

knappast låter sig göra. Lika väl som fritidsbåtarna måste utnyttja farle
der som i första hand är anordnade för handelssjöfarten kan olika typer 
av sjöfart inkl. yrkesfisket komma att använda leder som anordnats för 
fritidsbåtarna. Det svenska farledssystemet måste ses som en integrerad 
enhet. 
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Insatserna under den period som täcks av verksamhetsplanen skall i 
första hand inriktas på att slutföra mätningarna i Vänern och Mälaren 
samt i tungtrafikkorridorerna. Verket avser därtill att komma i gång 
med förnyade mätningar i norrlandsfarvattnen för vintersjöfarten, efter
som med Stålverk 80 aktualiseras betydligt mer djupgående fartyg än 

verksamhetsplaneringen hittills varit inriktad på. 
Vad gäller de nu starkt urholkade mätningsresurserna sker en viss 

förbättring då det nya fartyg levereras, för vilket det nu föreligger prin

cipbeslut. Verket räknar vidare med att efter viss redan beslutad kom

plettering kunna utnyttja vänerisbrytaren Ale sommartid för begrän

sade sjömätningsuppgifter. Målsättningen förutsätter tillgång till minst 
tre kapacitetsstarka mätningsfartyg. Under planperioden måste därför 
förberedas ett nybygge för att ersätta det år 1941 levererade sjömät

ningsfartyget Gustaf af Klint. 
Vad gäller sjökortsframställningen framhåller verket följande. Den 

svenska sjökortsportföljen omfattar - utom ett stort antal_ specialkort 
(hamnkort, deccakort, båtsportkort och fiskekort) - 9 översiktskort, 19 
kustkort och 72 skärgårdskort. Av dessa 100 sjökort är bara ungefär 20 
nyproducerade de senaste tjugo åren. Det finns fortfarande åtta kort som 
är från 1800-talet. Även om helt naturligt nya informationer om förhål

landen som återges i ett sjökort - t. ex. efter nysjömätning - arbetas in 
i det gamla kortet blir ändå totalresultatet långt ifrån så tillfredsställande 
som om sjökortet nyproducerats i sin helhet efter moderna principer för 
sjökortsutformning. De senaste åren har förnyelsetakten svarat mot två a 
tre kort per år. Behov av nya typer av sjökort har uppkommit. Så har ver
ket t. ex. måst börja ta fram särskilda radarnavigeringskort och också 
storskaliga specialkort för inseglingen till vissa hamnar. Starka önskemål 
har framförts om att båtsportkorten väsentligt förbättras. Bl. a. ställs 
krav på att korten förses med utökade topografiska uppgifter. 

Det kan nämnas att antalet sålda sjökort (inkl. undervisningskort) 
mellan åren 1969 och 1973 gått upp med 18 %. Under samma period 
har försäljningen av båtsportkort ökat med 36 % . 

Sjöfartsverket framhåller att om den ordinarie sjökortsportföljen skall 
kunna förnyas i en rimlig takt och nytillkommande behov åtminstone 
delvis kunna tillgodoses måste den under innevarande budgetår påbör
jade resursökningen fortsätta. Detta är särskilt viktigt eftersom den pro
duktionsminskning som utlokaliseringen till Norrköping kommer att 
medföra till större delen drabbar den kartografiska sidan. Av olika skäl, 
främst låg personalomsättning, har utbildningsverksamheten hittills haft 

en ringa omfattning. Omlokaliseringen innebär här ett helt nytt läge. 
Sjöfartsverket tar på nytt upp sitt förslag från föregående år om att 

en ökad del av kostnaderna för sjömätningen skall täckas genom bidrag 

över budgeten. Motivet härför är att intressenterna enligt verkets me

ning blir allt fler och att de också i växande utsträckning tillgodogör sig 
den efter handelssjöfartens behov prioriterade sjökartläggningen. 
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Delprogrammet p u b 1 i k a tio n e r omfattar huvudsakligen utgiv
ningen av Svensk lots, Svensk fyrlista, Underrättelser för sjöfarande 
(Ufs) och Underrättelser för båtsporten (Ufb). Utgivningen grundar sig 
på lagbestämmelser och internationella överenskommelser. 

Svensk lots består av sju delar. Ingen del borde med hänsyn till aktua
litetsvärdet få vara mer än tre år gammal. När del 111 kom ut år 1973 
var den förra utgåvan 14 år gammal. Del I ersatte då den utgavs i år en 
nio år gammal utgåva. Del Il är sju år gammal. Om målsättningen ut
givning av varje del med tre års intervall skall kunna uppfyllas måste 
redaktionen förstärkas. 

Målet för den s t a t I i g a i s b r y t a r v e r k s a m h e t e n anges 
av sjöfartsverket vara att möjliggöra sjöfart året runt på bottenhavs
hamnarna och att avsevärt förlänga skeppningssäsongerna för de större 
hamnarna i Bottenviken. Under milda och normala vintrar skall för is
förstärkt tonnage och vid viss koncentration av utlastningen sjöfart på 
bottenvikshamnarna kunna pågå året runt. Stränga vintrar bör skepps
ningssäsongen förlängas så långt det går utan att övriga delar av landet 
eftersätts. 

För att nå det uppställda målet har sjöfartsverket räknat med sex ef
fektiva havsisbrytare och för begränsade uppgifter därjämte isbrytaren 
Thulc. Anskaffningsprogrammet har omfattat de båda isbrytarna Atle 
och H med leverans i slutet av åren 1974 resp. 1975 och därtill en tredje 
enhet, isbrytaren I. Den nu 42 år gamla isbrytaren Ymer har inte förut
satts bli utnyttjad efter 1973/74. Den hålls dock i beredskap vintern 
1974175 med en rustningstid av sju dagar. 

För Vänern är målsättningen sjöfart året runt på huvudhamnarna, se
dan den för Vänern avsedda isbrytaren Ale levererats i december 1973 
och åtgärder vidtagits för att medge trafik med större fartyg efter bl. a. 
fördjupning av Trollhätte kanal. 

Vid behandling av hamnutredningens betänkande i prop. 1973: 1 an
såg föredragande departementschefen det nödvändigt med ett komplet
terande utredningsarbete innan ställning kunde tas till frågan om isbry
tarkapacitetens och isbrytarverksamhetens utformning på längre sikt. En 
mera preciserad målsättning för vintersjöfarten kunde inte fastläggas 
förrän resultatet förelåg. Som en del i utredningsarbetet borde ingå en 
värdering av betydelsen av handelsfartygens storlek och isvärdighet för 
behovet av isbrytarresurser för vintersjöfart på vissa norrlandshamnar. 
Också formerna för en eventuell prioritering av isbrytarassistanserna 

borde närmare övervägas. 
Under de senaste åren har bedrivits en förhållandevis omfattande vin

tersjöfartsforskning. Det gångna året har lagts fram ytterligare utred
ningar som belyser olika frågor i samband med vintersjöfarten. Det gäl
ler bl. a. två forskningsrapporter som getts ut inom ramen för den 
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svensk-finska vintersjöfartsforskningen, nämligen "Fartygs framdriv
ningsmotstånd i is" och "Vintersjöfart med stora fartyg i Bottenviken". 
Ytterligare en forskningsrapport är under tryckning och behandlar vin
tersjöfarten i norra Bottniska viken. Rapporten utgör en analys och re
sulterar bl. a. i ett dataprogram, som för olika tider under vintern läm
nar uppgift på seglationstider, kostnader, behov av isbrytarassistans för 
fartyg av olika storlekar och vid olika alternativ för konvojering. 

Vidare bör nämnas att sjöfartsverket tagit kontakt med försvarets 
forskningsanstalt (FOA) om vissa operations- och systemanalytiska stu
dier av isbrytarverksamheten. FOA har nyligen avslutat en förstudie av 
projektet med förslag till uppläggningen av det fortsatta arbetet. Studien 
övervägs f. n. inom sjöfartsverket. 

Under den gångna vintern har vid två resor till Luleå med ett fartyg 
på '.23 000 ton dödvikt och svensk-finsk isklass lA erhållits erfarenheter 
från assistans under svåra isförhållanden. Erfarenheterna är till nytta 
vid de fortsatta bedömningarna av kapacitetsbehov och användning av 
isbrytarresurserna. 

Som belystes i fjolårets verksamhetsplan är anskaffningen av isbryta
ren I en förutsättning för att under stränga vintrar uppehålla en godtag
bar assistansverksamhet i Bottenhavet och under normala vintrar ge 
möjlighet till åretruntsjöfart på de stora bottenvikshamnarna. Det bör 
understrykas att de fyra senaste vintrarna med hänsyn till isutbredning 
m. m. varit milda, vilket skapat exceptionellt goda förutsättningar för 
vintersjöfarten. Isbrytaren I är enligt sjöfartsverkets mening motiverad 
redan av tidigare kända skcppningsbchov. Till dessa kommer nu Stålverk 
80 med en beräknad årlig utlastning över Luleå av ca 4 milj. ton 
kvalificerat gods. Härtill kommer intransport, till övervägande del med 
samma fartyg, av en ungefär lika stor kvantitet huvudsakligen mass
gods som kol och kalksten. Utlastningen av kvalificerat gods främst 
från skogsindustri och stålverk över samtliga norrlandshamnar kom
mer därmed upp i 1,1-1,2 milj. ton per månad. De ökade kvantite
terna tillsammans med förlängda assistanssträckor innebär enligt sjö
fartsverkets mening att behovet av särskilda utredningsinsatser för att 
motivera anskaffningen av isbrytaren I helt fallit bort. Denna bör därför 
beställas redan nästa år. 

övervägande skäl talar för att med Stålverk 80 och de transportbehov 
detta skapar en ytterligare utbyggnad behövs av isbrytarkapaciteten. 
Hur omfattande denna skall bli och hur eventuellt tillkommande isbry
tare skall utformas bör bli beroende av resultaten av pågående och kom
pletterande utredningsarbete. En faktor är då vilka krav som i en sam
lad ekonomisk bedömning framdeles kan ställas på handelsfartygens 
storlek och isvärdighet i övrigt. Häremot står sett från avlastarnas syn
punkt bl. a. konsekvenserna av skeppningsuppehåll under främst stränga 
vintrar. En bedömningsfaktor vid överväganden av vintersjöfarten i dess 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikati~msdepartementet 118 

helhet är graden av hamnkoncentration, varvid regionalpolitiska värde
ringar kommer in i bilden. 

Genom det utredningsarbete som påbörjats i samarbete med försvarets 
forskningsanstalt (FOA) bör underlag ges för den framtida målsättningen 
för vintersjöfarten och också dimensioneringen av isbrytarkapaciteten i 
ett längre perspektiv. Utredningsarbetet syftar till att genom i första 
hand modellstudier söka ange de samhällsekonomiska konsekvenserna 
av olika alternativ för vintersjöfartens dimensionering och uppläggning 
samt därigenom belysa konsekvenserna i fråga om de krav som ställs på 
isbrytarkapacitet, handelsfartyg, hamnar etc. Härvid beaktas de närings
och regionalpolitiska målsättningar som statsmakterna fastlagt. Även 
för den framtida operativa ledningen av isbrytarverksamheten blir stu
dierna av värde. Faktorer som skall kartläggas och värderas är främst 
varuflödets storlek och sammansättning, insatta handelsfartyg samt kom
pletterande och alternativa transportmedel, hamnväsendet liksom före
tagens transportplanering och förekommande systemtransporter. Vidare 
bör komplettering ske av sådant befintligt klimatologiskt material som 
belyser is- och andra påverkande väderförhållanden samt dessas inver
kan på assistansverksamhcten under olika typer av vintrar. 

Det avtal mellan finska sjöfartsstyrelsen och sjöfartsverket att gemen
samt bedriva vintersjöfartsforskning som våren 1971 träffades för en 
treårsperiod har förlängts att gälla under en period av ytterligare tre år. 
Enligt avtalet skall de båda myndigheterna i samverkan initiera och 
samordna sådant forsknings- och utvecklingsarbete, som kan främja 
vintersjöfarten i finska och svenska farvatten och på sjövägarna dit. Ar-. 
betet inriktas särskilt på förhållanden av meteorologisk, hydrologisk, 
teknisk och nautisk natur. 

Statens delegation för rymdverksamhet arbetar inom området fjärr
analys för att omsätta befintlig teknologi i operativa system. Sjöfartsver
ket är intresserat av att sådana sys~em utvecklas för kartläggning av 
isutbredning och isfältens tjocklek och karaktär:. Verket samarbetar i 
detta avseende med statens meteorologiska och. hydrologiska institut 
(SMHI) och FOA. Ett dylikt operativt system kan vara användbart även 

för övervakning av oljeutsläpp. Också generaltullstyrelsen och natur
vårdsverket har uttryckt intresse härför. Kostnaderna för experiment 
med utveckling av ett gemensamt operativt system uppbyggt kring en 
flygburen sidstrålande radar är betydande, varför samordning bör ske 
genom rymddelegationen. 

Angående förhyrningar framhåller verket att det genom avtal bör 

vara möjligt att i viss utsträckning liksom skett tidigare vintrar säker
ställa behovet av reservisbrytare. Denna möjlighet föreligger dock inte 
under högvintern under i varje fall stränga vintrar. De utländska statsis
brytare det är fråga om erfordras då inom det egna landets farvatten. 

Verket har för ett antal svenska bogser- och bärgningsfartyg avtal om 
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förhyrning för isbrytning. Dessa fartyg som i stor utsträckning är lokalt 
bundna sätts främst in vid issvåiigheter på västkusten och i Östersjön 

för att så länge som möjligt låta statsisbrytarna uppehålla assistanskapa
citeten i norrlandsfarvattnen. I fråga om Vänern krävs förhyrningar av 
isbrytande bogserbåtar för att under normala och stränga vintrar uppe
hålla målsättningen oavbruten sjöfart på huvudhamnarna. 

Spaning med flyg och helikopter sker genom förhyrning. Syftet är 
att då så erfordras klarlägga issituationen och därigenom bl. a. hålla 

nere isbrytarinsatsen vid rekognosering och dirigering av handelsfartyg. 

Helikopterspaning är ett värdefullt komplement till isbrytarsystemet då 

det gäller att finna den säkraste och lättaste vägen genom isen. Personal
och materieltransporter sker med helikoptrar så långt det behövs för att 

undvika resurskrävande förflyttningar med isbrytarna. 
Sjöfartsverket bar utfärdat riktlinjer för trafikanvisningar och trafik

begränsningar att gälla under vintersäsongen. Till grund för de utfär

dade anvisningarna m. m. ligger den väntade is- och väderlekssituatio

nen, tillgången på isbrytare och isvärdigt handelstonnage samt trafikvo

lymen. Som norm för de fartyg som kan påräkna assistans till olika 
kuststräckor och hamnar används de svensk-finska isklassregler som 

fastställts att gälla från år 1971. De utfärdade riktlinjerna, som konti

nuerligt följs upp och årligen revideras, ger underlag för avlastare och 
befraktare att planera sina vinterskeppningar och anskaffa lämpligt ton
nage. Det i det föregående nämnda forsknings- och utredningsarbetet 
bör ge ett breddat underlag för framtida trafikanvisningar och trafikbe
gränsningar. 

Program Fartygsverksamhet 

För programmet F ar ty g s v e r k s a m h e t anger sjöfartsverket 
följande. 

Dimensioneringen av sjöfartsinspektionens resurser påverkas av ett 
flertal faktorer. En är utvecklingen av antalet enheter och fartygsty
per inom handelsflottan. 

De från inspektionens synpunkt arbetsintensiva fartygen, som t. ex. 
passagerarfärjor och olika typer av specialfartyg, ökar. överhuvud blir 
fartygen allt mer tekniskt komplicerade. Den snabba omsättningen inom 
handelsflottan för med sig att de speciellt arbetskrävande nybyggnadsbe
siktningarna får stor omfattning. Den ändrade fartygsstrukturen tillsam

mans med en allt mer utbyggd säkcrhetslagstiftning gör att för en full
ständig sjövärdighetsbesiktning tidsåtgången per fartyg ligger tre till fyra 
gånger högre än för tio år sedan. 

Som framgått av den allmänna översikten har antalet nybyggnader de 

senaste åren varit stort. Både år 1974 och år 1975 kommer att ge excep
tionellt höga siffror. En viss avmattning kan möjligen ske år 1976. Ut-
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vecklingen på längre sikt går inte att säkert bedöma. Huvudalternativet i 
verksamhetsplaneringen är att nuvarande tendenser kommer att bestå, 
dvs. en i genomsnitt hög byggnadsaktivitet och fortsatt satsning på tek
niskt avancerade fartyg. 

De nya arbetsuppgifter som tillkommit de senaste åren kräver ökade 
resurser. I första hand gäller detta de ombordanställdas arbets- och fri
tidsrniljö och skyddet av den yttre miljön. Transporterna av farligt gods 
till f>jöss ökar. Skeppningar av sådant gods i enhetslaster på passagerar
färjorna skapar speciella övervakningsproblem som måste lösas av in
spektionen. 

Inspektionen måste omfatta också de fartyg som inte anlöper svensk 
hamn. Genom det nyinrättade sjöfartsinspektionskontoret i Rotterdam 
har möjligheterna för sådana inspektioner avsevärt förbättrats. Konto
rets resurser bör förstärkas. Under planperioden bör vidtas åtgärder för 
att tillse också fartyg som inte går att nå från rotterdamkontoret. 

Vid bestämmande av resursbehovet för arbetsmiljöfrågorna har sjö
fartsvcrket som utgångspunkt bl. a. att ett vidgat och fördjupat samar

bete med andra myndigheter skall medföra att de resurser som finns 
utanför sjöfartsverket utnyttjas även för sjöfartens behov. Insatser av 
främst utredningskaraktär bör ske genom anlitande av konsulter. Verk
samheten bör byggas ut i etapper. 

Det är med dessa utgångspunkter som verket för budgetåret 1975176 
planerat en utökning av personalen såväl vid centralförvaltningen som 
inom distriktsorganisationen. 

Transporter av olja, kemikalier och andra miljöfarliga ämnen sker i 
ökad utsträckning med bilfärjor. Under sommaren 1974 fanns 42 olika 
linjer med trafik på Sverige. Enbart inom kustavsnittet mellan Ystad 
och Helsingborg förekom dagligen närmare 400 ankomster och av
gångar. Någon detaljerad statistik över transporter av farligt gods till 
och från svenska hamnar föreligger för närvarande inte bortsett från 
mineralolja. Sjöfartsverket har givit ut föreskrifter om hur transporter 
av farligt gods skall äga rum. Stickprovsvisa inspektioner i färjehamnar 
visar att lastkontrollcn inte är tillräcklig. Skyddet för passagerare och 
ombordanställda kräver betydligt tätare inspektioner, vilket ställer krav 
på ökade resurser inom distriktsorganisationen. 

Genom åtaganden i Östersjökonventionen och 1973 års havsförore
ningskonvention kommer det att krävas avsevärt ökade insatser för att 

förebygga förorening av den marina miljön genom fartyg. Under bud
getåret 1975/76 kan dessa utföras efter en förstärkning av distriktsorga
nisationen. På längre sikt krävs bl. a. insatser inom det marintoxikolo
giska området. 

Verksamheten vid inspektionskontoret i Rotterdam har slagit väl ut. 
Kontorets arbete har redan bedömts positivt av de ombordanställda och 
rederierna liksom av de svenska konsulaten i området. Verksamheten 
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har under de första nio månaderna i huvudsak fått inriktas på lagstad
gade inspektioner och besiktningar. Sjöfartsverket räknar med att konto
ret ges ökade resurser så att det kan fylla de tänkta uppgifterna. 

Rörande verksamhetsplanerna inom olika områden nämner sjöfarts
verket bl. a. följande. 

Arbetslivets villkor har på senare tid fått stort utrymme i diskussionen 
om samhällsutvecklingen. Skyddsfrågorna ges en framträdande plats. 

Arbetarskyddslagen som gäller för de landanställda har reviderats och 
är under fortlöpande översyn. Tillsynsmyndigheten har som följd av de 
vidtagna ändringarna i arbetarskyddslagen och för att i övrigt öka effek
tiviteten i verksamheten omorganiserats och fått avsevärt ökade resur
ser. I görligaste mån bör arbetsvillkoren för land- och ombordanställda 
vara lika. Den av Kungl. Maj:t tillsatta fartygsmiljöutredningen (K 1973: 
04) arbetar också för närvarande med att anpassa de genomförda refor
merna för arbetslivet i land till sjöfartens förhållanden. 

Från den 1 juli 1974 har sjöfartsverket inrättat en särskild enhet för 
arbetsmiljöfrågor. De mest angelägna uppgifterna för enheten blir 
- att utarbeta föreskrifter och anvisningar inom arbetsmiljöområdet 
- att svara för utbildning i arbetsmiljökunskap av skyddsombud och 

egen personal 
- att handlägga frågor om skyddsverksamheten på fartyg samt inom 

rederierna. 
Utöver dessa uppgifter har enheten att vidareutveckla det tekniska ar

betarskyddet på fartygen samt att angripa problemområdet fartygshy
gien inbegripet yrkeshygien. 

Även för övriga inspektionsenheter räknar sjöfartsverket som fram
gått av det föregående med ökade resurser. Härtill bidrar att de nya ar
betstidsbestämmelserna medfört att inspektionspersonalen till följd av 
kompensationsledighet m. m. ej kan utnyttjas i samma utsträckning som 
tidigare. 

I fråga om normativa uppgifter och information nämns att sjöfarts
verket under de senaste åren har utarbetat ett stort antal författningar 
som en följd av 1965 års säkerhetslagstiftning. På det internationella 
planet sker emellertid ett fortlöpande arbete för att ytterligare stärka 
sjösäkerheten. Detta medför att de nationella bestämmelserna måste 
kontinuerligt omarbetas för att vara a jour. För en enhetlig tillämpning 
av säkerhetsnormer krävs vidare att prejudicerande beslut m. m. till
kännages berörda intressenter. 

När det gäller information i sjösäkerhetsfrågor avser verket att skapa 
ett informationsorgan i sjösäkerhetsfrågor som på ett snabbare och lätt
tillgängligare sätt än nuvarande meddelandeserie kan ge sjöfartens in
tressenter den information som behövs. lnformationsinsatser, framför 
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allt under år 1975, krävs också med anledning av att 1972 års internatio
nella sjövägsregler då sätts i kraft. 

Utbildning är ett instrument för sjöfartsverket att nå de mål som an
ges i verksamhetsplanen. Utvecklingen inom teknologin, liksom sjöfar
tens snabba förändringar, leder till omställningar för personal på alla ni
våer inom sjöfartsinspektionen. Utbildningsinsatser av olika slag blir 
nödvändiga för personalens anpassning till dessa förändringar. För att 
utbildningsinsatserna skall ge avsedd effekt kommer de att synkronise
ras med verksamhetsplanering och operativa målsättningar för pro

grammet Fartygsverksamhet. Samordning sker med utbildningsplane
ringcn inom sjöfartsverkcts övriga program. 

Vad gäller sjöfartssociala frågor m. m. anför verket att det enligt 1965 
års lag om säkerheten på fartyg åligger sjöfartsvcrket att efter samråd 
med redarnas och de ombordanställdas organisationer för flertalet far
tyg fastställa den minsta besättning som kan anses betryggande från sjö
säkerhetssynpunkt. Arbetet härmed åvilar bemanningssektionen som 

emellertid inte har den personal som behövs för verksamheten. Bl. a. 
krävs förstärkning med maskinteknisk expertis. De komplicerade och 
tidsödande utredningar som ofta behövs avser till stor del maskintek
niska frågor. 

Program övrig verksamhet 

För programmet Ö v r i g verk sa m h e t gäller att det är indelat i 
delprogrammen Radiotjänst åt sjöfarten (transfereringspost), Försöks
verksamhet avseende förebyggande åtgärder mot vattenförorening, Om
lokaliseringskostnader samt Åtgärder mot vattenförorening från fartyg. 

Delprogrammet Försöksverksamhet avseende förebyggande åtgärder 
mot vattenförorening har tillkommit budgetåret 1974175 för den för
söksverksamhet i större skala med partikelmärkning av olja i fartyg som 
skall bedrivas under ledning av särskilda sakkunniga. Även delprogram
met Åtgärder mot vattenförorening från fartyg har införts budgetåret 

1974175. Det är i första hand avsett för sådana tvångsåtgärder som sjö

fartsverkct med stöd av lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenföro

rening från fartyg företar för att hindra eller begränsa utsläpp från far
tyg av olja eller annat skadligt. I den mån kostnaderna för dylika åtgär

der inte kan återföras på fartygets ägare eller redare får - efter beslut 
av regeringen - detta delprogram belastas. 

Under delprogrammet Omlokalisering upptas kostnaderna för genom
förandet av sjöfartsvcrkets flyttning till Norrköping. Kostnaderna för 
planerings- och utrcdningsarbete m. m. i samband med omlokaliseringen 

upptas liksom tidigare i särskild skrivelse· till finansdepertementet för att 
belasta det särskilda förslagsanslaget för ändamålet under sjunde hu
vudtiteln. 
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2. Sjöfartsverkets anslagsframställning för budgetåret 1975/76 m. m. 

2.1. Utfallet budgetåret 1973174 

Den anslagsmässiga belastningen under budgetåret 1973/74 blev 150,5 

milj. kr. På riksslaten var upptaget 150,7 milj. kr. 
Mot belastningen på anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, om 

109,3 milj. kr. skall ställas inkomster från sjöfarten i form av fyr- och 
lotsavgifter samt försäljning av sjökort m. m. om totalt 110 milj. kr. 
överskottet blev alltså 700 000 kr. Mot belastningen på anslaget Far

tygsverksamhet om 11,6 milj. kr. svarade inkomster i form av fartygs
inspektions- och skeppsmätningsavgifter m. m. samt stämpelskatt om 

totalt 15,5 milj. kr. överskottet blev således 3,9 milj. kr. 
Belastningen på anslagen Isbrytning och övrig verksamhet om till

sammans 29,6 milj. kr. - som faller utanför kravet på kostnadstäckning 
från sjöfarten - motsvaras av förslagsanslag om tillsammans 35,4 milj. 
kr. Besparingen om 5,8 milj. kr. beror på den milda vintern 1973/74. 

2.2. Beräknat utfall budgetåret 1974175 

Sjöfartsverkets beräknade medelsbehov för innevarande budgetår visar 
en belastning på de anslag som redovisas under sjöfartsverket om 196,7 
milj. kr. mot det på riksstaten upptagna beloppet 172,0 milj. kr. Det be
räknade överskridandet om 24,7 milj. kr. faller med ca 8,4 milj. kr. på 
anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, varav ca 6,3 milj. kr. avser 
löneomräkning, och med 13,6 milj. kr. på anslaget Isbrytning. För ansla
get Fartygsverksamhet beräknas överskridandet till 859 000 kr. avseende 
löneomräkning och höjda lokalhyror och slutligen 1,8 milj. kr. på ansla
get övrig verksamhet där 1 milj. kr. avser dubblering av vissa tjänster i 
samband med omlokaliseringen och 774 000 kr. från budgetåret 1973/74 
balanserade kostnader för bärgning av det västtyska fartyget Viggo 
Hinrichsen. 

Mot den beräknade belastningen på anslagen Farlcdsverksamhet, 
exkl. isbrytning samt Fartygsverksamhet om 132,8 milj. kr. skall ställas 
inkomster från sjöfarten. Dessa har på riksstaten beräknats till 128,5 
milj. kr. Inkomsterna beräknas nu av sjöfartsverket till 143,l milj. kr. 
inkl. av verket föreslagen avgiftsändring. överskottet beräknas således 
till 10,3 milj. kr. 

2.3. Anslagsframställ11ing för budgetåret 1975176 

Sjöfartsverkets verksamhet är liksom närmast föregående år uppdelad 
på tre huvudprogram, nämligen Farledsverksamhet, Fartygsverksamhet 
och övrig verksamhet. Programmet övrig verksamhet omfattar delpro

grammet Radiotjänst åt sjöfarten, som är en transfereringspost, samt 
delprogrammen Omlokaliseringskostnader och Åtgärder mot vattenför
orening från fartyg. 
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Beträffande det under programmet Farledsverksamhet, exkl. isbryt
ning redovisade delprogrammet Sjökartläggning föreslår sjöfartsverket 
på nytt att som inkomst under delprogrammet skall tas upp sådana in
komster av försäljningen av sjökort och publikationer, vilka för när

varande är upptagna på riksstatens inkomstsida. Det tidigare i program

met Fartygsverksamhet ingående delprogrammet Registrering av fartyg 
utgår från budgetåret 1975176. Verksamheten övergår till annan myn
dighet. 

Sjöfartsverket räknar med en total kostnad om 242,3 milj. kr. för 

budgetåret 1975/76, vilket innebär en ökning med 60,1 milj. kr. i förhål
lande till det anvisade beloppet för budgetåret 1974175. I beloppet ingar 
särskilda kostnader föranledda av verkets omlokalisering med 4,1 milj. 
kr. Jämfört med alternativ 1 (kostnaderna för budgetåret 1974175 om
räknade till prisläget den 1 juli 1974 och 1974 års lönenivå samt med 

hänsyn tagen till höjt lönekostnadspålägg) innebär detta en volymökning 
inkl. omlokaliseringskostnader om 28,6 milj. kr. Härav faller 13,8 milj. 
kr. på anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, 9,2 milj. kr. på an
slaget Isbrytning, 2,7 milj. kr. på anslaget Fartygsverksamhet och 2,9 

milj. kr. på anslaget övrig verksamhet. 

Nyssnämnda totala kostnader redovisade efter kostnadsslag fördelar 
sig enligt följande. 

Avlöningar och arvoden 
Resor 
Lokalhyra 
Övriga omkostnader 
Hyror och arrenden 
Kapitalkostnader 

milj. kr. 

110,7 
4,5 
3,8 

61,6 
0,3 

61,4 

242,3 

procent 

45.7 
1,9 
1,6 

25,4 
0,1 

25,3 

100,0 

Kapitalkostnaderna fördelar sig med 32,1 milj. kr. på räntor och 29,3 
milj. kr. på avskrivningar. 

De intäkter som redovisas under anslag, sjöfartsverkets fond eller ut

gör bidrag beräknas till 17,7 milj. kr. Av detta belopp utgör 3,6 milj. kr. 

särkostnadsbidrag och 5,4 milj. kr. samkostnadsbidrag från nionde hu
vudtiteln avseende yrkesfisket och fritidsbåttrafiken samt 1,6 milj. kr. 

särkostnadsbidrag för militär sjökartläggning från fjärde huvudtiteln. 3,1 

milj. kr. utgör föreslaget samkostnadsbidrag avseende sjökartläggning för 

andra intressenter än handelssjöfarten att avräknas mot allmänna bud
getmedel. Detta innebär att anslagsbelastningen på driftbudgeten för 

budgetåret 1975/76 beräknas till 224,6 milj. kr. inkl. omlokaliserings

kostnaderna och höjt Iönekostnadspålägg ( +52,9 milj. kr.). Av detta be
lopp avser 151,8 milj. kr. ( +28,S milj. kr.) det avgiftsfinansierade ansla-
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get Farledsverksamhet, exkl. isbrytning och det i huvudsak avgiftsfinan
sierade anslaget Fartygsverksamhct. 

I fråga om nyssnämnda särskilda intäktspost om 3,1 milj. kr. erinrar 
sjöfartsverket om att huvuddelen av kostnaderna för den allmänna sjö
kartläggningen för närvarande täcks genom avgifter från handelssjöfar
ten. Enligt sjöfartsvcrkets mening bör emellertid även andra intressenter 
- olika myndigheter, organisationer o. dyl. - som avnämare av ver
kets tjänster på detta område i samband med industrilokalisering, regio
nalpolitiska åtgärder i övrigt, forskning rörande miljöpåverkan m. m. 
delta i att täcka kostnaderna för verksamheten. 

Nettoutgifterna enligt sjöfartsverkcts beräkningar blir för anslaget 
Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 136 milj. kr. Inkomstema av fyr
och lotsavgifter beräknas till 134 milj. kr. inberäknat verkningarna av 
en föreslagen avgiftsförändring från den 1januari1975. 

Nettoutgifterna under anslaget Fartygsverksamhet budgetåret 1975/76 

beräknar sjöfartsverket till 15,8 milj. kr. Inkomsterna från sjöfarten ge
nom fartygsinspektions- och skeppsmätningsavgifter m. m. samt från av
giftsbelagd typprovning av fritidsbåtar beräknas av sjöfartsverket till 
13,9 milj. kr. Skillnaden mellan utgifter och inkomster blir 1,9 milj. kr. 

Sjöfartsverket beräknar att genomförandet av dessa förslag under 
programmen kräver en personalstyrka om 1 525 personer vilket innebär 
en ökning med 97 personer jämfört med innevarande budgetår. 

Utöver här redovisade medel p~ driftbudgeten begär verket investe
ringsanslag motsvarande en medelsförbrukning av 91,6 milj. kr. under 
sjöfartsverkets fond samt 8 milj. kr. under fonden för Södertälje kanal
verk. 

Sjöfartsverket lämnar i enlighet med givna anvisningar fram sina för
slag om verksamhetens inriktning och omfattning inom ramen för olika 
alternativ. 

Alternativ 0 förutsätter inom båda programmen avsevärda nedskär
ningar som i ett kort perspektiv är mycket svåra att genomföra på grund 
av att kapitalkostnaderna liksom personalkostnaderna, som följd av per
sonalens ålderssammansättning och bestämmelserna om anställnings
trygghet, på kort sikt är fasta. Sett i ett längre perspektiv understryker 
sjöfartsverket att det är dess uppgift att tillhandahålla tjänster i en sjö
transportproduktion, där de tunga posterna består av fartygen och ham
narna, inberäknat stuveriverksamheten. Det är dessa båda parter som 
står för huvuddelen av såväl drifts- som investeringskostnader. Till be
sparingar är, framhåller verket, inte att hänföra åtgärder som enbart in
nebär att kostnaderna övervältras på de andra parterna med en sam
hällsekonomisk merkostnad som följd. I första hand skulle enligt alt. 0 
inom programmet Farledsverksamhet lotsväsendet, sjökartläggningen, 
sjökortsutgivningen, utvecklingsverksamheten och hamnplaneringsverk
sambeten kraftigt inskränkas liksom isbrytningen. Inom programmet 
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Fartygsverksamhet skulle en kraftig förändring av sjöfartsinspektionens 
hela verksamhet ske samtidigt som målsättningarna måste sänkas väsent
ligt. Vidare skulle den påbörjade satsningen vad avser arbetsmiljö och 

miljöskydd omintetgöras. 
I det följande redovisas de beräknade kostnadsförändringarna för 

budgetåret 1975176 i· förhållande till anvisade medel för budgetåret 
1974175 omräknade till prisnivån den 1 juli 1974 och lönenivån år 1974 
för de olika programmen och tillhörande anslag, inkl. höjt lönekostnads
pålägg. 

Anslaget Farledsverksamhct, cxkl. isbrytning 

Inledningsvis lämnas en redogörelse för förslagen under delprogram
met Central administration. Från delprogrammet bekostas central admi
nistration för sjöfartsverket i sin helhet. Kostnaderna fördelas på olika 
anslag enligt särskilda fördelningsnycklar. 

Central administration, totalt. Av den förutsatta volymökningen på 
delprogrammet, 1 761 000 kr., avser 611 000 kr. personalförstärkningar. 
Dessa avser till en del att frigöra resurser för den utbyggda verksam
hets- och långtidsplaneringen. En annan orsak är den administrativa 
merbelastning som blivit resultatet av de under en följd av år utökade 
arbetsuppgifterna för verket i dess helhet. Sjöfartsverket tar därför på 
nytt upp en utökning av ekonomiavdelningen med två tjänstemän 
(132 000 kr.). Av samma skäl har verket beräknat medel för ytterligare 
en assistent på personalsektionen (55 000 kr.). Verket återkommer vi
dare till förstärkning av trafiksektionen för att ge sektionen möjlighet 
att utföra mera ingående utredningar i fråga om Iotsningsvcrksamheten 
(90 000 kr.). Också för handläggning av interna arbctarskyddsfrågor be
hövs en kvalificerad tjänsteman (82 000 kr.). 

Som framgått av verksamhetsplanen förbereder sjöfartsverket en 
kraftig satsning på vidareutbildning av olika personalgrupper. En sär
skild utbildningsenhet föreslås bli inrättad inom administrativa avdel
ningen. Personalkostnaderna blir 252 000 kr. För arvoden till lärare, ut
arbetande av kompendier och annan undervisningsmateriel etc. beräknas 
340 000 kr. Vidareutbildningen av lotsar belastas härutöver med 100 000 
kr. för hyra av distriktsfartyg. 

För övriga ändamål räknar sjöfartsverket med totalt 710 000 kr., 
varav för utredningar i hamnplaneringsfrågor 55 000 kr., förbättrad bib
lioteksservicc 22 000 kr., utökad extern och intern information 125 000 
kr., ADB 49 000 kr. samt revidering av krigs- och neutralitetslednät 
m. rn. 172 000 kr. För utrustning, hyra och administration av tjänsterum 
och konferenslokaler i Stockholm att användas i samband med tjänste
resor till Stockholm tar sjöfartsverkct upp 135 000 kr. Lokalerna kan 
eventuellt utnyttjas även av personal som övergångsvis kommer att 
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stanna kvar i Stockholm. Härtill kommer 152 000 kr. för ökade omkost

nader i övrigt. 
För anslaget F ar I e d s v e r k s a m h e t, ex k I. is b r y t ni n g 

i övrigt redovisas följande förändringar för de olika delprogrammen. 
Ut1•ecklingsverksamhet. Såsom framgått av verksamhetsplanen före

ligger ett omfattande program för teknisk utveckling i syfte att främst 

effektivisera driften. Föreslagen volymökning utgör 387 000 kr. 
Fyrar och andra säkerhetsanstalter. Personalminskningar som följd av 

fyrautomatisering innebär fortlöpande volymminskning, vilken för bud

getåret 1975/76 dock begränsar sig till 225 000 kr. Underhållskostnader

na måste däremot höjas väsentligt över basförslagets belopp vilket för 

med sig ett utökat medelsbehov om 1937000 kr. Volymökningen blir 

netto 1712000 kr. 
Radionavigeringsstationer. En godtagbar underhållsnivå förutsätter en 

volymökning om 93 000 kr. 
Kanaler och fördjupade farleder. Basförslaget exkl. kapitalkostnader 

ligger inte högre än 44 000 kr. Stora insatser krävs för att återge farle
derna deras tidigare standard. Volymökningen blir 392 000 kr., varav 
300 000 kr. avses för att påbörja muddring av Strömma kanal (totalkost
nad 500 000 kr.). Beloppet täcks med bidrag från nionde huvudtiteln. 

Sjöräddning m. m. Av volymökningen avser 170 000 kr. kostnader för 
radiotjänsten. Som framgår av verksamhetsplanen räknar sjöfartsvcrket 
också med att förstärka rapportcentralen (310 000 kr.). Volymökningen 
i övrigt utgör 419 000 kr., varav huvuddelen faller på anslutning till po
sitionssystcmet AMVER, personalutbildning, information samt utrust
ning av lotsbåtar med enklare sjukvårds- och skyddsutrustning. 

Sjökartläggning. Av volymökningen enligt ovan, totalt 1 707 000 kr., 
avser 1 031 000 kr. personalkostnader. Dessa fördelar sig på en byrådi
rektör, två hydrografer, en ingenjör, en kartredaktör, tre förste karto
grafer, en förste ritare, en assistent, fyra biträden och sjöförmåner. Un
derhållskostnaderna är uppräknade med 256 000 kr. Utbildning tas upp 
med 200 000 kr. 

Volymökningen i övrigt är upptagen till 220 000 kr. Utgifterna utöver 
basförslaget förutsätts av sjöfartsverket bli kompenserade genom ett sär
skilt samkostnadsbidrag. 

Lotsväsendet. Personalökningar vid Lysekils lotsplats (Brofjorden) 
samt för att klara arbetstidsförkortning och vidgat lotstvång medför 

ökade kostnader om 3 230 000 kr. För drivmedel och underhåll blir ök

ningen 1109 000 kr. 
Publikationer. Av volymökningen, 183 000 kr., utgör personalför

stärkning med två redaktörer 143 000 kr. 
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Anslaget Isbrytning 

För anslaget I s b r y t n i n g beräknar sjöfartsvcrket bruttoutgiften 
under budgetåret 1975/76 till 68,l milj. kr., 21,4 milj. kr. mer än för bud
getåret 1974175. Av ökningen faller 11,9 milj. kr. på drift och underhåll 
samt 9,5 milj. kr. på avskrivningar och räntor. I det senare beloppet in
går kapitalkostnader räknade på anskaffningskostnaden för isbrytaren 
Atle som har levererats hösten 1974. Ett belopp om 1,1 milj. kr. avser 
ränta på dellikvid för den förutsatta nybeställningen, isbrytaren I. Sjö
fartsverket framhåller särskilt att drivmedelskostnaderna har ökat kraf
tigt. 

Beräkningarna är baserade på assistansbehoven en normal vinter men 
med ökade insatser i Bottenviken. För att betjäna sjöfarten på norr
landshamnarna utnyttjas fem havsisbrytare, nämligen - förutom Atle 
och det hösten 1975 levererade systerfartyget, isbrytaren H - de tre 
enheterna Oden, Tor och Njord. Ale sätts tillsammans med inhyrda 
bogserbåtar in på Vänern. Thule ligger i reserv för att om så påkallas 
assistera i norra Östersjön. Ett mindre belopp är avdelat för att kunna 
hålla också Ymer som reserv. Förhyrningarna är upptagna till 3,6 milj. 
kr., varav 3,2 milj. kr. avser hjälpisbrytare och 400 000 kr. flygplan och 
helikoptrar för isspaning. 

Driftkostnaderna för statsisbrytama, totalt 23 milj. kr., fördelar sig 
med 8,1 milj. kr. för löner och arvoden och 14,9 milj. kr. för drivmedel 
m. m. Underhållskostnaderna tar sjöfartsverket upp till 7 milj. kr. Kost
naderna för väderleksprognoser m. m. beräknas till 258 000 kr. och för 
administration till 655 000 kr. För vintersjöfartsforskning räknar sjö

fartsverket med 350 000 kr. 

Anslaget Fartygsverksamhet 

För de olika delprogrammen under anslaget Fartygsverksamhet räk
nar sjöfartsverket med följande volymändringar. 

Sjöfartsinspektion m. m. Av sjöfartsverkets verksamhetsplan framgår 
behovet av en kraftig satsning inom arbetsmiljöområdet. Aven kontrol
len av transport av farligt gods kräver större resurser för att tillsynen 
skall bli effektiv. ökad effektivitet i tillsynen kräver välutbildad perso
nal. Sjöfartsverket kommer under planeringsperioden att satsa på intern

utbildning av fartygsinspektörer. 
Sjöfartsverket avser att gradvis bygga ut verksamheten inom arbets

miljöområdet. Inom arbetsmiljöenheten vid centralförvaltningen räknar 
v1:rket med ytterligare två handläggare för budgetåret 1975176 främst 
för att lösa de tekniska arbetarskyddsfrågorna, men också för att till
sammans med konsulter ta upp psykologiska och yrkeshygieniska frå
gor. För verksamheten vid inspcktionsdistrikten planerar sjöfartsverket 
att nyanställa fyra fartygsinspektörer. Utöver den kontroll inspektionen 
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företar av säkerheten på fartygen lämnas råd och upplysningar till de 

ombordanställda liksom till rederierna. Vidare företas olika åtgärder 

för att främja skyddsombudsverksamheten. Kostnaderna beräknas till 

totalt 646 000 kr. 
För skyddet av den yttre miljön med dess inriktning främst på kon

trollen av transport av farligt gods räknar sjöfartsverket med tre nya 
fartygsinspektörstjänster. Kostnaderna uppgår till 282 000 kr. Arbetsbe
lastningen inom sjöfartsinspektionen är hög. En utbyggnad av tillsyns
verksamheten är nödvändig såväl inom landet som vid rotterdamkonto

ret. Sjöfartsverket har angett ett behov av sex nya fartygsinspektörer. 

Kostnaden blir 616 000 kr. 
För normarbete och information räknar sjöfartsvcrket med ett ökat 

medclsbehov om 257 000 kr. 
Av skäl som sjöfartsverket anger i sin verksamhetsplan behöver bc

manningssektionen förstärkas med två kvalificerade tjänstemän. Sjö

fartsverket tar upp 170 000 kr. för detta ändamål. 
För intern utbildning beräknas slutligen 360 000 kr. 
Sjöteknisk utredningsverksamhet. För information om nya sjövägs

regler tar sjöfartsverket upp 50 000 kr. 

Anslaget övrig verksamhet 

Vad slutligen avser delprogrammet Omlokaliseringskostnader under 
anslaget övrig v er k s a m h e t föreslås dessa för budgetåret 1975/ 

76 till 4 159 000 kr. som skall bestridas från sjöfartsvcrkets ordinarie 
anslag. Flyttningen av verket från Stockholm till Norrköping beräknas 
äga rum i oktober 1975. 

Sjöfartsvcrket utgår ifrån att kostnaderna för omlokalisering inte till 
någon del skall täckas av verkets inkomster. 

Med anledning av sjöfartsverkets omlokalisering har en utrustnings
plan upprättats. Vid upprättande av denna plan har hänsyn tagits till ut
rustningens kvalitet, ålder, funktion och kostnad för flyttning. Detta in
nebär att föreslagna kostnader för utrustning är nödvändiga för att ver

ket skall kunna utföra ålagda arbetsuppgifter på ett effektivt sätt i sam

band med och efter omlokaliseringen. Utrustningen är av typen ersätt
ningsanskaffning. Utrustningsprogrammct har uppdelats i verksspecifik 
utrustning, kontorsdriftutrustning samt brand- och skyddsutrustning. 

Den verksspecifika utrustning som angetts är ersättningsanskaff

ning och ersätter äldre hårt sliten utrustning, främst tryckpressar, övrig 
maskinell utrustning och fotografisk utrustning inom tryckeriet i sjökar
teavdelningen (875 000 kr.). 

Kostnaden för ersättning i samband med omlokaliseringen av central
förvaltningens kontorsdriftutrustning, dvs. skriv- och räknemaskiner, 

9 Riksdagen 1975. I saml. Nr I. Bil. 8 
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adresseringsmaskin, transportvagnar, växter etc., beräknas till 221 000 
kr. För brand- och skyddsutrustning beräknas 20 000 kr. 

Vid upprättandet av utrustningsprogrammet har samråd skett med ut
rustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH). 

Utöver nämnda kostnader kommer UUH för sjöfartsverkets räkning 
att begära medel för teleteknisk, audio-visuell, restaurang- och pentry
samt städutrustning m. m. 

I samråd med statens transportkontor har en bedömning gjorts av 
kostnader för flyttning av verket. Kostnaderna beräknas till sammanlagt 
486 000 kr. för allmänna flyttningskostnader och till 53 000 kr. för spe
ciella flyttningskostnader. Sjöfartsverket har i sin planering utgått från 
att byggnadsstyrclsen anskaffar kontorsmöbler till de nya lokalerna i 
Norrköping. Skulle kontorsmöblerna flyttas med ökar flyttkostnaderna 
med ca 50 000 kr. 

Vidare beräknas att hyra under viss tid debiteras verket för förvalt
ningsbyggnaden i Norrköping samtidigt som hyra utgår i Stockholm. 
Denna dubbelhyra uppgår till ca 500 000 kr. 

För driftkostnader under budgetåret 1975/76 föranledda av omlokali
seringen beräknar sjöfartsverket sammanlagt 2 004 000 kr. Härav upp
skattar sjöfartsverket personalens flyttningskostnader till 600 000 kr. 
Kostnaderna för personalens fria resor till Norrköping beräknas uppgå 
till 34 000 kr. För övriga resor beräknas kostnaderna till 47 000 kr. 
Traktamenten och dubbelhyror beräknas till 893 000 kr. respektive 
48 000 kr. under samma period. Sjöfartsverket har under hösten 1974 i 
samarbete med AMS bedrivit utbildning av kartritningspersonal i Norr
köping för att ersätta den personal som väntas avgå. Efter utbildningen 
har myndigheten med början den 1 september 1974 förlagt viss kart
ritningsverksamhet till den nya lokaliseringsorten. Kostnaderna för den
na verksamhet under budgetåret 1975176 beräknas till 175 000 kr. 

För övrig dubbelbemanning av nyckelbefattningar där nuvarande 
tjänsteinnehavare kommer att avgå i omedelbar anslutning till verkets 
flyttning beräknar verket 207 000 kr. 

De sammanlagda kostnaderna under delprogrammet beräknas så

lunda till 4 159 000 kr., varav för utrustningskostnader 1116 000 kr., 
flyttningskostnader 1039000 kr. och för driftkostnader föranledda av 

omlokaliseringen 2 004 000 kr. 

Föredraganden 

Sjöfartsverkets verksamhet är uppdelad på tre program, nämligen 
Farledsverksamhet, Fartygsverksamhet och övrig verksamhet. Medel till 
programmet Farledsverksamhet anvisas över två anslag benämnda Far-
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ledsverksamhet, exkl. isbrytning, samt Isbrytning. Härige~om ges möj
lighet att särredovisa den skattemedelsfinansierade isbrytningen i för
hållande till de avgiftsfinansierade verksamhetsgrenarna under program
met Farlcdsverksamhet. De övriga programmen motsvaras av två an
slag med samma benämning som programmen. 

Sjöfartsverket har för sin verksamhet under nästa budgetår föreslagit 
en medelsanvisning av 224,6 milj. kr. på driftbudgeten, exkl. omlokali
seringskostnaderna, och en investeringsram av 91,6 milj. kr. på kapital
budgeten. Därutöver räknar verket med en investeringsram om 8,0 milj. 
kr. under fonden för Södertälje kanalverk. 

Jag vill börja med att redovisa mina ställningstaganden till sjöfarts
verkets verksamhetsplan och till de till driftbudgeten hänförliga kost

nads- och anslagsändamålen. I ett följande avsnitt kommer jag att hem
ställa om medelsanvisning under resp. anslag. 

Under anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning beräknar jag brut
tokostnaderna till 142,5 milj. kr. Bidrag och intäkter under anslaget 
och fonden beräknas till 10,7 milj. kr. Jag förordar därför en medels
anvisning av 131,8 milj. kr., vilket innebär en ökning med 20,3 milj. 
kr. jämfört med innevarande budgetår. Den procentuellt sett kraftiga 
anslagsökningen är till större delen hänförlig till de löne- och prishöj
ningar som ägt rum under det gångna året. I synnerhet har drivmedcls
och underhållskostnaderna för verkets anläggningar och fartyg ökat. Av 
den föreslagna ökningen beräknar jag således 9 milj. kr. för löneom
räkning och höjning av lönekostnadspålägget, 5,7 milj. kr. för pris
omräkning samt 5,5 milj. kr. för kapitalkostnadsökning till följd av 
ökade anläggningstillgångar under sjöfartsverkets fond. Sedan hänsyn 
tagits till bl. a. ökade bidrag och inkomster under anslaget på ca l,l milj. 
kr. ger den av mig förordade anslagsökningen ett utrymme på ca 1,2 
milj. kr. för angelägna resursförstärkningar. 

Jag räknar således med att 500 000 kr. kan användas för särskilda 
insatser i syfte att stärka och utveckla verkets planerings-, utvecklings
och ekonomifunktioner, för viss vidareutbildning av verkets personal 
och för andra åtgärder som syftar till att öka verkets effektivitet och 
utveckla förbättrade administrativa och tekniska metoder för verksam
heten. 

Under delprogrammet Sjöräddning beräknar jag en ökning av ersätt
ningen till televerket med 170 000 kr. för förstärkning och effektivi
sering av sjöräddningstjänsten vid den nybyggda kustradiostationen i 
Härnösand. 

För delprogrammet Lotsväsendet är jag beredd att förorda en ök
ning med 500 000 kr. för bl. a. kostnadsökningar som har samband 
med ett fullt utbyggt lots- och trafikledningssystem i Brofjordenområ
det. Jag återkommer i det följande till det förslag som lagts fram av 
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sjöfartsverket om utökad skyldighet att anlita lots och därmed sam
manhängande resurskrav för lotsväsendet. 

Sjöfartsverket har föreslagit en ändring av finansieringsformerna för 
den allmänna sjökartläggningen innebärande bl. a. att delar av kostna
derna undantas från sjöfartens kostnadsansvar. Jag är f. n. inte beredd 
att tillstyrka förslaget. 

Under anslaget Isbrytning föreslår jag en medelsanvisning av 63,6 
milj. kr., vilket innebär en ökning med 16,9 milj. kr. jämfört med inne
varande budgetår. Det ökade behovet av medel sammanhänger dels med 
ökade driftkostnader - främst genom höjda drivmedclspriser - för 
den befintliga isbrytarflottan, dels med kostnadsökningar genom leve
ransen hösten 1975 av isbrytaren H. Vidare har jag beräknat medel 
för visst fortsatt forsknings- och utredningsarbete rörande vintersjö
farten. Frågan om anskaffande av ytterligare en isbrytare behandlas 
under sjöfartsverkets fond. 

Under anslaget Fartygsverksamhet beräknar jag 13,3 milj. kr., vil
ket innebär en ökning med 1,3 milj. kr. I samband med att fartygs
registerverksambeten upphör hos sjöfartsverket fr. o. m. budgetåret 
1975/76 uppstår en besparing under anslaget av 320 000 kr. Löne- och 
prisomräkning, höjt Iönekostnadspålägg samt viss kapitalkostnadsök
ning beräknas till ca 1,4 milj. kr. På Kungl. Maj:ts uppdrag har sjö
fartsverket överlämnat förslag till organisation och handläggningsord
ning för utredning av allvarligare sjöolyckor m. m. Förslag till ny or
ganisation för utredning av civila och militära luftfartsolyckor har väckts 
i annan ordning. Dessa båda förslag är f. n. föremål för delvis gemen
sam remissbehandling. Framför allt med hänsyn till haveriutrednings
verksamhetens stora betydelse för ett effektivt förebyggande sjösäker
hetsarbete har jag funnit lämpligt att - utan att avvakta prövningen av 
de nämnda förslagen - föreslå att medel anvisas för en inspektör för 
haveriutredning. Jag har för detta ändamål beräknat 100 000 kr. Jag har 
vidare beräknat 100 000 kr. för en personell förstärkning av sjöfartsin
spektionskontoret i Rotterdam. En sådan förstärkning kan också skapa 
bättre förutsättningar för kontorets medverkan i sjöförklaringar inom 
kontorets område. 

Under anslaget övrig verksamhet beräknar jag 2,2 milj. kr., varav 
605 000 kr. avser kostnader för radiotjänst åt sjöfarten. För de kost
nader och intäkter som kan uppkomma vid av sjöfartsverket vidtagna 
tvångsåtgärder enligt lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenföro
rening från fartyg har jag - med hänvisning till mina uttalanden i 
denna fråga i prop. 1974: 1 (s. 122) - upptagit formella belopp om 
vardera 1 000 kr. För vissa kostnader för sjöfartsvcrkets omlokalise
ring - som är planerad att äga rum i oktober 1975 - beräknar jag 
ca 1,6 milj. kr. I anslutning härtill vill jag nämna att en arbetsgrupp 
för närvarande bereder frågan om den framtida lokaliseringen av sjö-
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fartsverkets centrala förråds- och verkstadsrörelse. Något slutligt ställ
ningstagande har ännu inte redovisats från arbetsgruppens sida, men 
jag har erfarit att gruppen räknar med att lägga fram sitt förslag tidigt 
under år 1975. 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet räknar jag med 
ett särkostnadsbidrag från fjärde huvudtiteln om 1,6 milj. kr. för att 
täcka kostnaderna för den under programmet Farledsverksamhet in
gående militära sjökartläggningen. 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet beräknar jag 

bidragen från yrkesfisket och fritidsbåttrafiken för att täcka dessa in
tressegruppers andel av sjöfartsverkets kostnader till sammanlagt 
8 393 000 kr., varav 5 400 000 kr. utgör samkostnadsbidrag och reste
rande 2 993 000 kr. utgör särkostnadsbidrag. 

Trots inträffade kostnadsstegringar i sjöfartsverkets verksamhet har 
de statliga sjöfartsavgifterna kunnat hållas oförändrade under de tre 
senaste åren. Verksamheten har i de delar kostnadstäckningskrav före
ligger väl uppfyllt detta. 

Enligt beslut av Kungl. Maj:t har den allmänna och den inrikes fyr
avgiften samt avgiften för bogserat gods höjts den 1 januari 1975. 
Jag beräknar efter denna höjning de intäkter som redovisas på riks
statens inkomstsida och som är hänförliga till programmet Farleds
verksarnhet till 133,6 milj. kr. för budgetåret 1975/76. Motsvarande 
intäkter, hänförliga till programmet Fartygsverksamhet, beräknar jag 
i likhet med sjöfartsverket till 13,9 milj. kr. 

Sammanlagt för de båda programmen beräknas sålunda intäkterna 
på riksstatens inkomstsida för budgetåret 1975/76 till 147,5 milj. kr. 

Avslutningsvis vill jag ta upp det förs I ag angående ut vid
g ad sky Id i g h e t att an l it a l o t s som lagts fram av sjöfarts
verket. Förslaget innebär i korthet, att lotsskyldighet skulle föreligga 
dels för lastade tankfartyg över 1 600 bruttoregisterton utefter i stort sett 
hela lnisten, dels för fartyg över 1 200 bruttoregisterton i Mälaren och 
Vänern, dels för fartyg över 1 600 bruttoregisterton i livligt trafikerade 
farvatten. Utländska fartyg över 400 bruttoregisterton skulle överhuvud 
- med vissa begränsade undantag - vara skyldiga att anlita lots i inre 
vatten. 

Sjöfartsverket redovisar i anslutning till förslaget en inom verket 
utarbetad promemoria med sammanställning av erfarenheterna av nu 
gällande bestämmelser om skyldighet att anlita lots. Promemorian in
nehåller bl. a. en analys av sjöolyckor i svenska och angränsade far
vatten under åren 1970-1973. Av analysen framgår enligt verket att 
varken antalet eller karaktären av sjöolyckorna ändrats under de se
naste fyra åren. Ett beslut om utvidgad lotsskyldighet bör emellertid 
enligt verket - med dess grundsyn att satsa på en förebyggade verk
samhet - framför allt grundas på erfarenheterna hos trafikanterna i 
en led och deras bedömning av föreliggande risker. 
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Förslaget har varit föremål för en omfattande remissbchandling. Rc
missinstanserna vitsordar allmänt lotsens betydelse som säkerhetsfak
tor, och flertalet av dem är positiva till en skärpning av bestämmel
serna. I fråga om graden av skärpning har emellertid meningarna varit 
delade. En del remissinstanser - förutom vissa sjöfartsorganisationer 
bl. a. generaltullstyrelsen, ett antal länsstyrelser och Svenska hamnför
bundet - har framhållit att vid övervägandena med sikte på en höjd 
sjösäkerhet även bör beaktas alternativa åtgärder. I stort sett samma 
remissinstanser liksom även riksrevisionsverket har vidare påtalat, att de 
betydande kostnader som följer med den föreslagna utvidgade skyldig
heten att anlita lots kan medföra, att redan säkra sjötransporter över
förs till landtransporter i inte önskvärd omfattning. 

Åtskilliga remissinstanser ifrågasätter, om sjöfartsverkets analys av 
sjöolyckor kan läggas till grund eller tas till intäkt för den föreslagna 
utformningen av lotsskyldigheten. En del remissinstanser - bl. a. ge
neraltullstyrelsen, riksrevisionsverket, några länsstyrelser och Svenska 
hamnförbundet - ifrågasätter eller ställer sig negativa till särbehand
lingen av utländska fartyg. Vidare har kritiserats att förslaget inte 
gjorts mera differentierat med hänsyn till fartyg och farleder. 

Bl. a. några myndigheter och sjöfartsorganisationer har hänvisat till 
den nuvarande betydande bristen på sjöbefäl och till att en nyrekry
tering av lotsar i den omfattning sjöfartsverkets förslag förutsätter skul
le få allvarliga återverkningar för handelsflottan och - genom av
gången av kvalificerat seniorbefäl - även för den totala sjösäkerheten. 

Av det anförda framgår att sjöfartsverkets förslag inte direkt kan 
läggas till grund för beslut. En översyn av det är nödvändig, dlirvid ut
redningsmaterialet i erforderlig utsträckning får kompletteras och de 
vid remissbehandlingen anförda synpunkterna närmare övervägas. Med 
hänsyn till frågans vikt finner jag det angeläget, att denna översyn 
sker utan dröjsmål. Jag avser att inhämta regeringens bemyndigande 
att för ändamålet få tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att 
genomföra översynen under första halvåret 1975. 

Jag hemställer att regeringen ger riksdagen till känna vad jag har an
fört i det föregående om sjöfarten. 

D 1. Farlcdsverksamhet, cxkl. isbrytning 

1973/74 Utgift 109 319 000 
1974/75 Anslag 111580 000 
1975/76 Förslag 131 841 000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far
ledsverksamhct som är att hänföra till farledsutmärkning (fyrar, bojar, 
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prickar), radionavigering (decca), förvaltning av kanaler och fördjupa
de farleder, sjöfartsverkets insats inom sjöräddningsväsendet, sjökart
läggning och lotsväsendet. Vidare betalas härifrån utgifterna för central 
administration, utvecklingsverksamhet, regional administration och 
publikationer till den del de är att hänföra till nämnda verksamhets
grenar. 

Delprogram 1973 /74 1974/75 Beräknat 1975 /76 

Utfall 

1. Central administration 8 455 
2. Utvecklingsvcrksamhet 173 
3. Regional administration 2 339 
4. Fyrar och andra säkerhets-

anstalter 27 267 
5. Radionavigeringsstationer 4 321 
6. Kanaler och fördjupade 

farleder 417 
7. Sjöräddning m. m. I 860 
8. Sjökartläggning 13 073 
9. Lotsväsendet 60896 

1 O. Publikationer 674 

Summa kostnader 119475 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 265 
Bidrag 8 421 
Under fonden 1470 

Summa utfall/anslag 109319 

Föredraganden 

Anvisat Verket 

tusental kr. 

8 470 11 003 
336 760 

2405 2 709 

28 036 35 925 
4 714 5 780 

338 824 
2 125 3 452 

14096 18 838 
60 285 72 880 

572 834 

121377 153 005 

170 2 850 
8 596 13 097 
1 031 1 071 

111580 135 987 

Föredra
ganden 

10082 
373 

2 709 

33 845 
5 687 

432 
2 723 

17 081 
68 942 

651 

142 525 

220 
9 393 
1 071 

131841 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och chefen för 
jordbruksdepartementet och med hänvisning till vad jag anfört i det 
föregående under den allmänna sjöfartsöversikten och till samman
ställningen bediknar jag anslaget till 131 841 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Farledsverksamhet, exkl. isbrytning för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett förslagsanslag av 131 841 000 kr. 

D 2. Isbrytning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

29 034 000 
46 680 000 
63 565 000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far
ledsverksamhet som ä:r att hänföra till statens isbrytningsverksamhet. 
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Delprogram 1973/74 1974}75 Beräknat 1975/76 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

1. Administration 397 597 671 671 
2. Isbrytning 28 647 46133 67 454 62944 

Summa kostnader 29044 46730 68125 63 615 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 10 50 50 50 

Swnma utfall/anslag 29034 46680 68075 63565 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den all

männa sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag an

slaget till 63 565 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Isbrytning för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsan

slag av 63 565 000 kr. 

D 3. Fartygsverksambet 

1973/74 Utgift 11 557 000 

1974/75 Anslag 111985 000 

1975176 Förslag 13 257 000 

' Varav 320 000 kr. för delprogrammet Registrering av fartyg, vilket förs över 
till annan myndighet med utgången av budgetåret 1974}75. 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet Fartygsverksam

hct för sjöfartsinspektion m. m., skeppsmätning, sjöteknisk utrednings

verksamhet och sjömansnämnden. Vidare betalas härifrån utgifterna 

för central administration till den del de är att hänföra till nämnda 

verksamhetsgrenar. 

Delprogram 1973/74 1974/75 Beräknat 1975 /76 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

I. Central administration 781 786 I 315 981 
2. Sjöfartsinspektion m. m. 8 939 9 273 12 576 10 330 
3. Skeppsmätning I 283 I 460 I 621 I 621 
4. Sjöteknisk utrednings-

verksamhet 531 394 489 539 
5. Sjömansnämnden 342 352 386 386 

Summa kostnader 11876 12265 16387 13 857 

Avgår intäkter: 
Bidrag 600 600 600 600 

Summa utfall/ anslag 11276 11665 15 787 13257 
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Föredraganden 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet öch med hän
visning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna sjö
fartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
13 257 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fartygsverksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 13 257 000 kr. 

D 4. övrig verksamhet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

600 000 
1800 000 
2197 000 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet övrig verksam
het för viss radiotjänst åt sjöfarten, vissa kostnader för sjöfartsverkets 
omlokalisering och åtgärder mot vattenförorening från fartyg. 

Delprogram 1973/74 1974/75 Beräknat 1975/76 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tu~ental kr. 

I. Radiotjänst åt sjöfarten 600 600 605 605 
2. Försöksverksamhet avseende 

förebyggande åtgärder mot 
vattenförorening 500 

3. Omlokaliseringskostnader 700 4159 1 592 
4, Åtgärder mot vattenförorening 1 1 

Summa kostnader 600 1800 4765 2198 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 0 

Summa utfall/anslag 600 1800 4765 2197 

F öredraga11de11 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den all
männa sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag an
slaget till 2 197 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Övrig verksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 2 197 000 kr. 
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Övriga sjöfartsändamål 

D S. Handelsflottans pensionsanstalt 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1000 
1000 

1000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HP A) handlägger ärenden om pen
sionering av sjömän enligt kungörelsen (1972: 412) om sjömanspension. 

Enligt lagen (1961: 300, ändrad senast 1973: 484) om redareavgift för 
sjöfolks pensionering skall redare betala avgift för beredande av pen
sion åt sjömän, vilka som manskap varit påmönstrade svenskt handels
fartyg i utrikes fart. 

Finansieringen av pensionsanstaltens administrationskostnader be
strids med redareavgiftema. Av dessa medel tas ett så stort belopp till 
uppbörd under anslaget till pensionsanstalten, som motsvarar summan 
av anstaltens avlöningar och omkostnader med avdrag för ett formellt 
belopp av 1 000 kr. Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga netto
utgiften. 

Pensionsanstalten leds av en direktion med företrädare för staten, 
Svenska sjöfolksförbundct och Sveriges redareförening. Dessutom ingår 
i direktionen pensionsanstaltens direktör, som har den omedelbara led
ningen av verksamheten. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsättningar 
Lokalkostnader 
Expen~er 
Utbetalnings kostnader 

1974/75 

2 
5 

7 

386 900 
500 

7000 
30000 
28 200 
50000 

502 600 

Handelsflottans pensionsanstalt 

Beräknad ändring 1975 f76 

Anstalten 

+so 300 
+ 500 

+ 5000 
+ 4000 

+ 59 800 

Föredra
ganden 

+so 300 
+ 500 

+ 5000 
+ 4000 

+59 800 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 59 800 kr. 
2. Summan av posterna till avlöningar och omkostnader blir enligt 

anstaltens förslag (502 600 + 59 800) 562 400 kr. Till uppbörd under 
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anslaget skulle således tas (562 400-1 000) 561 400 kr. och medels

anvisningen på riksstaten ske med oförändrat 1 000 kr. 

F örcdraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Handclsflotta11s pensionsanstalt för budgetåret 1975176 

anvisa ett anslag av 1 000 kr. 

D 6. Bidrag till vissa resor av sjöfolk 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

116 000 
100 000 
100 000 

Anslaget används för att bereda sjöfolk i utrikes fart nedsättning 
biljettkostnader i vissa fall för resor till och från hemorten. 

F öredraga11de11 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa resor av sjöfolk för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 

D 7. Avsättning till handelsflottans välfärdsfond 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975 /76 Förslag 

505 000 
600 000 
500 000 

Enligt lagen (1948: 495, ändrad senast 1966: 54) om avgifter till väl
färdsanordningar för sjöfolk skall sjömän och redare erlägga en särskild 
välfärdsavgift med tio öre för dag och sjöman under den tid sjömannen 
är för utrikes fart påmönstrad svenskt handelsfartyg. Avgiften betalas till 
hälften av sjömannen och till hälften av redaren. Statens bidrag till 

löpande utgifter för välfärdsarbetet bestrids från förevarande anslag och 

skall uppgå till samma belopp, som inflyter i avgifter från sjömän och 

redare. Välfärdsarbetet för sjöfolk planläggs och samordnas av handels

flottans välfärdsråd. 
I skrivelse den 3 september 1974 har handelsflottans välfärdsråd hem

ställt om anslag för budgetåret 1975/76. Med skrivelse den 11 oktober 

1974 har välfärdsrådet avlämnat verksamhctsbcrättclse för budgctår.::t 

1973/74. 
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Beräknad ändring 1975/76 

1974/75 Välfärds- Före-
rådet draganden 

Personal 
Antal anställda 14 

Utgifter 
Lönekostnader 1010000 + 133 000 + 133 000 
Sjukvård 2000 + I 000 + 1000 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 37000 + 8000 + 3000 
Lokalkostnader m. m. 74000 + 10000 + 10000 
Expenser 57 000 + 6000 + 6000 
Bidrag till välfärdsverksamhet 1 000000 + 200 000 + 200000 
Film verksamhet 1 000000 +l 000000 + 100000 
Tidningar, böcker m. m. 200000 + 70000 + 70000 
Videobandservice 1 700000 + 568 000 + 541 000 

5080000 +1996000 +1064000 

Inkomster 
Avgifter, räntor m. m. 1 900000 290000 290000 
Avsättning till handelsflottans 
välfärdsfond 600 000 100000 100000 

2500000 390000 390000 

Beräknat underskott 
att utgå ur handelsflottans 
väl färdsfond 2 580000 -:-2 386 000 +1454000 

överskott eller underskott av verksamheten tillförs resp. täcks av han
delsflottans välfärdsfond. Från handelsflottans välfärdsfond får dess
utom för budgetåret 1974/75 tas i anspråk högst 250 000 kr. för väl
färdsanläggningar och för filmverksamheten. 

Handels! lottans välfärdsråd 

Välfärdsavgifterna och därmed också statens bidrag har minskat under 
en följd av år. Detta följer av den reducering av bemanningen på farty
gen som blivit en följd av rationaliseringen inom handelssjöfarten. Denna 
utveckling kombinerad med ökade åtaganden - sedan den 1 juli 1974 
även innefattande videobandservice, dvs. intern TV ombord på fartyg -
bar lett till att utgifterna för en efter hand allt större del av verksamhe
ten har fått täckas genom att fondmedel tagits i anspråk. För budgetåret 
1974/75 beräknas underskottet till 2 580 000 kr. Fondens ingående be
hållning den 1 juli 1975 beräknas uppgå till endast ca 400 000 kr. 

Rådet har funnit angeläget ompröva grunderna för välfärdsavgifterna 
och i anslutning därtill se över välfärdsrådets organisation och verksam
hetsområden och har därför i särskild framställning till chefen för kom
munikationsdepartementet hemställt om att få ta i anspråk medel ur fon

den härför. 
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För de olika verksamhetsgrenarna anför välfärdsrådet bl. a. att film· 
verksamhetens omfattning har ökat under senare år, trots att antalet far
tyg anslutna till densamma gått ned något de två senaste budgetåren. 

Volymökningen visar enligt rådets mening verksamhetens värde. För att 

hålla filmstocken vid oförändrad nivå behövs för budgetåret 1975/76 en 

nyanskaffning av ca 575 filmkopior motsvarande en kostnad av 

1 725 000 kr. räknat i 1974 års kostnadsnivå (ca 3 000 kr./kopia). Här

utöver tillkommer kostnader för reparation av film och inköp av tillbe

hör m. m., beräknade till 150 000 kr. Enligt rådets uppfattning kommer 

videobandservicen inte inom den närmaste framtiden att ersätta film

verksamheten. Med stöd av ovanstående finner rådet därför angeläget 
att hålla filmstocken vid oförändrad nivå. Rådet föresliir därför 2 milj. 
kr. för filmverksamheten. Mot utgifterna svarar beräknade inkomster 

för verksamheten av 1,1 milj. kr. 
Verksamheten med videobandservice påbörjades budgetåret 1974/75 

enligt beslut av Kungl. Maj:t den 7 juni 1974. Beslutet innebär bl. a. att 

välfärdsrådet under budgetåret 1974/75 får disponera högst 1 700 000 
kr. ur handelflottans välfärdsfond för videobandserviccn. Beloppet avses 

för inköp av videokassetter och kassettväskor samt för inspelning, redige

ring och kopiering m. m. av program. Rederiföretagen bekostar instal

lation och underhåll av utrustningen för videobandservice ombord i 
fartygen samt distribution av kassetter till och från fartygen. Dimen
sioneringen av servicen utgick från att verksamheten skulle inlednings

vis omfatta 200 fartyg. Mot bakgrund av den hittills varande utveck
lingen beräknar emellertid välfärdsrådet att under verksamhetsåret 
1975/76 antalet fartyg med videobandservice kommer att ha stigit till 
minst 300. 

Verksamheten avsågs ursprungligen omfatta nyhets- och aktualitets
program om ca 2 timmar per månad samt informations-, debatt- och 
underhållningsprogram om ca 20 timmar per månad. Välfärdsrådet fin
ner det dock angeläget att öka sändningstiden för nyhets- och aktuali
tetsprogram till 1 timme per vecka. Välfärdsrådet beräknar kostnaderna 
för videobandscrviccn under budgetåret 1975/76 till 2,3 milj. kr. 

För övriga verksamhetsgrenar är föreslagna ökningar i stort sett att 
hänföra till pris- och löneomräkningar. 

Med åberopande av vad som anförts anhåller handelsflottans välfärds
råd om dels ett förslagsanslag om 500 000 kr. för statens ordinarie av
sättning till handelsflottans välfärdsfond, dels ett extra anslag som beräk

nas till 4 966 000 kr. för att täcka beräknat driftunderskott, dels ett 
invcsteringsanslag för välfärdsverksamheten om 200 000 kr. 

Föredraganden 

Den löpande verksamhet som drivs genom handelsflottans välfärds
råd har under tidigare år i huvudsak finansierats genom dels välfärds-
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avgifter från redare och ombordanställda, dels· statliga bidrag med sam
ma årliga belopp som välfärdsavgifterna, dels avkastningen från han
delsflottans välfärdsfond. 

Genom den successiva minskningen av antalet ombordanställda har 
välfärdsavgifterna och därmed också det statliga bidraget minskat varje 
år. Trots att antalet ombordanställda gått ned har - genom bl. a. ut
vecklingen i samhället i övrigt - kraven på en bättre arbets- och fri
tidsmiljö för denna arbetstagarkategori kommit att ställa ökade krav 
på välfärdsverksamheten. De successivt minskade intäkterna har därför 
under senare år inte kunnat täcka kostnaderna för verksamheten, utan 
medel för att täcka underskottet i den löpande verksamheten har måst 
tagas ur välfärdsfonden, vilket tillsammans med en viss avtappning av 
fonden för investeringsändamål fått till följd att även avkastningen från 
fonden minskat år från år. 

För innevarande budgetår beräknas underskottet till ca 2,6 milj. kr. 
Det stora underskottet beror i första hand på den videobandservice (kas
sett-TV-verksamhet) som påbörjats under år 1974. Vid utgången av 
budgetåret 1974175 beräknas fondens storlek till ca 400 000 kr. 

Mot bakgrund av den nämnda utvecklingen anser jag det - i likhet 
med välfärdsrådet - motiverat att se över välfärdsrådets verksamhet. 
Översynen bör avse såväl omfattning och inriktning som organisation 
och finansiering av verksamheten på sikt. Jag avser därför föreslå 
regeringen att en särskild utredningsman tillkallas för att - i nära kon
takt med företrädare för partsintressena - göra en sådan översyn. När 
det gäller finansieringsfrågan bör övervägandena inriktas på att fram
gent täcka kostnaderna för verksamheten genom arbetsgivarbidrag. 

Vad avser verksamheten under budgetåret 1975176 har jag som fram
går av sammanställningen preliminärt räknat med ett medelsbehov av 
drygt 4 milj. kr. utöver det nämnda statliga bidraget, som beräknas till 
500 000 kr. Jag har därvid förutsatt att sändningstiden för nyhets- och 
aktualitetsprogram inom kassett-TV-verksamheten i enlighet med väl
färdsrådets förslag utökas från två timmar per månad till en timme per 
vecka. Genom att fondens storlek vid ingången av budgetåret 1975/76 
som nämnts beräknas uppgå till endast ca 400 000 kr. krävs ett betydande 

fondtillskott. Härvidlag bör - lämpligen genom den nyss nämnde ut
redningsmannen - diskussioner snarast komma till stånd med före
trädare för redare och ombordanställda om den kortsiktiga finansieringen 
av verksamheten för det kommande budgetåret. 

Med hänsyn till det anförda hemställer jag, att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Avsättning till handelsflottans välfärds/ond för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 
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D 8. Understöd åt skärgårdsrederier m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

519 000 
675 000 
755 000 

Från anslaget bestrids avtalsenligt vissa kostnader för upprätthållan
de av båttrafik i Stockholms skärgård. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Understöd åt skärgårdsrederier m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 755 000 kr. 
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E. INSTITUT M. M. 

E 1. Transportnämnden 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

16 904 217 
!!I 354 000 

1712000 

1 Varav 1 307 414 kr. för ordinarie verksamhet och 5 596 803 kr. för utgifter 
i samband med drivmcdelsransoncringen. 

• Nu beräknad utgift 1 543 000 kr. 

Transportnämnden är central myndighet för planläggningen av den 
civila transportregleringsverksamheten vid krig eller krigsfara. Nämn
den svarar vidare för beredskapsplanläggningen i fråga om drivmedels
ransonering samt transportledningen på landsväg, handhar tillståndsgiv
ningen för internationella landsvägstransporter samt fastställer rikets in
delning i lokalområden för beställningstrafik för godsbefordran. I nämn
dens arbetsuppgifter ingår även att fastställa allmänna grunder för upp
ställning av taxor för yrkesmässig biltrafik samt att meddela föreskrifter 
och anvisningar för sådan trafik. 

Transportnämnden leds av en nämnd med fem ledamöter som utses 

av regeringen. Till sitt förfogande har nämnden en rådgivande delega

tion i vilken ingår nämndens ordförande samt företrädare för överbe
fälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, postverket, statens järnvägar, statens 
vägverk, sjöfartsverket, luftfartsverket, statens jordbruksnämnd och 
överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 

Transportnämnden arbetar på två sektioner, en för beredskapsären
den och en för yrkestrafikärenden jämte administrativa ärenden. 

Drivmedelsransoneringen i januari 1974 

Beredskapen för en drivmedelsransonering böjdes successivt under 
hösten 1973 och transportnämnden tilldelades erforderliga resurser för 
att möta de krav som ställdes på nämnden för förberedelser och genom

förande av en ransonering. Den 6 december meddelades allmänheten att 

drivmedelsransonering skulle införas den 8 januari 1974. 
I mitten av december upprättades en ransoneringssektion vid nämn

den. Den bestod av en administrativ avdelning, en besvärsavdelning, en 
utlandsavdelning samt en informationsavdelning. Sektionen hade som 
mest omkring 75 anställda, varav 7 tjänstemän från transportnämnden, 
2 från domstolsväsendet, 6 beredskapsinkallade från näringslivet, 49 ny
rekryterade och 11 personer inlånade från andra verk och myndigheter. 

Länsstyrelse var tilldelningsmyndighet för flytande drivmedel beträf-
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fande vägtransporter - med undantag för mopeder - skogsbruk samt 

motordrivna arbetsredskap och förbränningsmotorer. 
Kommun var tilldelningsmyndighet för bchovsransoner till förbrukare 

och maskinhållare inom jordbruks- och trädgårdsnäringen beträffande 
traktorer, motordrivna redskap och motorer. Kommun var vidare till

delningsmyndighet beträffande mopeder, hemkörningsransoner till 
svenska och utlandsregistrerade fordon samt i gränskommuner även be
träffande behovsransoner till i utlandet registrerade lastbilar som inkom 

till landet. 
Det totala antalet behovsansökningar till länsstyrelserna uppgick till 

I 263 000, och till kommunerna inkom 90 675 ansökningar. Till utlands
avdelningen vid transportnämndens ransoneringssektion inkom totalt 

6 074 ärenden. I anledning av drivmedelsransoneringen inkom 15 265 

ärenden till sektionens besvärsavdelning. 
Från centrala bilregistret (CBR) sändes 2 738 545 standardkort ut. 

Antalet bchovskort uppgick till 1 753 801. Sammanlagt skedde tilldel
ning av drivmedel via CBR med omkring 406 500 m3 bensin och 
175 800 m3 motorbrännolja. 

Den totala tilldelningen uppgick för bensin till ca 416 000 m3 och för 
motorbrännolja till ca 283 500 m3• Det av statsmakterna uppsatta spar

målet uppnåddes och till följd av den förbättring av försörjningssituatio
nen som inträdde i början av året kunde ransoneringen upphöra redan 
den 29 januari 1974. 

Transportnämnden har - i enlighet med Kungl. Maj:ts uppdrag den 

15 februari 1974 - den 5 september 1974 inkommit med utvärderings
rapport rörande drivmedelsransoneringen av flytande drivmedel. Utvär
deringsrapporten har av Kungl. Maj :t bl. a. överlämnats till cnergibe
redskapsutredningcn och ransoneringslagsutredningcn. 

Beräknad ändring 1975 / 76 

1974/75 Nämnden Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal JO +3 +1 
Övrig personal 5 +3 +l 

15 +6 +2 
Anslag 

Lönekostnader 1 127 900 +749 392 +307 900 
Sjukvård 2 600 
Reseersättningar 38 800 + 16900 + 15 400 
Lokalkostnader 118 950 + 38 600 + 20700 
Expenser 65 750 + 90600 + 14000 

därav engångsutgifter (2 500) (69000) 
Summa kr. 1354000 +895492 +358000 

Transportnämnden 

1. Pris- och löneomräkning för budgetåret 1975/76 utgör 148 000 kr., 
varav 37 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

10 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bil. 8 
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~. Ett realiserande av 0-alternativet (77 100 kr.) skulle till huvudsak
lig del få förverkligas genom nedskärning av nämndens medel för lö
ner, reseersättningar och expenser. En person skulle ej längre kunna be
redas sysselsättning. Mot bakgrund av nämndens starkt ökande arbets
belastning skulle en sådan utveckling innebära att nämnden ej på ett 
tillfredsställande sätt skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt in· 
struktionen. 

Transportnämnden kan redovisa en fortsatt starkt växande efterfrå

gan på nämndens tjänster. Detta gäller dels yrkestrafiksektionen, dels 
och i ;innu större omfattning beredskapssektionen på vilken väsentligt 
stegrade anspråk ställs .på flertalet av sektionens arbetsområden. Driv
mcdelsransoneringcn vintern 1974 har fört med sig att nämndens kon
taktytor breddats och nya anspråk på nämndens medverkan och pro
duktion av tjänster tillkommit. Denna starkt stegrade efterfrågan kan 

inte tillgodoses utan att betydligt ökade resurser ställs till nämndens 
förfogande. 

3. På sektionen för yrkestrafikärenden handläggs dels yrkestrafik
ärendcn, dels för nämnden gemensamma ärenden till vilka även hör all

männa administrativa ärenden såsom anslagsframställningar, remisser, 

personal- och ekonomiärenden samt övrig service för nämnden som hel
het. På samtliga dessa områden har arbetsvolymen sedan år 1968 ökat 

starkt. Till detta har också bidragit att personalstyrkan och arbetsvoly
men ökat betydligt på nämndens beredskapssektion. Som mått på ök

ningen av arbetsvolymen beträffande yrkestrafikärenden kan nämnas att 
det antal utrikes resor med lastbil som sker med nämndens tillståndsgiv
ning under tiden 1968-1973 har ökat med 80 procent och därmed även 
volymen statistikrapporter för bearbetning inom nämnden. Antalet lo
kalområdesärenden har fyrdubblats. Denna mycket starka ökning av an
talet ärenden, liksom de starkt ökade kraven på sektionens administrati
va service för nämnden som helhet har, trots vidtagna rationaliseringsåt
giirder av olika slag, medfört att vissa arbetsuppgifter som skulle kunna 
skaffa nämnden bättre underlag för verksamheten fått eftersättas. 

Hos nämnden finns ej någon vaktmästare anställd, vilket totalt sett in
neburit mindre rationell användning av nämndeas personella resurser. 

Behovet av personalförstärkning inom yrkestrafiksektionen gäller främst 

ett biträde och en expeditionsvakt. Redan tidigare har läget på biträdes

sidan varit helt otillfredsställande och nämnden har tvingats, för att er

hålla tillfällig förbättring, hemställa hos Kungl. Maj :t om särskilda 
medel för avlöning av ett biträde. Nämnden framlägger därför förslag 

om förstärkning av de personella resurserna inom sektionen för yrkcs
trafikärenden och allmänna ärenden med en biträdestjänst (49 795 kr.) 

och en expeditionsvakt (49 795 kr.). 
4. Under det gångna året har nya anspråk ställts på bercdskapssektio

nen i olika avseenden. Detta gäller dels sektionens fortsatta arbete med 
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långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret, dels kraven på av 

sektionen bedriven utbildningsverksamhet, dels de behov av fortsatta 
utredningar och samråd med berörda myndigheter, organisationer m. m. 
som framkommit vid utvärderingen av vinterns drivmedelsransonering 
och som syftar till en förbättring och vidareutveckling av ransonerings

systemet. Dessa nya anspråk kan inte tillgodoses med befintliga personal
resurser. Betydande ytterligare personalresurser måste ställas till nämn

dens förfogande för att de nya anspråken på nämnden skall kunna till

godoses. 
Arbetet med Jångsiktsplaneringen har inom nämnden tidigare organi

serats så att dessa arbetsuppgifter handlagts av den tjänsteman som sam
tidigt varit ansvarig för drivmedelsransoneringsfrågorna. Från och med 
hösten 1973 har den tjänsteman som haft i uppdrag att handlägga frågor 

om drivmedelsransonering enbart fått ägna sig åt dessa frågor. Även 
andra tjänstemän inom beredskapssektionen har i stor utsträckning fått 
syssla med ransoneringsfrågorna. De nya arbetsuppgifterna inom lång
siktsplaneringen är av den karaktären och omfattningen att det för dessa 

krävs en byrådirektör på heltid (100 149 kr.). 
5. Erfarenheterna av den gångna vinterns ransonering påvisar behov 

av en kontinuerligt bedriven grundutbildning av ransoneringspersonal 
hos centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att tillgodose 
ett snabbt och effektivt inledningsskede vid införande av en drivmedels

ransonering. Civilbefälhavarna har beslutat att antaga ett förslag enligt 
vilket den grundläggande fackutbildningen av krigsplacerad personal vid 

civilbefälhavarkanslis och länsstyrelses transportsektion (sektion E) skall 
planläggas och ledas av transportnämnden. Nämnden skall dessutom 
bl. a. även medverka vid särskilda kurser för vid länsstyrelse krigs
placerade chefer för regleringskontor och föreståndare för detta samt 
vid genomförandet av repetitionsutbildning. 

För det kontinuerliga arbetet med utbildning på nämnda områden 
krävs dels en byrådirektör (100 149 kr.), dels en amanuens (68 309 kr.). 

6. De ökade arbetsuppgifterna på beredskapssektionen har medfört 
en allt starkare belastning på expeditionssidan vid sektionen. En väsent
lig del av arbetsuppgifterna på sektionen utgörs av registrering och mer 
kvalificerat kontorsarbete och ställer, framförallt beträffande sekretess
belagda ärenden, som förekommer i stor utsträckning, speciella krav på 
noggrannhet. För dessa arbetsuppgifter krävs att en särskild registra

torstjänst inrättas och nämnden tar därför upp en tjänst härför (53 306 
kr.). 

7. Under den pågående ransoneringen liksom vid utvärderingen av 
erfarenheterna av ransoneringen har vissa problem aktualiserats inom 

ransoneringssystemet som enligt nämnens bedömning fordrar särskilda 

utredningar. För dessa utredningar finns ej personella eller finansiella 
resurser inom nämndens befintliga ramar. För utredningarna fordras 
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särskild expertis på olika områden, t. ex. datateknik, informationsteknik, 
juridik. Nämnden beräknar att för utförande av dessa utredningar krävs 
anlitande av expert- eller konsulttjänster för totalt minst 10 a 12 man
månader eller för en kostnad av ca 200 000 kr. 

8. Transportnämndens anslag för utrikes resor utgör sedan budget
året 1974175 6 000 kr. Behovet av medel för utrikes resor har under de 
senaste åren varit större än vad resurserna medgivit och anslaget bar 
varit helt ianspråktaget. Ransoneringen under vintern 1974 har skapat 
behov av fortsatta nära kontakter med andra länder för samråd och dis
kussion i frågor rörande planering för drivmedelsransonering liksom 
deltagande i av internationella organisationer bedrivet arbete på detta 
område. 

Nämnden tar därför upp förslag om ökning av anslaget för utrikes re
sor med 2 000 kr. för utvidgad verksamhet. För inrikes resor tar nämn
den upp 11 000 kr. för utvidgad verksamhet, främst föranlett av behovet 
av information och kontakter med länsstyrelser m. fl. för utbildnings
ändmål. 

I det i mars 1974 av Motorredskapsutredningen framlagda betänkan
det (SOU 1974: 26) Motorredskap föreslås bl. a. att i princip alla mo
torredskap skall bli registreringspliktiga från och med januari 1975. För 
att infoga motorredskapen i det på centrala bilregistret baserade syste
met för drivmedelsransonering tar nämnden upp kostnader för automa
tisk databehandling och tryckning av erforderliga ransoneringsband
lingar med 30 000 kr. för vardera ändamålet eller sammanlagt 60 000 
kr. För framställning av kursmateriel, informationer, meddelanden osv. 
till följd av uppgifterna inom utbildningsområdct tar nämnden - under 
posten övriga expenser - upp ett belopp av 15 000 kr. 

F öredragande1t 

Arbetet inom transportnämnden kom under det gångna budgetåret 
att starkt påverkas av ransoneringen av flytande drivmedel under ja
nuari 1974. Det av transportnämnden utarbetade ransoneringssystemet 
för transportsektorn prövades för första gången. Trots att bl. a. anpass
ningen av systemet till centrala bilregistret slutförts så sent som i okto
ber 1973, kunde ransoneringsarbetet - mycket tack vare uppoffrande 
personalinsatser på alla nivåer - genomföras med bra resultat och 
måluppfyllelse. 

För att täcka kostnader till följd av ransoneringen har transport
nämnden tilldelats ca 5,6 milj. kr. utöver av riksdagen beviljade medel 
för budgetåret 1973/74. 

I samband med ransoneringen uppdrog Kungl. Maj:t åt nämnden att 
återställa grundberedskapen i fråga om ransoneringshandlingar. Visst 
arbete återstår för slutförandet.av uppdraget. 
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Transportnämnden har - i enlighet med Kungl. Maj:ts uppdrag i 
februari 1974 - inkommit med utvärderingsrapport avseende drivme
delsransoneringen. I rapporten har redogjorts för erfarenheterna av 
ransoneringen hos centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 
Erfarenheterna är överlag goda. I rapporten redovisas dock vissa för
slag till förbättringar av ransoneringssystemet. I fråga om transport
nämndens organisation föreslås bl. a. att ett särskilt ransoneringsråd 
med rådgivande befogenheter inrättas vid nämnden. Rådet bör vara 
sammansatt av företrädare för industri-, kollektivtrafik-, kommun-, 
motor- och personalorganisationer m. fl. berörda organ samt centrala 
och regionala ransoneringsmyndigheter. 

I vissa avseenden har redan förbättringar av ransoneringssystemet 
kunnat genomföras. Andra förslag kommer att bearbetas vidare, bl. a. 
inom encrgiberedskapsutredningen (H 1974: 3) och ransoneringslagsut
redningen (H 1974: 2). För fortsatt systcmutveckling och uppföljning av 
utvärderingsarbetet räknar nämnden med ett ytterligare medelsbehov 
under innevarande budgetår. 

En byrådirektörstjänst för bl. a. utbildningsfrågor och en biträdes
tjänst som nämnden tagit upp i sin anslagsframställning har under hös
ten 1974 inrättats vid nämnden. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
l 712 000 kr. Jag har därvid beräknat 184 400 kr. för bl. a. nämnda 
tjänster. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Transportnämnden för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 1 712 000 kr., därav tre fjärdedelar att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

E 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvaltnings
kostnader 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

26700109 
34166 000 
37 552 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har till uppgift att 
inhämta tillförlitlig kännedom om Sveriges meteorologi och hydrologi 
samt att delta i det internationella samarbetet på området. I institutets 
uppgifter ingår bl. a. att anordna och övervaka meteorologiska och 
hydrologiska observationer och mätningar inom landet samt att bear
beta insamlat material. Vidare svarar institutet för den allmänna väder
Iekstjänsten, stormvarningstjänsten och kustistjänsten samt den civila 
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flygväderlckstjänstcn. Institutet utför undersökningar och utredningar 
på uppdrag av offentlig myndighet och enskild. 

Institutet är organiserat på tre byråer - väderleksbyrån, klimat
byrån och hydrologiska byrån - vidare två fristående avdelningar -
forsknings- och undervisningsavdelningen samt kansliavdelningen. 

1974/75 Beräknad ändring 1975 /76 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Biblioteket 
Telegramkostnader 
Europeiskt väderprognos
centrum 

68 
186 

254 

20414000 
60000 

2 598000 
3 200000 
4065 000 

16000 
3473 000 

400000 

34226000 

Uppbördsmedel 

Publikationer 60000 

Nettoutgift 34 166 000 

Institutet 

+ 5 
+ 9 
+ 14 

+ 3 991 000 
+ 6000 
- l 338 000 
+ 2404000 
- 1172 000 
+ 7000 

+ 600000 

+ 4498 000 

+ 4498 000 

Före-
dragaoden 

+ 1 
+ 3 

+ 4 

+ 3172000 
+ 6000 
- 1489000 
+ 2 397000 
- 1302000 
+ 2000 

+ 600000 

+ 3386000 

+ 3386000 

Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, som 
redovisas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verk
samhet, beräknas till 23,0 milj. kr. (1974175 22,2 milj. kr.). 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 081 000 kr., var~v 734 000 kr. 
avser höjt Jönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar institutet indragning av bidraget till euro
peiskt väderprognoscentrum. Vidare förordar institutet, inom klimat
byråns ansvarsområde, ändring av tio timobservationsstationer med ob
servationer varje timme till stationer med observationer var tredje 
timme. Ändringen innebär ett allvarligt bortfall av observationer, var
vid framför allt den civila och militära flygverksamheten drabbas. Slut
ligen har institutet inom ramen för 0-alternativet förordat bl. a. in
dragning av en förste hydrologassistent, en kansliskrivare samt två 
tryckare. Indragning av dessa tjänster skulle innebära en påtaglig för
sening inom ett flertal av institutets verksamhetsområden. Samman
lagt innebär 0-alternativet en minskning av anslaget med 1 659 000 kr. 
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J. Kostnaderna under budgetåret 1975/76 för institutets omlokalise
ring till Norrköping beräknas till 3 505 000 kr. Kostnaderna består 
av såväl engångskostnader som bestående kostnader. För samma ända
mål anvisades för budgetåret 1974/75 ett engångsbelopp om 4 599 000 

kr. 

Lönekostnader m. m. 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

113 000 
816000 

2 321 000 
255 000 

Kr. 3 505 000 

4. Till följd av omläggningen av handläggningsordningen vid pröv

ning av tillstånd enligt vattenlagen samt på grund av nya lagbestäm
melser i miljövårdande syfte prövas numera ett stort antal mål och 
ärenden enligt vattenlagen som tidigare avgjorts av vattendomstol och 
ett antal ärenden rörande fysisk riksplanering i övrigt, som förut ej 

varit föremål för reglering, av regeringen. Regeringen använder där

vid institutet som remissmyndighet, vilket innebär att institutet inte 
som tidigare kan handha denna verksamhet inom ramen för sin upp

dragsverksamhet. Med anledning härav anvisades för budgetåret 
1974/75 medel för en tjänst som avdclningsdirektör i F 19 samt där
utöver 30 000 kr. för tillfällig arbetshjälp. Med hänsyn till erfarenhe
terna från budgetåret 1973/74 är denna förstärkning otillräcklig, var
för institutet begär ytterligare 124 000 kr. 

5. Institutet påbörjade år 1971 en hydrologisk undersökning i Vä
nern, vilken samordnats med undersökningsverksamhet som bedrivs av 
naturvårdsverket och fiskeristyrelsen. Senare har länsstyrelserna i Värm

lands, Skaraborgs och Älvsborgs län, fiskeristyrelsen, naturvårdsverket 
och institutet bildat den s. k. Vänernvattenkommitten, som har till upp
gift att initiera, samordna och rapportera undersökningsverksamhet i 
Vänern. För den fortsatta kartläggningen av Vänerns hydrologi, vil
ket arbete är av mycket stor betydelse ur miljövårdssynpunkt, erfordras 
en förstärkning av anslaget för tillfällig arbetshjälp med 118 000 .kr. 
Vidare ä~kar institutet för samma ändamål 55 000 kr. för resor. 

6. Naturvetenskapliga forskningsrådet har framfört önskemål om att 
institutet skall överta ansvaret för ett nät av observationsstationer för 
bestiimning av slamtransporter i rikets större älvar. Med anledning 
härav iiskar institutet medel för 1 hydrolog i F5/9 ( +61 605 kr.), 2 la
boratorieassistenter i Tl/Fl ( +89 375 kr.) och 1 kontorsbiträde i Tl/Fl 
( +44 688 kr.) samt för provtagningsarvoden ( +41240 kr.). För rese
ersättningar erfordras 21 000 kr. 

7. Det hydrologiska vattenföringsstationsnätet samordnades och upp
byggdes under decenniet närmast efter hydrologiska byråns bildande 
år 1908 och är alltså nu minst 50 år gammalt. De mätresultat, som 
erhållits genom detta nät, var i stort sett tillfredsställande fram t. o. m. 
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tiden för vattenkraftutbyggnadens kulmination under 1950-talet. Un
der de senaste 10-15 åren har emellertid nätet i minskande grad kun
nat tillgodose de anspråk på mätvärden som successivt framkommit. 
Under den senaste femårsperioden har bristerna t. o. m. blivit så på
tagliga och besvärande att statens naturvårdsverk i skrivelse år 1969 
till Kungl. Maj :t hemställt om upprustning av vattenföringsstations
nätet. 

För upprustning av nätet krävs medel för 2 ingenjörer i högst F6 
( + 110 922 kr.), medel för arvoden till observatörer om 21 000 kr. 
samt medel för resor om 44 000 kr. 

8. Ett stort behov av att införskaffa och bearbeta oceanografiska 
data från Sveriges kringliggande farvatten föreligger, vilket bl. a. har 
understrukits av havsresursutredningen. Erforderliga observationer kan 
på ett rationellt sätt göras i samarbete med kustbevakningen. Med 
anledning härav äskar institutet 140 112 kr. för tillfällig arbetshjälp 
och 6 000 kr. för reseersättning. 

9. Efter flyttningen till Norrköping kommer kontakterna mellan in
stitutet och universitetsinstitutionerna i Stockholm och Uppsala att för
svåras. Det blir därför en viktig uppgift för institutet att genom vidgad 
verksamhet i så hög grad som möjligt kompensera de negativa effekter 
som utlokaliseringen eljest skulle medföra inom områdena forskning, 
utbildning och information. Detta gäller inte bara de för institutets 
verksamhet centrala ämnena meteorologi och hydrologi med oceano
grafi utan också matematik, numerisk analys och matematisk statistik. 
En förstärkning av forsknings- och undervisningsavdelningen med en 
laborator i F21 ( + 110 762 kr.), en forskningsassistent i högst F12 
( + 70 384 kr.), en undervisningsassistent i högst F12 ( +70 384 kr.) 
och en kontorsskrivare i F3 ( + 52 030 kr.) är därför erforderlig. Vi
dare begärs ett belopp om 23 000 kr. för utökat antal elevarvoden. 
Till forsknings- och undervisningsavdelningen äskar institutet dessutom 
77 000 kr. för produktion av undervisnings- och informationsmaterial. 

10. För att förbättra det meteorologiska underlaget för den allmän
na väderlekstjänstens och flygväderlekstjänstens prognosverksamhet er
fordras en förstärkning av observationerna nattetid, kl. 22 och kl. 01. In
stitutet föreslår att denna förbättring tas ut under loppet av 3 år med en 
kostnad på 120 627 kr. under första budgetåret. 

11. Eftersom Sverige ligger betydligt under WMO:s rekommende
rade standard avseende frekvensen av inspektioner vid meteorologiska 
observationsstationer äskar institutet 10 000 kr. för reseersättningar 
som en följd av ökad inspektionsverksamhet. 

12. I samråd med sjöfartsverket har institutet utarbetat en plan för 
uppbyggnad av ett automatiskt meteorologiskt stationsnät längs svenska 

kusten, avsett bl. a. att ersätta det bortfall av observationer, som eljest 
skulle uppkomma genom fyrväsendets automatisering och svårigheter 
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i övrigt att erhålla observatörer på mer isolerade platser i kustbandet. 

Institutet föreslår vidare att de automatiska meteorologiska stationerna 

kompletteras med utrustning för oceanografiska mätningar, vilket kan 

ske till låg kostnad. Härigenom kan data erhållas om ytvattentempera

tur, vattentemperatur i flera nivåer, strömhastighet och strömriktning 

samt salthalt. Dessa data är av största betydelse för miljövård och fy

sisk riksplanering. Uppbyggnaden kräver bl. a. medel för reseersättning

ar, som för budgetåret 1975/76 beräknas till 37 000 kr. För expenser 

erfordras 7 000 kr. 

13. För rekognocering, projektering och annat förberedelsearbete för 

uppförande av mareografstationer äskar institutet 3 000 kr. 

14. För att tillgodose behovet av ökad biblioteksverksamhet, främst 

inom hydrologi-, oceanografi- och miljövårdsområdena samt för att 

kompensera för ökade prenumerationskostnader krävs en ökning av an

slaget till biblioteket med 5 000 kr. Vidare äskas ytterligare 64 000 kr. 

för expenser, varav 60 000 kr. avser komplettering av datoranläggning

en med utrustning för direkt insamling av avläsningar på automatiska 

observationsstationer. 

I följande tabell sammanfattas institutets äskanden enligt alternativ 

'.! (punkterna 4-14) till anslagen Förvaltningskostnader E 2, Underhåll 

av materiel m. m. E 3 och Nyanskaffning av instrument m. m. E 4. 

Äskanden enligt alternativ 2 innebär i princip utökning av den nuvaran-

de verksamheten. 

Projekt Förvaltnings- Underhåll Nyanskaff- Summa 
kostnader av materiel ning av instru-
E2 m.m.E3 mentm.m. E4 

Utökad remissverksam-
het ( 4) 124 000 124 000 
Undersökning av Vänerns 
hydrologi (5) 172 000 195 000 367 000 
Observationsnät för 
mätning av slam-
transporter ( 6) 258 000 44000 18 000 320 000 
Upprustning av vatten-
föringsstationsnätet ( 7) 175 000 14000 1 040000 1229000 
Insamling av oceanogra-
fiska data genom kust-
bevakningen (8) 146000 50000 72000 268 000 
Förstärkning av forsk-
nings- och undervisnings-
avdelningen (9) 403 000 403 000 
Utökat antal natt-
observationer ( 10) 121 000 121 000 
Resor i samband med in-
spektion av meteorologiska 
observationsstationer ( 11) 10000 10000 
Uppbyggnad av ett auto-
matiskt meteorologiskt och 
oceanografiskt stations-
nät (12) 44000 97000 1476000 1617000 
Upprustning av mareo-
graf nätet ( 13) 3 000 3 000 22000 28 000 
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Projekt Förvaltnings- Underhåll 
kostnader av materiel 
E 2 m. m. E 3 

Komplettering av dator 
m. m. (14) 69 000 
Vindmätare vid fyrplatser 

Summa kr. 1 525 000 403000 

Nyanskaff- Summa 
ning av instru-
ment m. m. E 4 

69000 
25000 25 000 

2653000 4581000 

Siffrorna inom parantes hänvisar till motsvarande punkt i texten. 

Renzissy tt rand ena 

Univcrsitetskanslersiimbetet anser att den av institutet begärda re
sursförstärkningen för forskning inom ämnesområdena hydrologi och 
oceanografi är rimlig. Universitetskanslersämbetet anser vidare att be
gärd resursförstärkning för utbildning inom institutet är väl motive
rad. 

Statens naturvårdsverk anser det från naturvårdssynpunkt angeläget 
att tillräckliga resurser står till institutets förfogande för genomförande 
av meteorologiska och hydrologiska observationer och mätningar sä att 
uppgifter om vindar, nederbörd och vattenföringar kan erhållas i önskad 
omfattning och utan onödig tidsutdräkt. Naturvårdsverket anger vi
dare som exempel på särskilt angelägna förslag i institutets anslags
framställning upprustning av vattenföringsstationsnätet, utgivning av 
mera utförliga publikationer, kartläggning av hydrologiska förhållanden 
i Vänern, arbeten i samband med miljövårdsärenden samt utarbetandet 
av lägesangivningssystem. 

lvfiljödatanämndm framhåller att det torde vara värdefullt att bibe
hålla kontinuiteten avseende observationer för bestämning av slam
transporter i landets större älvar. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
37 552 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat 124 000 kr. för ytterligare 
personal för rcmissverksamhet (4) samt 185 000 kr. för uppförande av 
en vindtunnel (3). Vidare har jag beräknat 260 000 kr. för fortsatt drift, 

i Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts regi, av det av sta
tens naturvetenskapliga forskningsråd nu drivna stationsnätet för be
stämning av slamtransport med svenska vattendrag till Östersjön och 

Västerhavet (6). Jag har i denna fråga samrått med chefen för utbild

ningsdepartementet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvalt

ni11gskostnader för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag 
av 37 552 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 155 

E 3. SHriges meteorologiska och hydrologiska institut: Underhåll av 
materiel m. m. 

1973174 Utgiit 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

812 640 
1382 000 

1635 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Prisomräkning m. m. 
Kostnader för radiosonder 
Underhåll av automatiska väderstationer 
Underhåll av manuella oceanografiska 
stationer 
Vattenföringsstationernas utbyggnad 
Underhåll av materiel som används vid 
mätning av slamtransporter 
Underhåll av instrument och materiel som 
används \•id de hydrologiska undersökningarna 
i Vänern 
Underhåll av mareografer 
Undcrhall av automatiska oceanografiska 
mätstationer 

Föredraganden 

Institutet 

+ 140000 
+ 73 000 
+ 40000 

+ 50000 
+ 14000 

+ 44000 

+ 195 000 
+ 3000 

+ 57000 
+ 616000 

Föredragan
den 

+ 140000 
+ 73 000 

+ 40000 

+ 253000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Un

derhåll av materiel m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 635 000 kr. 

E 4. Sl·eriges meteorologiska och hydrologiska institut: Nyanskaffning 
av instrument m. m. 

1973/i4 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

281070 
600 000 
600 000 

Reservation 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Klimatbyrån 
1. Automatiska väderstationer 
2. Vindmätare vid fyrplatser 

Hydrologiska byrån 
3. Vattenföringsstationer 
4. Marcografstationer 
5. Oceanografisk automatisk station 
6. Manuella oceanografiska observa

tionsstationer 
7. Instrument som används vid mät

ning av slamtransporter 

1331000 
25 000 

1040000 
22000 

145 000 

72000 

18 000 

2653 000 

118 930 
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Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Ny

a11skaffning av instrument m. m. för budgetåret 1975/76 an
visa ett reservationsanslag av 600 000 kr. 

E 5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Uppdragsverk
samhet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

7 085 740 
7 803 000 

9 006 000 

1974/75 

62 
88 

150 

4921 000 
Ersättning till observatörer 280000 
Sjukvård 18000 
Reseersättningar 615000 
Lokalkostnader 823 000 
Expenser 514 000 
Utrustning 632000 

7803000 

Beräknad ändring 1975 / 76 

Institutet 

-5 
-5 

+ 388 000 

+ 62000 
+ 377 000 
+ 312 000 
+ 64000 

+ 1203000 

Föredragan
den 

-5 
-5 

+ 388 000 

+ 62000 
+ 377 000 
+ 312 000 
+ 64000 

+ 1203000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1166 000 kr., varav 168 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Genom rationalisering av kartritningsarbetet - övergång till 
automatisk kartritning - kan fem kartbiträdestjänster dras in 
( - 230 000 kr.). övergången till automatisk kartritning erfordrar ökade 
medel för datamaskinkostnader ( + 260 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Upp

dragsverksamlzet för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags
anslag av 9 006 000 kr. 
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E 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Väderlekstjänst 

för luftfarten 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Re.-reersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

11850889 
12 073 000 
13 712 000 

1974/75 

49 
133 

182 

10 539 000 
11 000 

165 000 
2000 

701000 
Kostnader för underhåll av 
instrumentutrustning m. m. 272000 
Telekommunikationer 383 000 

12073000 

Beräknad ändring 1975/76 

Institutet 

+ 1481 000 
+ 1000 
+ 34000 

+ 62000 

+ 32000 
+ 29000 

+ 1639000 

Föredragan
den 

+ 1481 000 
+ 1000 
+ 34000 

+ 62000 

+ 32000 
+ 29000 

+ 1639000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1 481 000 kr., varav 365 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

'.!. En tjänst som statsmeteorolog i F 12 dras in och föreslås blir ersatt 
med en tjänst som förste statsmeteorolog i F 15 ( + 11 570 kr.). 

3. Enligt en principöverenskommelse som träffats mellan avtalsverket 
och personalorganisationerna skall fr. o. m. budgetåret 1975/76 viss 
arbetstidsförkortning medges för tjänstemän som har särskilt betung
ande och oregelbundna arbetstider. Kostnaden för arbetstidsförkort
ningen beräknas till 110 000 kr. 

4. Som en följd av institutets omlokalisering till Norrköping ökas 
kostnaderna för resor med 14 000 kr. och kostnaderna för telekommu
nikationer med 29 000 kr. 

5. Medel erfordras för drift av en ny molnhöjdsmätare vid Arlanda 
flygplats ( +4 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Väder

lekstjänst för luftfarten för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 13 712 000 kr. 
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E 7. Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på Grönland 
m.m. 

1973/74 Utgift 
l 974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1115 288 
1600 000 
1600 000 

Den nuvarande överenskommelsen om väderleksstationer i Nord
atlanten upphör att gälla den 30 juni 1975. Efter förhandlingar öppna
des den 15 november 1974 en ny överenskommelse för undertecknande. 
Denna överenskommelse är avsedd att tillämpas fr. o. m. den 1 juli 
1975 och skall gälla i första hand till den 31 december 1981. Kungl. 
Maj:t har den 6 december 1974 beslutat att Sverige skall underteckna 
den nya överenskommelsen med förbehåll för ratifikation. 

Sveriges bidrag till väderleksstationer i N ordatlantcn för budgetåret 
1974/75 beräknas bli 1330000 kr. Den nya överenskommelsen beräk
nas för budgetåret 1975/76 medföra i huvudsak oförändrade kostnader 
för Sveriges del. Det torde få ankomma på regeringen att besluta om 
ratificering av överenskommelsen och om vidtagande av de åtgärder 
som kan komma att erfordras övergångsvis i avvaktan på den nya 
överenskommelsens formella ikraftträdande. 

Anslaget till väderlcksstationer på Grönland bör föras upp med oför
ändrat belopp, 270 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag blir sålunda 
(1330000+270 000) = 1600 000 kr. 

Fiircdraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till viiderleksstationer i Nordatlanten och på Grön

land m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 
1600000 kr. 

Verksamheten vid statens väg- och trafikinstitut 

1. Uppgifter och organisation 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) arbetar med forskning och ut
veckling (FoU) avseende vägar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet. 

Institutet utför FoU-arbete avseende även andra transport- och trafik
grenar, om sådant arbete låter sig förena med övrig verksamhet vid in
stitutet. 

Närmare 60 % av FoU-verksamheten sker på uppdrag mot ersättning 
enligt grunder som fastställs av regeringen eller efter regeringens bemyn
digande av institutet. 

Det åligger institutet särskilt att bedriva eget FoU-arbete, att bedri
va systematisk informations- och dokumentationsverksamhet rörande 
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forskning och utveckling och därvid sprida kännedom om de resultat 

som nåtts i institutets verksamhet samt att samverka med universitet och 
högskolor för att främja undervisningen på de vetenskapliga och tek

niska områden som omfattas av institutets verksamhet. 
Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en överdirektör 

- institutets chef - och nio andra ledamöter, som regeringen utser 
särskilt. Inom institutet finns fyra avdelningar samt en ledningsgrupp 
med sekretariat. Avdelningarna är vägavdelningen, trafikant- och for
donsavdelningen, trafikavdelningen och driftavdelningen. 

Antalet anställda - omräknat till helårsarbetande - uppgick under 
budgetåret 1973174 till 163. 

2. M å I o c h p ro g r a m i n d e 1 ni n g 

Statens väg- och trafikinstitut är en av de myndigheter som bedriver 
försöksverksamhct med programbudgetering. Verksamheten är indelad i 
sex olika program nämligen Myndighetsuppgifter, Vägtransportplane
ring, Väg, Fordon, Trafikant och Trafikprocess. 

Institutets huvudmål är att ta fram och till beslutande och verkstäl
lande instanser vidarebefordra de FoU-resultat avseende vägar, vägtra
fik och vägtrafiksäkerhet, som erfordras för uppfyllande av standard
krav, som bestäms av de trafikpolitiska och trafiksäkerhetspolitiska må
len. 

3. Anslag m.m. 

Fr. o. m. budgetåret 1973174 har dittillsvarande traditionella myndig-
hetsanslag ersatts av följande anslag. 

E 8. Statens väg- och trafikinstitut (förslagsanslag). 
E 9. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut (reservationsanslag) 
E 10. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning (rcservationsanslag). 
Under anslaget Statens väg- och trafikinstitut som uppförs med en-

dast ett formellt belopp, redovisas institutets hela verksamhet - såväl 
inkomster och utgifter (kassamässigt) som intäkter och kostnader - på 
de olika programmen. Inom programmen särredovisas därvid dels den 
egna FoU-verksamheten, dels uppdragsverksamheten. Såsom intäkt re
dovisas vidare bl. a. det belopp som anvisas under anslaget Bidrag till 
statens väg- och trafikinstitut. Anslaget Statens väg- och trafikinstitut 
kombineras vidare med en rörlig kredit och behandlas i övrigt som mot
svarande anslag för försöksmyndigheter med programbudgetering som 
bedriver uppdragsverksamhet. 

Under anslaget Bidrag till statens väg- och trafikinstitut anvisas de 
medel som erfordras för institutets egen FoU-verksamhet samt för myn
dighetsuppgifter inom institutets verksamhetsområde. 

Under anslaget Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning anvisas de 
medel som erfordras för utrustningsanskaffning vid institutet. Därvid 
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avses all utrustning och inte enbart sådan som används i den egna FoU

verksamheten. Kostnader för avskrivning och förräntning bestrids från 

resp. program. 

E 8. Statens väg- och trafikinstitut 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

180 000 
1000 
1000 

' Kungl. Maj:ts beslut 1974-06-28 ang. reglering av merkostnader på grund av 
ingängna avtal. 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten vid sta-

tens väg- och trafikinstitut. 

1973/74 1974/75 Beräknat 1975 /76 

Utfall Beräknat Insti- Före-
i prop. tutet draganden 
1974: 1 

tusental kr. 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter 1 630 660 1445 1 100 
Egen FoU 4 300 5 576 11 67S 8 ISO 
FoU på uppdrag 8 479 7000 10 100 116SO 
Div. försäljning 216 100 100 100 

14625 13336 23320 21000 

Intäkter 
Myndighetsuppgifter I 630 660 1 445 1100 
Egen FoU 4300 5 S76 11675 8 ISO 
FoU på uppdrag 8 sos 7 000 9100 11 650 
Div. försäljning 241 100 100 100 

14676 13336 22 320 21000 

Resultat + 51 0 - 1000 0 

Kostnaderna för egen FoU-vcrksamhet och FoU på uppdrag för de 

olika forskningsprogrammen under budgetåren 1974/75 och 1975/76 be-

räknar institutet fördela sig på följande sätt. 

Program 1974f7S 1975(76 

Egen FoU FoU på Egen FoU FoU på 
uppdrag uppdrag 

Myndighetsuppgifter 2 916 I 44S 
Vägtransportplanering 250 550 880 550 
Väg l 540 4550 5410 4600 
Fordon 660 1 550 2 320 1 550 
Trafikant 260 1 150 91S 1 150 
Trafikprocess 610 2250 2150 2 250 

6236 10050 13120 10100 
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Under de hittillsvarande verksamhetsåren har institutet lyckats kon
solidera verksamheten och öka omslutningen. Uppdragsverksamheten 
har ökat från 6,7 milj. kr. budgetåret 1971172 till 8,7 milj. kr. budget
året 1973/74. För innevarande budgetår beräknar institutet uppdrags

verksamheten till 9,6 milj. kr. 

Statens väg- och trafikinstitut 

Program Myndighetsuppgifter 

För budgetåret 1973/74 uppgick belastningen till 1630 000 kr. mot 
beräknade 634 000 kr. Av belastningen svarade informations- och doku
mentationsverksamheten för 770 000 kr och 500 000 kr. var föranlett av 
omlokaliseringsarbetet. För innevarande budgetår har anvisats 660 000 
kr. Med hänsyn till belastningen budgetåret 1973174 bör medelsutrym

met för programmet Myndighetsuppgifter räknas upp med 440 000 kr. 
Enligt instruktionen åligger det som nämnts institutet särskilt att be

driva systematisk informations- och dokumentationsverksamhet rörande 
forskning och utveckling och därvid sprida kännedom om de resultat 
som nåtts i verksamheten. Sverige är genom institutet anslutet till ett 
inom ramen för OECD uppbyggt dokumentationssystem för väg- och 

trafikforskning, International Road Research Documentation (IRRD). 
I föregående års anslagsframställning begärdes - med åberopande av 

en under våren 1973 gjord biblioteksutredning - resursförstärkning för 
en satsning på biblioteksverksamheten. Trots uteblivna förstärkningar 

har institutet ansett sig nödsakat att påbörja upprustningen av verksam
heten. Under hösten 1973 har anställts en bibliotekarie med användande 
av medel som eljest skulle ha kommit dokumentationsverksamheten till 
godo. Följden blir för budgetåret 1975176 att nya resurser i stället krävs 
för en satsning på denna verksamhetsgren för att institutet skall kunna 
uppfylla rimligt ställda krav på service härvidlag. Resursbehovet som 
beräknas till 130 000 kr. avses användas för att anställa ytterligare en 
litteraturingenjör. För litteraturinköp till biblioteket behövs ytterligare 
medel, 20 000 kr. 

Institutet föreslår att informations- och dokumentationsverksamheten 
får bedrivas inom ramen för ett eget program eller delprogram inom . 
programmet Myndighetsuppgifter. 

Till de myndighetsuppgifter som kraftigt ökar hör bl. a. viss interna
tionell verksamhet. Resurser bör skapas för att göra det möjligt med en 

verksamhet för gästforskare och annan utlandsverksamhet. Kostnaden 
härför beräknas till 65 000 kr. 

Till myndighetsuppgifter är även hänförliga de kostnader som är för

anledda av förberedelserna för institutets omlokalisering till Linköping 
till den del dessa ej täcks av för ändamålet särskilt anvisade medel. 

Sammanlagt för programmet Myndighetsuppgifter erfordras sålunda 

11 Riksdagen 1975. I sam!. Nr 1. Bil. 8 
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en uppräkning med 655 000 kr. Härtill kommer pris- och löneomräk
ning med 130 000 kr. 

Program Vägtransportplanering 

Programmet skall betraktas som överordnat och samlande i förhål
lande till institutets övriga FoU-program. 

Det åligger som nämnts VTI att ta fram och t!ll beslutande och verk
ställande instanser vidarebefordra de FoU-resultat avseende vägar, väg
trafik och vägtrafiksäkerhet som krävs för att uppfylla de standardkrav, 
som bestäms av de trafikpolitiska och trafiksäkerhetspolitiska målen. 
För att uppfylla detta huvudmål avses FoU-verksamheten inom pro
grammet Vägtransportplanering närmast att inriktas på att klarlägga 
sambandet mellan transportplanering och övrig samhällsplanering, att 
belysa konsekvenserna av olika transportsystem och relatera dessa till de 
för systemen uppställda målen och funktionskraven samt att särskilt 
uppmärksamma frågor rörande prognoser och transportekonomi. 

Enligt institutet föreligger ett stort behov av FoU-insatser. Till följd 
av konkurrensen från olika samhällssektorer om tillgängliga resurser, 
framstår det som nödvändigt att belysa konsekvenserna av tänkbara al
ternativa transportsystem med avseende på ekonomi, miljö, transportsä
kerhet, framkomlighet, komfort etc. De senaste årens utveckling rörande 
t. ex. immissionsproblem understryker vikten av att uppmärksamhet äg
nas konsekvenserna av skilda transportsystem. 

Erfarenheterna från energikrisen understryker betydelsen av breddad 
och fördjupad forskning om hur transportefterfrågan - och därmed 
energiförbrukningen - ändras till följd av nya förutsättningar i form av 
tillgång och pris på drivmedel, ändrat utbud av kollektiva transportme
del etc. Att i samarbete med berörda instanser utveckla ett system för 
regelbundet återkommande resvaneundersökningar är en angelägen upp
gift med tanke på dels möjligheten till uppföljningsstudicr, dels att res
vaneundersökningar är en nödvändig ingrediens i en fördjupad pro
gnosforskning. 

För att kunna påbörja forskningen enligt den angivna inriktningen 
bör institutets resurser utökas med två forskare/experter. Kostnaden 
härför har beräknats till 260 000 kr. Vidare behövs 36 000 kr. avseende 
kapitalkostnader för anskaffning av viss utrustning samt 125 000 kr. av
seende programmets andel av avgifter till datamaskinfonden. 

Program Väg 

FoU-verksamheten inom programmet Väg avser att klarlägga i vilka 
avseenden och i vilken utsträckning naturmiljö och naturprocesser på
verkar vägbyggandet, vidare att ta fram underlag för beslut om vilka 
undersökningsmetodcr som med hänsyn härtill bör användas vid projek
tering och byggande av vägar, hur vägar bör konstrueras och tekniskt 
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utföras samt slutligen vilka olika slag av teknik som bör tillämpas vid 

driften av vägnätet. 
Uppdragsvolymen beräknas under den närmaste femårsperioden vara 

i stort sett oförändrad. 
Den egna FoU-verksamheten kan tills vidare bedrivas inom ramen 

för oförändrad ambitionsnivå. Yrkandet för budgetåret 1975/76 avser 

därför endast ökade resurser med 38 000 kr. för kapitalkostnader för 

anskaffning av viss utrustning. 

Program Fordon 

FoU-verksamheten inom programmet Fordon avser bl. a. att klar
lägga fordons och fordonskomponenters funktion under olika betingel
ser, att ta fram och utveckla metoder för studier och bedömning av så
väl komponentegenskaper som systemfunktion och fordon-miljö-inter
aktion samt att ta fram underlag för normer/föreskrifter rörande dels 
fordons konstruktion, utrustning och prestanda, dels utformningen av 
trafikmiljön i de delar denna är direkt avhängig av fordonets karakteris

tika. 
Uppdragsvolymen inorn programmet bedöms öka något under de när

maste åren. 
Institutet bedömer det vara angeläget med en förstärkning av resur

serna i fråga om teknisk utrustning. Den fortsatta inriktningen av egen 
FoU-verksamhet skall enligt planerna koncentreras på fortsatt utveck
ling av den befintliga fordonssimulatorn och av metoder och resurser 
för datorsimulering av fordonsrörelser samt vidareutveckling av påbör
jade och planerade projekt avseende fordons köregenskaper. Vidare pla
nerar institutet en breddning av den fordonstekniska FoU-verksamhetcn 
med anknytning till bl. a. miljöfrågor, tillförlitlighctsproblem samt infor
mationssystem i trafiken och på längre sikt en successiv utveckling i 
syfte att ta upp problem med anknytning till framtida trafik- resp. for
donssystem, t. ex. automatiserade fordon. 

Institutets resurser bör ökas med två forskare med inriktning på pro
blemområdena datorsimulering och fordon-miljö-interaktion. Resurs
ökningen beräknas kosta 310 000 kr., varav 50 000 kr. för utbildning. 
Härtill kommer 36 000 kr. avseende ökade kapitalkostnader och 100 000 
kr. till datamaskinfonden. 

Program Trafikant 

Inom programmet Trafikant avser institutet att särskilt inrikta forsk
ningen på de beteendevetenskapliga faktorerna beträffande sambandet 
mellan trafiksäkerheten och olika förhållanden rörande vägen, fordonet 
och trafikanten. FoU-verksamheten inom detta program avser sålunda 
bl. a. att ta fram och utveckla metoder för studier i syfte att såväl klar
lägga människans prestationskarakteristik och beteende under olika tra-



Prop. 1975: l Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 164 

fikbetingelser som att ta fram underlag för utformning av fordon och 
trafikmiljö med hänsyn till människans prestationsförmåga och möjlig
heter att klara trafikens krav. 

Efterfrågan på FoU-tjänster bedöms öka under de närmaste fem åren. 
Institutet bedömer det angeläget med en förstärkning inom det be

teendevetenskapliga området med en forskare. Kostnaden för resursök

ningen beräknas till 130 000 kr. Härtill kommer 36 000 kr. avseende 

ökade kapitalkostnader och 100 000 kr. avseende fondavgifter till data
maskinfonden. 

Program Trafikprocess 

Vägen, fordonet och trafikanten är de komponenter, vilka samman
tagna konstituerar trafikprocessen. I FoU-arbetet läggs inom program
met Trafikprocess särskild vikt vid att formulera modeller för beskriv
ning av trafikflödeskarakteristika såsom hastighet, omkörningsfrekvens, 

fördröjning, kölängd och för beräkning av antal olyckor vid givna tra
fik- och vägkarakteristika m. m. Vidare inriktas FoU-arbetet på att ge 
en beskrivande analys av trafikolyckor som grund för fortsatt trafiksä
kerhetsforskning samt att beräkna effekten av olika vägbyggnads- och 

trafiktekniska åtgärder med avseende på trafiksäkerhet och framkomlig
het. 

Efterfrågan på FoU-tjänster inom programmet bedöms öka något un

der de närmaste fem åren. 
Institutets resurser bör ökas med en forskare med statistisk inriktning. 

Resursökningen beräknas kosta 130 000 kr. Härtill kommer 36 000 kr. 
avseende ökade kapitalkostnader och 125 000 kr. avseende fondavgifter 
till datamaskinfonden. 

Rörlig kredit 

Institutets uppdragsverksamhet redovisas under ett förslagsanslag på 
1 000 kr. På detta anslag får med visst undantag ingen belastning före
komma. För att lösa uppkommande likviditetsproblem disponerar insti
tutet en rörlig kredit i riksgäldskontoret, som för budgetåret 1973/74 var 

beräknad till 1,1 milj. kr. 
Budgetåret 1973174 var institutets första verksamhetsår med rörlig 

kredit. Institutet har lyckats hålla en relativt bra likvid ställning, varför 

den rörliga krediten ej behövt utnyttjas till dess fulla belopp. Institutet 

föreslår dock att den rörliga krediten ökas till 2,5 milj. kr. till följd av 

omlokaliseringen till Linköping och det härmed beräknade underskottet 

i verksamheten. 

Vissa omkostnadsfördyringar efter omlokalise

ringen 

De kostnadsslag och verksamheter som - såvitt institutet f. n. kan 
bedöma - i första hand utgör övergångsproblcm för institutet efter om
lokaliseringen är i huvudsak följande. 
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Institutets totala hyreskostnader i Stockholm uppgår idag till ca 1,5 
milj. kr. Enligt meddelande från byggnadsstyrelsen kommer institutets 
hyreskostnader i Linköping att bli 4,6 milj. kr., dvs. en ökning med 3,1 
milj. kr. Med den ringa omslutning institutet har, torde ifrågavarande 
hyresökning endast i mindre utsträckning kunna täckas av institutets 
uppdragsgivare. Merparten av hyreshöjningen kommer sålunda att be
lasta institutet. För det första året i Linköping bör institutet svara för 
hela hyreshöjningen. 

I sin egenskap av uppdragsmyndighet är institutet givetvis mycket be
roende av ett nära samarbete med de största uppdragsgivarna, företrä
desvis vägverket och trafiksäkerhetsverket. Dessa kommer under de 
första åren efter VTI:s omlokalisering att fortfarande vara placerade i 
Stockholm, för att senare omlokaliseras till Borlänge. Detta innebär 
att ett betydande antal resor för forskningspersonalen kommer att få 
företas Linköping-Stockholm tur och retur och så småningom Linkö
ping-Borlänge tur och retur. Kostnadssidan kommer att belastas inte 
endast med rese- och traktamentskostnader utan också med den tid, som 
åtgår för resorna. Sådana tidskostnader tillkommer även för medarbe
tare vid institutet som har uppdrag i kommitteer, föreningar och andra 
sammanslutningar. 

Behovet av täta kontakter med institutets uppdragsgivare innebär att 
telefonkostnaderna kommer att fördyras väsentligt. 

Institutet har f. n. gratis tillgång till vissa provbanor i Stockholms
området (Bromma och Barkarby) vilka välvilligt ställts till förfogande 
av ägarna. Det är för närvarande ovisst i vilken utsträckning samma 
ekonomiskt gynnsamma förhållande kan erhållas i Linköpingsområdet. 
Om verksamheten måste bedrivas på de nu tillgängliga banorna i Stock
holmsområdet, så belastas verksamheten med betydande rese- och trak
tamentskostnader. Vad som nu sagts gäller intill dess frågan om en 
eventuell permanent provbana för institutet är löst. 

VTI utför en relativt omfattande databehandling vid statens vägverk 
inom vissa av vägverket finansierade uppdrag. Efter omlokaliseringen 
kommer emellertid vägverkets datorkapacitet inte att kunna utnyttjas av 
VTI, som därför nödgas konvertera vissa vid vägverket befintliga data
mängder och -program. Konverteringen avses ske till ett internt dator
system, vars upphandling påbörjats i samråd med statskontoret. 

De efter omlokaliseringen uppkommande kostnadsökningarna har 
sammanfattningsvis beräknats enligt följande. 

Hyreshöjningar 
Rese- och telefonkostnader 
Kostnader för provbanor 
Konverteringsarbete (engångsutgift) 

3 100 000 
100000 
400000 
190000 

Sammanlagt krävs således en medelsförstärkning med 3 790 000 kr. 
för vissa omkostnadsfördyringar efter omlokaliseringen. 
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Sammanfattning 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 813 000 kr., varav 760 000 kr. av
ser egen FoU, 100 000 kr. myndighetsuppgifter, 163 000 kr. höjt löne
kostnadspålägg samt 3 790 000 kr. vissa omkostnadsfördyringar efter 
omlokaliseringen. Förslaget avser oförändrad ambitionsnivå. 

2. 0-alternativet innebär en ökning av bidragsanslaget med 4 260 550 
kr. och medför en minskning av nuvarande ambitionsnivå med ca 5 % . 
Det sl"lllle för institutets del innebära betydande problem på främst per
sonalsidan. Verksamheten vid VTI är mycket löneintensiv, ca 65-70 % 

av kostnaderna utgörs av direkta och indirekta personalkostnader. 
En sänkt ambitionsnivå för institutets egen forskning betyder att den 

långsiktiga forskningen praktiskt taget läggs ned och att viss personal -

uppskattningsvis fem personer - inte i fortsättningen kan sysselsättas. 
För programmet Myndighetsuppgifter är konsekvenserna av 0-alter

nativet ytterst vanskliga att förutse. Troligtvis torde därvidlag i första 
hand en nedskärning få ske vad beträffar publiceringen av forskningsre
sultat vilket medför en effektivitetsminskning för institutets del. 

3. För myndighetsuppgifterna fordras en uppräkning med 655 000 
kr., varav 440 000 kr. med hänsyn till belastningen, 150 000 kr. till in
formations- och dokumentationsfunktionen samt biblioteksfunktionen 
och 65 000 kr. för internationell verksamhet och resor. 

4. Den totala resursökningen för egen FoU-verksamhet resp. kapital
kostnader och fondavgifter framgår av nedanstående sammanställning. 

Program 

Vägtrans port planering 
Väg 
Fordon 
Trafikant 
Trafikprocess 

Föredraganden 

Egen FoU 

260 

310 
130 
130 

830 

Kapitalkost
nader och 
fondavgifter 

tusental kr. 

161 
38 

136 
136 
161 

632 

Summa 

421 
38 

446 
266 
291 

1462 

Statens väg- och trafikinstitut, som inrättades den 1 juli 1971 genom 

en omorganisation och utbyggnad av statens väginstitut och statens 
trafiksäkerhetsråds forskningsorgan, redovisar i sin anslagsframställning 
en plan för den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten. Vidare 

redovisas bl. a. en bedömning av den sannolika utvecklingen av upp
dragsvcrksamheten. Institutet omlokaliseras i enlighet med vad som 
förutsattes vid institutets bildande till Linköping i juni 1975. 

Anslagsframställningcn är utformad i programtermer med utgångs
punkt i en indelning av verksamheten vid institutet i huvudprogrammen 
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Myndighetsuppgifter, Vägtransportplancring, Väg, Fordon, Trafikant 
och Trafikprocess. Programmet Vägtransportplanering är ett övergri
p:rnde och samlande program för hela verksamheten. 

Institutet föreslår att informations- och dokumentationsverksamheten 
får bedrivas inom ramen för ett eget program eller delprogram inom 
Myndighctsuppgifter. Jag anser att informations- och dokumentations
verksamhcten t.v. bör bedrivas som ett delprogram inom programmet 
Myndighetsuppgifter. övervägandena rörande den på sikt lämpligaste 
och mest ändamålsenliga programindelningen bör fortsätta i anslutning 
till utvecklingen av ett långsiktigt, rullande planeringssystem. 

För budgetåret 1975/76 räknar institutet med en total verksarnhets
volym motsvarande en kostnad av ca 23,3 milj. kr., varav för den egna 
FoU-verksamheten och för myndighetsuppgifter ca 13,l milj. kr. och 
för uppdragsverksamheten ca 10,l milj. kr. Institutet har beräknat att 
ett produktionsbortfall i uppdragsvcrksamhetcn kommer att inträffa 
under budgetåret 1975/76 i samband med omlokaliseringen. Detta 
kommer att medföra ett underskott i verksamheten med ca 1 milj. kr. 

I förhållande till planen för innevarande budgetår innebär institutets 
beräkning en total kostnadsökning med ca 10 milj. kr., varav ca 3,8 
milj. kr. för vissa omkostnadsfördyringar efter omlokaliseringen och 
ca 1,5 milj. kr. för ökade personella och materiella resurser för den 
egna FoU-verksamheten. 

Som framgår av sammanställningen i det föregående räknar jag med 
en Yerksamhetsvolym för institutet under nästa budgetår motsvarande 
ett belopp av 21 milj. kr. För institutets egen FoU-verksamhet och 
myndighetsuppgifter tar jag upp ca 9,3 milj. kr., vilket innebär en ök
ning med drygt 3 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Jag har 
därvid beräknat medel för konvertering av datorprogram samt viss re
sursförstärkning under en övergångsperiod i samband med omlokalise
ringen. 

För kostnader som sammanhänger med bl. a. genomförande av om
lokaliseringen har medel beräknats under sjunde huvudtiteln. 

Trots att verksamheten vid institutet sedan bildandet har fått bedri
vas under provisoriska förhållanden i. avvaktan på omlokaliseringen 
har verksamheten utvecklats på ett positivt sätt. Utvecklingen har visat 
att institutet har kunnat infria förväntningarna om en samordnad väg
teknisk, fordonsteknisk och trafikteknisk forsknings- och utvecklings
verksamhet, vilken integreras med en trafiksäkerhetsforskning. 

Uppdragsverksamheten har ökat från 6,7 milj. kr. budgetåret 1971/72 
till 8,7 milj. kr. budgetåret 1973/74. För innevarande budgetår beräk
nas uppdragsverksamheten till 9,6 milj. kr. 

Omfattningen av uppdragsverksambeten är svår att beräkna för nästa 
budgetår som kommer att präglas av institutets omlokalisering. Jag 
räknar dock med i stort sett samma relation mellan det egna FoU-
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arbetet och uppdragsverksamheten som innevarande budgetår. Jag har 
dlirvid förutsatt att en viss ändring av taxan för uppdragsverksamheten 
kommer att göras. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1975/76 an
visa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 9. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

5 930 000 

6 236 000 
9 250 000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget Statens väg- och 
trafikinstitut hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 9 250 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 

E 10. Statens '1äg- och trafikinstitut: Utrustning 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

265 000 
12 070 000 

1000 000 

Reservation 

1 Varav 300 000 kr skall överföras till budgetutjämningsfonden. 

336 000 

över utrustningsanslaget finansieras utrustningsobjekt vars värde 
överstiger 10 000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

Statens väg- och trafikinstitut 

För FoU-verksamheten behövs efter omlokaliseringen medel för så

dan utrustning som antingen inte finns inom institutet i dag men måste 

ingå i de nya lokalerna i Linköping· för att institutet skall kunna fun

gera, eller som visserligen finns i dag men av olika skäl inte skall föras 
med till Linköping bl. a. därför att den kan vara för gammal för att det 
skall löna sig att bekosta transport och ny inmontering av den. Under 
normala förhållanden - utan flyttning till nya lokaler - hade institutet 
varit hänvisat till att successivt under en längre tid komplettera sin ut
rustning. Nu när institutet skall flytta in i nya lokaler blir ifrågavarande 
utrustningsanskaffning med nödvändighet akut under det första verk
samhetsåret på omlokaliseringsorten. För innevarande och nästa budget-
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år har institutet för nämnda utrustning begärt 8,2 milj. kr., varav 

ca 3,1 milj. kr. över institutets utrustningsanslag och ca 5,1 milj. kr. 
via utrustningsnämnden för universitet och högskolor. För budgetåret 

1975/76 beräknar institutet medelsbehovet på det egna utrustnings
anslaget till 1 370 000 kr. 

Färedraga11de11 

För anskaffning av utrustning som är föranledd av omlokalisering
en till Linköping har statens väg- och trafikinstitut (VTI) för inneva
rande och nästa budgetår totalt begärt 8,2 milj. kr., varav ca 3,1 milj. kr. 
över institutets utrustningsanslag och ca 5,1 milj. kr via utmstnings

nämnden för universitet och högskolor (UUH). 
För innevarande budgetår har riksdagen efter förslag i förra årets 

statsvcrksproposition beslutat om medel för utrustning till VTI om 
sammanlagt 3 645 000 kr., varav 1 770 000 kr. över institutets utmst
ningsanslag och 1875 000 kr. genom UUH. 

Jag har i mina överväganden beträffande institutets medclsbehov 
stannat för att i samband med omlokaliseringen prioritera anskaffning 
av modern och ändamålsenlig utrustning till institutet framför en utök
ning av de personella resurserna. Därmed främjas enligt min mening 
möjligheterna att ytterligare utveckla institutets kompetens på väg- och 
trafikområdet samt skapas möjligheter för ett ännu rationellare och 
effektivare FoU-arbete. Jag förutsätter i övrigt att anskaffning av ut
rustning anpassas till efterfrågan på institutets tjänster. 

För anskaffning av utmstning bör ett rambelopp av 2,2 milj. kr. an
slås, varav 1 milj. kr. tas upp under institutets utrustningsanslag. Reste
rande 1,2 milj. kr. finansieras via UUH. 

Utöver angivna belopp bör möjligheter föreligga för institutet att an
vända befintlig utrustning på högskolan i Linköping. 

Institutet bör även fortsättningsvis samråda med UUH i frågor om 
utrustningsanskaffning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens väg- och trafikinstitut: Utrnstning för budget

året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr., att 
avräknas mot automobilskattemedlen. 

E 11. Statens geotekniska institut: Förvaltningskostnadcr 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 006 664 
3 914 000 

4 761000 
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Statens geotekniska institut handlägger geotekniska ärenden i den mån 

handläggningen av dessa inte ankommer på annan statlig myndighet. I 

institutets uppgifter ingår bl. a. att bedriva forskning samt utföra veten

skapliga undersökningar och praktiska försök, att bearbeta och när det 

anses lämpligt offentliggöra resultat, som erhålls vid verksamheten, att 

utprova nya metoder för markförstärkning och att biträda statliga och 

kommunala myndigheter samt enskilda personer med geotekniska un-

dersökningar och utredningar. 

Institutet leds av en styrelse på sex personer, bland vilka institutets 

chef ingår. Institutet är organiserat på tre forsknings- och konsultations-

avdelningar, en laboratorieavdelning och en mekanisk avdelning samt 

ett tekniskt och ett administrativt kameralt kansli. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Institutet Föredragan-
den 

Personal 
Antal anställda 32 +3 

Anslag 
Lönekostnader 2 398000 + 367 000 + 214000 
Sjukvård 5 000 
Reseersät tningar 577 000 + 293 000 + 293 000 
Lokalkostnader 575 000 + 172000 + 172000 
Expenser 178 000 + 35000 + 33 000 
Geoteknisk verksamhet 
i Götaälvdalen 58000 + 12000 + 12000 
Övriga utgifter 127 000 + 123 000 + 123 000 
a) underhåll och anskaffning 

av apparater och redskap 
för forskning (83 000) (+ 8 000) (+ 8 000) 

b) kostnader för provfält, 
förbrukningsmateriel m. m. (18 000) (+ 102 000) (+ 102000) 

c) böcker och tidskrifter (18 000) <+ 4000) <+ 4000) 
d) utbildning och förslags-

verksamhet ( 8 000) (+ 9000) <+ 9000) 

3918000 + 1002000 + 847000 
Uppbördsmedel 
Publikationer 4000 

Nettoutgift 3 914000 + 1002000 + 847000 

Inkomster vid statens geotekniska institut, som redovisas på driftbud

getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 4 

milj. kr. (1974175 4,2 milj. kr.). 

Starens geotekniska institut 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 437 000 kr., varav 79 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar institutet minskad forskni.ngsverksamhet 

inom området för grundläggnings- och förstärkningsmetoder med sam

manlagt 186 000 kr. 
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3. Kostnader för resor m. m. i samband med institutets omlokalisering 

till Linköping beräknas till 795 000 kr. För innevarande budgetår har 
för samma ändamål anvisats 525 000 kr., varför anslagsposten behöver 

r;iknas upp med 270 000 kr. 
4. Som en följd av omlokaliseringen till Linköping ökar behovet av 

medel för reseersättningar, telefonkostnader m. m. med totalt 30 000 kr. 

Vidare erfordras också som en följd av omlokaliseringen 100 000 kr. för 

anskaffning av ett provfält. 
5. Behov föreligger sedan flera år tillbaka att på det tekniska kans

liet inrätta en tjänst som biblioteksbiträde i F 1( +47 880 kr.). Vidare 

föreligger behov av två instrumentmakare i F 3 ( + 107 000 kr.). 

6. Genom institutets karaktär av specialinstitut blir utbildningskostna
derna förhållandevis höga för den egna personalen jämfört med andra 
administrativa myndigheter. Andra myndigheter behöver inte betala 
kursavgifter o. dyl. då kurserna anordnas av annan statlig myndighet. 
En ökning med 7 000 kr. anser institutet motiverad för utbildningsverk

samheten vid institutet. 
7. För att följa och delta i den internationella utvecklingen av geo

tekniken behövs en ökning av anslagsposten för utrikes resor med 3 000 

kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Förva/tningskostnader för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 4 761 000 kr. 

E 12. Statens geotekniska institut: Uppdragsverksamhet 

1973174 Utgift 3 380 975 

1974175 Anslag 3 777 000 
1975176 Förslag 

Personal 
Antal anställda 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

4 222 000 

1974j75 

46 

2 649000 
5 000 

180000 
381 000 
62000 

500 000 

3 777 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Institutet 

-2 

+204000 
+ 5000 

+114000 
+ 22000 

+345000 

Föredra
ganden 

+304000 
+ 5000 

+114000 
+ 22000 

+445000 
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Statens geotekniska institut 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 430 000 kr., varav 90 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I enlighet med förslag under anslaget till Förvaltningskostnader 
kan - vid bifall därtill - uppdragsverksamhetens personalstat minskas 
med 2 tekniker ( -100 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Uppdragsverksamhet för bud
getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 4 222 000 kr. 

E 13. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

20000 
1495 000 

100 000 

Reservation 80 000 

1 Varav 395 000 kr. på tilläggsstat I (prop. 1974: 170 bil. 4, TU 1974: 28 
rskr J 974: 339). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 100 000 kr. 

E 14. Fraktbidragsnämnden 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

485 175 

598 000 

615 000 

Fraktbidragsnämnden är central myndighet för ärenden enligt kungö
relsen (1973: 895, ändrad senast 1974: 762) om statligt regionalpolitiskt 
transportstöd. Nämnden handlägger vidare ärenden enligt de särskilda 
föreskrifter om transportstöd för Gotland som meddelats av Kungl. 
Maj:t senast den 13 december 1974, i enlighet med riktlinjerna i prop. 

1971: 154 och prop. 1974: 140. Nämnden består av tre ledamöter med 
ersättare. Hos nämnden finns ett kansli, som förestås av en kanslichef. 
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Beräknad ändring 1975 /76 

1974/75 Nämnden Föredra-
gandcn 

Personal 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 2 

5 

Anslag 
Lönekostnader 387000 +24000 +24000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 20000 -13000 -13000 
Lokalkostnader 42000 + 7000 + 7000 
Expenser 148 000 + 4000 + 4000 

598000 +17 000 +17000 

Fraktbidragsnämnden 

l. Pris- och löneomräkning utgör 48 000 kr., varav 12 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär en höjning av anslaget med 17 000 kr. 
3. Målsättningen för den administrativa verksamheten är att effek

tuera de båda stödformerna rationellt och till så låga kostnader som 
möjligt. Antalet sökande har ökat med 22 procent och antalet fraktsänd
ningar med 33 procent sedan fraktstödet infördes. Genom långtgående 
rationalisering av ansökningsförfarandet och handläggningsrutinerna 
samt förbättringar i dataprogrammet har det varit möjligt att utan per
sonalförstärkning genomföra de arbetsuppgifter som åligger nämnden. 
För budgetåret 1975n6 begär nämnden 17 000 kr. i ökade medel, dvs. 
enligt 0-alternativet. 

F örcdraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Fraktbidragsnämnden för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 615 000 kr. 

E 15. Transportstöd för Norrland m. m. 

1973/74 Utgift 63 208 417 

1974175 Anslag 87 000 000 
1975176 Förslag 100 000 000 

Transportstödet till det norrländska näringslivet enligt kungörelsen 
(1973: 895, ändrad senast 1974: 762) om statligt regionalpolitiskt trans
portstöd omfattar fraktbidrag för transporter med järnväg och lastbil i 
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yrkesmässig trafik från och till ort inom stödområdet - utom Gotland 
och Öland - på sträckor över 250 km. Av regional- och näringspoli
tiska skäl har stödet inriktats på transporter av helfabrikat och mera be
arbetade halvfabrikat inom och ut från stödområde. Malmer, metaller, 

ringa bearbetade halvfabrikat inom järn- och stålsektorn, träråvaror och 
pappersmassa samt oljor och bensin undantas. Transportstöd utgår även 

för transporter av vissa råvaror och halvfabrikat till orter inom stödom
rådet. Stödet som utgår i form av bidrag i efterskott till företagens frakt

kostnader varierar mellan 15 och 35 % av erlagd frakt beroende på av
sändnings- eller mottagningsortens geografiska belägenhet inom stöd
området. 

Riksdagen har den 24 april 1974 (prop. 1974: 1 bil. 8, TU 1974: 6, 
rskr 1974: 143) funnit det erforderligt med en ytterligare översyn i 
vissa hänseenden beträffande vilka varor som skall omfattas av trans
portstödet samt har i fråga om viktgränsen önskat en närmare utred
ning om möjligheten att använda taxerad vikt i stället för verklig brutto
vikt. Regeringens överväganden i dessa avseenden borde redovisas för 

riksdagen i nästkommande års budgetproposition. 

Fraktbidragsnämnden 

Det regionala transportstödet för Norrland m. m. uppgick för budget
året 1973174 till 63,2 milj. kr. För budgetåret 1974/75 har anvisats 87 
milj. kr. Med en sannolik tioprocentig ökning av bidragssumman för 
budgetåret 1973/74 och med tillägg för det utvidgade transportstödet 
som uppskattats till 23 milj. kr. kan fraktbidraget för budgetåret 1974/ 
75 förutses komma att uppgå till ca 92,5 milj. kr. 

Med hänsyn till den fortgående volymökningen samt det förhållandet 
att många företag av skilda anledningar säkerligen inte utnyttjar möjlig

heterna till intransportstöd förrän år 1975, synes en tioprocentig ökning 
av bidraget för budgetåret 1975/76 realistisk. Behovet av bidragsmedel 
skulle då bli 100 milj. kr. Beräkningen utgår från den taxenivå inom 
transportsektorn som rådde i augusti 1974. 

Föredraganden 

För att främja de regionalpolitiska strävandena att utveckla närings
livet i Norrland och angränsande delar av det allmänna stöclområdet 

infördes den 1 januari 1971 ett transportstöd i syfte att minska de kost

nadsmässiga olägenheter som följer med långa avstånd inom stödom
rådet (prop. 1970: 84, SU 1970: 105, rskr 1970: 271). 

Detta transportstöd omfattade järnvägs- och lastbilstransporter i yr
kesmässig trafik från ort inom stödområdet på sträckor över 300 km. 
Av regional- och näringspolitiska skäl inriktades stödet på helfabrikat 
och mera bearbetade halvfabrikat samt på livsmedels- och jordbruks-
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produkter. Stödet skulle i första hand utgå under en försöksperiod om 

tre år. 
Den utvärdering av stödet, som gjordes under försöksperioden, visa

de att stödet väl fyllt sin regionalpolitiska uppgift att utjämna trans
portkostnaderna och därmed verksamt bidragit till att främja närings
livets utveckling i berörda delar av landet. Resultaten av utvärderingen 
redovisades i prop. 1973: 95, i vilken föreslogs en utbyggnad och i ett 

par hänseenden anpassning av det dåvarande stödet. 
Med hänsyn till det värde som stödet visade sig ha haft som regional

politiskt instrument, föreslogs i den nämnda propositionen att stödet 
skulle utvidgas till att omfatta även transporter av vissa råvaror och 

halvfabrikat till orter inom stödområdet. Intransportstödet inriktades på 
sådana råvaror och halvfabrikat, som skall vidareförädlas inom stödom
rådet och för vilka en reducering av transportkostnaderna i särskild grad 
stimulerar produktionen och sysselsättningen inom berörda branscher i 
stödområdet. På så sätt erhölls en funktionell komplettering av det stöd 
som gällt tidigare. 

Vidare föreslogs vissa anpassningar av transportstödet innebärande 
en sänkning av den minsta bidragsgrundande transportsträckan från 
300 km till 250 km och en sänkning av den lägsta sändningsvikten från 
500 kg till 300 kg verklig vikt. Härutöver föreslogs att utländsk trans
portsträcka i vissa fall skulle kunna beaktas i samband med bidrags
prövningen. I enlighet med förslagen i propositionen beslöt riksdagen 
(TU 1973: 14, rskr 1973: 250) om en utbyggnad av transportstödet 
fr. o. m. bidragsåret 1974. 

Den lägsta bidragsgrundande sändningsvikten har fr. o. m. den 1 sep
tember 1974 sänkts till 250 kg verklig vikt. 

I anslutning till behandlingen i riksdagen av förslag i prop. 1974: l 
rörande anslaget Transportstöd för Norrland yrkades i motion 1974: 44 
att dels transporter av vissa i motionen nämnda råvaror och kemiska 
produkter till stödområdet skulle kunna erhålla transportstöd, dels i 
fråga om uttransporter av förädlade varor en sådan tolkning av be
stämmelserna skulle göras att transportstöd kunde lämnas även för 
transport av kisel. 

Vidare yrkades i motionen 1974: 119 att riksdagen hos Kungl. Maj:t 
skulle anhålla om utredning och förslag om stöd till transporter in till 
stödområdet i fråga om förnödenheter som används inom jordbruket 
samt beträffande tillsatsämnen för pappersindustrin. 

I motionen 1974: 775 hemställdes att fraktbidrag skulle utgå för 
transporter till ort inom stödområdet av returfibrer och avfall av papper 
och papp. 

Vidare föreslogs i motionerna 1974: 311 och 1974: 503 att taxerad 

vikt skulle läggas till grund vid bestämning av lägsta bidragsgrundande 
sändningsvikt. 
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I anslutning härtill uttalade riksdagen för sin del (TU 1974: 6, rskr 
1974: 143) att Kungl. Maj:t med beaktande av vad som anförts i ovan
nämnda motioner i här berörda delar närmare skulle överväga en an
passning i lämplig utsträckning av det transportstödsberättigade varu
området, ävensom att frågan om taxerad vikt närmare borde utredas. 

Vid mina överväganden rörande de nu nämnda varugrupperna och 
villkor för stödet vill jag inledningsvis erinra om den utvärdering som 
redovisades i prop. 1973: 95 och som visade att stödet - som det var 
utformat under de första tre åren - haft störst betydelse för företag, 
som i väsentlig utsträckning bearbetar inom stödområdet befintliga rå
varor. Det gällde exempelvis den träbearbetande industrin, byggnads
materialindustrin, den kemiska industrin och livsmedelsindustrin. För 
sådana företag där kostnaderna för transport av råvaror och halvfabri
kat utgör en mera betydande del av de totala transportkostnaderna och 
där dessa varor ofta måste transporteras över längre sträckor från orter 
utanför stödområdet visade utvärderingen att stödets transportkostnads
reducerande effekt visserligen var påtaglig men inte lika stor. Det gäll
de olika delar av verkstadsindustrin och annan lättare tillverknings
industri som textil-, läder- och plastvaruindustrin. 

Bl. a. mot denna bakgrund inriktades intransportstödet i första hand 
på sådana varor som vidareförädlas inom metall- och verkstads-, ma
skin-, elmaterial- och transportmedelsindustrin samt vidare inom sådan 
lättare tillverkningsindustri som textil-, beklädnads- och pälsbered
ningsindustrin, garveri-, läder- och skoindustrin samt gummi- och plast
varuindustrin. 

Från intransportstödet undantogs i första hand sådana varor, där 
bl. a. prisbildning och transportförhållanden inte motiverar något trans
portstöd. Det gäller bl. a. bränsle och drivmedel, såsom oljor och bensin 
samt kol och koks. Härutöver undantogs sådana råvaror och halv
fabrikat som finns tillgängliga inom stödområdet och där ett stöd till 
transporter från orter utanför stödområdet i åtskilliga fall skulle kunna 
ha negativa återverkningar på avsättningen av inom stödområdet pro
ducerade varor. Det gäller rundvirke, flis, sågade trävaror och pappers
massa. Även malmer och andra mineraliska råvaror, kemiska produk
ter och byggnadsmaterial undantogs. 

Vad gäller den kemiska industrin i stödområdet visade den gjorda 
utvärderingen att denna får en betydande reducering av sina transport
kostnader genom uttransportstödet. Vid de undersökta företagen inom 
den kemiska industrin uppgick transportstödets procentuella reducering 
av de totala transportkostnaderna till 10,5 %, vilket skall jämföras med 
4 a 7 t;;;, för företag inom verkstadsindustri och annan lätt tillverknings
industri. 

Karaktäristiskt för många av de kemiska industrierna i stödområdet 
är att de utgör en del i en större industriell enhet, oftast i kombination 
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med metaII- eller skogsindustri. Kemiska industrier i sådana kombinat 
är ofta baserade på råvaror som utvinnes i samband med annan till
verkning i kombinatet. Betydande mängder råvaror till den kemiska 
industrin finns alltså att tillgå inom stödområdet. Härtill kommer att 
av de mer betydelsefulla råvaror till den kemiska industrin som inte 
finns att tillgå inom stödområdet transporteras den övervägande delen 
med fartyg till industrierna i Norrland. Som exempel härpå kan näm

nas koksalt. Ett generellt stöd till råvaror till den kemiska industrin 

framstår därför som omotiverat. 
Efter en ingående kartläggning av den kemiska industrins betingelser 

i stödomr[tdet har jag emellertid i fråga om vissa varor, vilka används 
som tillsatsmedcl inom den kemiska industrin och som inte finns att 
tillgå inom stödområdet, funnit vissa skäl som kan tala för att de skall 
omfattas av intransportstödet. Det gäller främst sådana varor där trans
portkostnaderna spelar en betydande roll för de bedrivna verksamhe
terna. Jag tänker då på ammoniak, etylenoxid, etylklorid, kromsyra, 
mclamin, natriumbikromat, paraffin av ljuskvalitet, propcn, stearin, vi
nylklorid och teknisk urea. Jag förordar sålunda, att dessa varor i fort

s~ittningen omfattas av fraktstödet. 
Vad beträffar tillsatsämnen till pappersindustrin så består dessa till 

stor del av olika kemiska ämnen som i de fall de transporteras mellan 
orter i stödområdet eller ut ur stödområdet berättigar till transportstöd. 
Med tanke på angelägenheten av att även fortsättningsvis stimulera den 
kemiska industrin inom stödområdet och inte utsätta denna för ökad 
konkurrens bör inte transporter av sådana ämnen ges stöd vid transport 

till stödonuådet. 
Härtill kommer att vad gäller exempelvis koksalt som används som 

tillsatsmedel inom pappersindustrin transporteras detta huvudsakligen 
sjöledes varigenom - med de frakter som härvid är aktuella - något 
reellt behov av ett transportstöd för transporter till stödområdet inte 
föreligger. 

Allmänt vill jag också framhålla att kostnaden för transporter av de 
tillsatsämnen det här är fråga om spelar en underordnad roll när det 
gäller de totala transportkostnaderna för pappersindustrin. Jag finner 
därför inga regionalpolitiska skäl som talar för ett stöd till sådana 
transporter. 

Inom ramen för det nuvarande transportstödet erhåller alla slag av 
jordbruksprodukter oberoende av bearbetningsgrad transportstöd vid 

transport från ort inom stödområdet. Man kan alltså hävda att jord

brukssektorn som helhet är väl tillgodosedd inom ramen för det' nuva
rande transportstödet. Vad gäller de förnödenheter som används inom 

jordbruket kan konstateras att ett stöd till irttransporter av sådana varor 
skulle kunna försvåra det norrländska jordbrukets egen avsättning av 
sådana förnödenheter. Från regionalpolitisk synpunkt är det givetvis 

12 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bil. 8 
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också angeläget med en ökad fodermedelstillverkning inom stödområ
det. Det nuvarande stödet omfattar också transporter av exempelvis 
spannmål från ort inom stödområdet och transporter av färdiga fodcr
medel om vidareförädlingen inom stödområdct varit av påtaglig karak
fär. När det gäller intransportcr av jordbruksförnödenheter till stödom

rådet, t. ex. konstgödsel, transporteras betydande mängder härav sjö

lcdes. Med hänsyn bl. a. härtill bortfaller behovet av ett transportstöd. 
Beträffande frågan huruvida returfibrer och avfall av papper och 

papp skall omfattas av intransportstödet vill jag påpeka att skogsindu
strin inom ramen för det nuvarande transportstödet, är i hög grad 
gynnad i förhållande till andra branscher. Ett utökat fraktstöd skulle 
inte heller stimulera sysselsättningen ytterligare. Härtill kommer att 
ingen annan råvara (t. ex. ved) som används inom pappersindustrin 
erhåller intransportstöd. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att 
föreslå en sådan utvidgning av de stödberättigade varorna. 

Vad beträffar frågan huruvida kvarts och kalk skall omfattas av 
transportstödet vill jag först konstatera att dessa är mineraliska råvaror. 
Allmänt gäller att transporter av mineraliska råvaror inte berättigar till 
transportstöd. Jag finner inte heller nu anledning att särbehandla kvarts 
och kalk i detta avseende. I sammanhanget kan nämnas att betydande 
mängder kalk bl. a. också används inom cellulosaindustrin, vars råvaru
transporter det av regionalpolitiska skäl inte finns någon anledning att 

stödja. 
När det gäller frågan huruvida kisel skall omfattas av uttransportstö

det vill jag erinra om syftet med fraktstödet, nämligen att stimulera till 
vidareförädling av varor och att därigenom vidmakthålla och skapa 
sysselsättningstillfällen inom stödområdet. Denna grundsyn har varit 
avgörande vid gränsdragning av råvara, hel- resp. halvfabrikat. Detta 
förhållande avspeglas i fraktbidragskungörelsen bl. a. däri att metaller, 
järn och stål samt ringa bearbetade varor därav undantagits från stöd. 
Oavsett att kisel är en icke-metall har nämnden och Kungl. Maj:t vid 
prövning av framställan från det enda aktuella företaget funnit att kisel 
framställs i en process som i stort liknar dem som gäller vid framställ
ning av vissa metaller. Med hänsyn härtill finner jag det uppenbart att 

kisel inte kan anses vara kvalificerat till transportstöd. 

Beträffande frågan om taxerad eller verklig vikt skall läggas till 
grund vid bestämning av lägsta bidragsgrundande sändrzingsvikt har jag 

vid mina överväganden funnit att uppgifter om verklig bruttovikt är 

den enda säkra utgångspunkten då viktgräns skall sättas. Skälet härför 
är främst att uppgifter om verklig vikt alltid noteras på fraktsedeln av 

avsändaren före transport. Uppgifter om volym och beräknad vikt 
ifylls däremot enligt praxis hos transportföretagen endast i de fall då 
sändningarnas volym påverkar taxesättningen. Det finns här möjlighet 
att i efterhand föra in i fraktsedeln en beräknad vikt i därför avsedd 
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kolumn. Fraktbidragsnämnden kan inte med rimliga insatser klara den 
nödvändiga kontrollen av att uttagen frakt motsvaras av i fraktsedeln 

angiven beräknad vikt. 
De föreslagna ändringarna bör gälla med början den 1 juli 1975. 
Jag beräknar anslaget för budgetåret 1975/76 till 100 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för anpassning av det transportstöds

berättigade varuområdet som jag har förordat, 
2. till Transportstöd för Norrland m. m. för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 100 000 000 kr. 

E 16. Transportstöd för Gotland 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

3 383 114 

3 300 000 

17 100 000 

För att skapa gynnsammare betingelser för den näringsgeografiska 
utveckling som Gotlands inlemmande i stödområdet syftar till infördes 
den 1 februari 1972 för en treårig försöksperiod ett fraktstöd avseende 
de från Gotland utgående godstransporterna i Rederi AB Gotlands 
färjetrafik med fastlandet (prop. 1971: 154, TU 1971: 28, rskr 1971: 
350). Samtidigt vidtogs en reducering av bolagets personbilstaxa. En 
förstärkning av godstransportstödet genomfördes den 1 juli 1973 (prop. 
1973: 95, TU 1973: 14, rskr 1973: 250). 

I prop. 1974: 140 angående transportstöd till Gotlandstrafiken har 
redovisats en utvärdering av det hittillsvarande godstransportstödet. 
Härvid konstateras att stödet väl fyllt sin regionalpolitiska uppgift att 
reducera de kostnadsmässiga olägenheter som Gotland har. 

Med hänsyn till det värde transportstödet visat sig ha och för att 
ytterligare gynna det gotländska näringslivet som är beroende av råvaror 
och halvfabrikat från fastlandet, har i sistnämnda proposition föreslagits 
en utvidgning av godstransportstödet att även avse transporter i färje
trafiken till Gotland. Förslaget innebär en nedsättning från den 1 feb
ruari 1975 av godstaxan (längdmetertaxan för godsfordon) för transpor
ter till Gotland med 75 %, dvs. till samma djup som det redan befint
liga transportstödet för transporter från Gotland. Med ett sådant stöd 
befrämjas även en prisutjämning i förhållande till fastlandet i fråga om 
olika slag av konsumtionsvaror, byggnadsmaterial etc. 

Som ett led i strävandena att förbättra betingelserna för befolkningen 
på Gotland, att öka landsdelens lokaliseringspolitiska attraktivitet och 
för att även gynna turismen har vidare i propositionen föreslagits ett 
transportstöd till persontrafiken med Gotlandsbolagets färjor. Detta 
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stöd innebär i förhållande till nu gällande taxor en sänkning av biljett

priserna på olika relationer med 25-40 % från den 1 februari 1975. 

Riksdagen har den 10 december 1974 (TU 1974: 27, rskr 1974: 347) 

beslutat om transportstöd för Gotland i enlighet med förslagen i prop. 

1974: 140. 

Kostnaderna för stödet för person- och godsbefordran i färjetrafiken 

har jag - med hänsyn tagen även till den redan gällande nedsättningen 

av befordringsavgiften för personbilar - beräknat till 17,1 milj. kr. 

för budgetåret 1975176. Av angivna belopp avser 8,5 milj. kr. gods

transportstödet - varav hälften hänför sig till det tillkommande stödet 

- 8 milj. kr. det beslutade persontransportstödet samt 600 000 kr. kost

nader för fortsatt nedsättning av personbilstaxan. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1975176 an

visa ett förslagsanslag av 17 100 000 kr. 

E 17. Transportforskningsdclegationen 

1973174 Utgift 

l 974175 Anslag 

1975176 Förslag 

7 421141 

8 065 000 

9I15 000 

Reservation 430 061 

Transportforskningsdelegationen (TFD) - som bildades år 1971 

(prop. 1971: 79, TU 1971: 7, rskr 1971: 190) - handhar uppgifter som 

avser planläggning, samordning och stöd i fråga om forskning och ut

veckling rörande transporter, trafik och trafiksäkerhet i den mån sådana 

uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Delegationen består av fjorton ledamöter som företräder trafikverk, 

forskning och näringsliv. Till delegationen är knutna tre beredande ex

pertnämnder - en för trafiksäkerhetsfrågor, en för transport- och tra

fiktekniska frågor och en för transport- och trafikekonomiska frågor. 

Vid delegationen finns inrättad en professur i trafiksäkerhet med pla

cering vid Chalmers tekniska högskola. Vidare finns ett kansli som före

stås av en kanslidirektör. 

Planeringsarbetet inom TFD har under de första åren inriktats p& 

att inventera behov och planera sådan FoU som krävt omedelbara in

satser. För en mera planmässig bedömning av verksamheten krävs lång

siktig planering. Ett förslag till program för perspektivplanering är där

för under utarbetande. 

Det översiktliga FoU-program som antogs av TFD år 1972 utvecklas 

kontinuerligt för att kunna återspegla förändringarna inom transport

sektorn. Fortsatta insatser krävs även för att inom begränsade områ

den utarbeta delprogram och därigenom länka in FoU-arbetet mot 
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viktiga problem inom ramen för det översiktliga programmet. Till denna 

verksamhet kan även hänföras vissa projekt och planer rörande bl. a. 

barns, handikappades och äldres säkerhet i trafiken. Mot bakgrund av 
cncrgiprognosutredningens och energiprogramkommittens förslag avser 

TFD att lägga fram ett program för transportforskningsinsatser på 

energiområdet. 
Verksamheten vid professuren i trafiksäkerhet bedrivs under budget

året 1974/75 enligt ett av TFD godkänt program för en kostnad av 

600 000 kr. Detta innebär studier rörande bl. a. arbetsresor och färd

olycksfall. 

Mot bakgrund av tidigare programarbete har TFD initierat FoU-arbc

tc rörande bl. a. skogsindustrins uttransporter, den mindre skeppsfarten, 

trafiksanering och funktionssäkerheten hos bitkomponenter. Arbetena 

drivs i nära samarbete med företrädare för myndigheter och näringsliv. 

Resultaten av dubbdäckskommittens arbete redovisas i början av år 

1975 med utvärdering av dubbdäckens effekter på bl. a. trafiksäkerhet 

och vägslitage. Från olika håll inom näringslivet har undcrstrukits be
hovet att studera standardisering av s. k. lösflakssystem. TFD har där

för initierat ett sådant projekt. 

I det följande ges exempel på några mera omfattande projekt, vilka 

stöds av TFD. 

Under budgetåret 1974175 avslutas två stora projekt vid Göteborgs 

och Lunds universitet. Arbetet rör bl. a. modeller och prognoser för 

interregional transportförsörjning resp. analys och samspel mellan indi

viduella handlingsprogram och samhällets skilda verksamhctssystcm. 

Vid Göteborgs universitet studeras effekten av järnvägsncdläggningar 

och indragning av stationer. Vidare slutförs vid Göteborgs och Umeå 

universitet studier rörande interregionala persontransporter. Dessa stu
dier kompletterar de nämnda transportgeografiskt inriktade interregio
nala studierna. Inom ramen för projektet Tendencics in lincr shipping 

genomförs vid handclshögskolan i Stockholm en analys av linjesjöfar

tens organisation. I det samnordiska NORDKOLT-projektet bedrivs 
arbetet planenligt. Den andra etappen avser granskning av system och 
komponenter för kollektiv trafik. 

Vid Chalmers tekniska högskola studeras karakteristika m. m. för 

olika typer av leder inom tätorter. SAAB-SCANIA AB, Linköping, 

fortsätter en studie som avser kontroll av slitagcgrad hos olika for

donskomponenter. Under ledning av Forskningsstiftelsen Skogsarbcten 

undersöks möjligheterna att utveckla däcktyper med låga kontakttryck. 

Inom området kollektivtransporter beräknas följande projekt vara 

avslutade senast under budgetåret 1975/76: Datorbaserade optimerings

mctoder för kollektivtrafik (OPTKOLT), Arbetstider och kollektivtrafik 

samt Samband mellan bebyggelsestruktur och kollektivtrafiksystem. Ar

betena sker i samarbete med KOLT-utredningen och statens planverk. 
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Projektet Samhällsplanering med hänsyn till kollektivtrafik, som bedrivs 
vid Nordplan, integreras delvis med det samnordiska projektet NORD
KOL T. AB Storstockholms Lokaltrafik studerar prioritering av buss
trafik vid samordnade trafiksignalanläggningar. 

Inom trafiksäkerhetsområdet slutförs under budgetåret 1974175 vid 
Linköpings högskola studier rörande den tunga trafikens inverkan på 
medelhastigheter och omkömingsfrekvens. Vidare undersöks vid Stock
holms universitet möjligheterna att utveckla metoder för att upptäcka 
särskilt olycksbelastade platser (black-spots). Studier vid Uppsala uni

versitet rörande trafikanters informationsselektion fortsätter bl. a. i 
samarbete med SAAB-SCANlA AB, Linköping. Ett projekt rörande ut
formning av bilars halvljus beräknas vara slutfört under budgetåret 

1975176. Vid Handikappinstitutet, Stockholm, kartläggs handikappades 
behov av och möjligheter till förflyttning utomhus. 

Inom järnvägsområdet utvecklas beräkningsmetoder för utveckling 

av snabbtåg. I samarbete mellan Göteborgs universitet och handcls

högsko!an i Stockholm påbörjas två projekt rörande bl. a. utrikeshan
delns framtida storlek och dess transportmässiga konsekvenser samt in
vestcringsbedömningar och prissättningsprinciper inom hamn- och sjö

fartsväsendet. Flygtekniska försöksanstalten kartlägger och analyserar 
utvecklingstcndenscr inom flygtekniken samt FoU-behoven på flyg
transportsidan. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Stat 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersätt ningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Forskning 
Uppdragsforskning 
Viss trafiksäkcrhcts
forskning m. m. 

Uppbördsmedel 
Viss trafiksäkerhets
forskning m. m. 
Ersättningar för uppdrag 
m.m. 

Nettoutgift 

1974/75 

4 
2 

6 

800000 
1000 

47 000 
l JO 000 
70000 

7 037 000 
100000 

605 000 

8 770000 

605 000 

100 000 

8 065 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Delegationen 

+ 126 000 

+ 10000 

+ 20000 
+l 500 000 

+ 60000 

+1690000 

+ 60000 

+1656000 

Före
draganden 

+ 126 000 

+ 8 500 

+ 15 500 

+ 900 000 

+ 60000 

+1110000 

+ 60000 

+1050000 
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Transportforskningsdelegationen 

1. Pris- och Jöneomräkning utgör 939 000 kr., varav 26 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär för delegationens del ett starkt minskat stöd 

tiil FoU-verksamheten inom transportsektorn. Uppräkningen skulle en

dast bli 489 000 kr. En sådan utveckling är inte förenlig med de stora 

behov av ökade FoU-insatser som TFD konstaterat föreligga inom 

transportområdet. 
3. En viktig förutsättning för delegationens verksamhet är att ha till

g~ing till utomstående expertis och sakkunskap av olika slag. Alltefter

som verksamheten ökar i omfång krävs tidsbegränsade insatser för ex
empelvis utredningar inom olika specialområden, projektplanering, pro

jektledning och resultatuppföljning. Det är därför av stor vikt att de

legationen har tillräckliga medel till sådan expertis. Detta gäller bl. a. i 

fråga om perspektivplanearbetct samt informations- och dokumcnta

tionsverksamheten. TFD beräknar medelsbehovet till 43 000 kr. Det är 

vidare ett allmänt uttryckt önskemål att TFD samordningsverksamhet i 

form av bl. a. studiebesök, överläggningar och konferenser vidgas varför 

en uppräkning av posten reseersättningar måste ske med 4 000 kr. Den i 
olika avseenden intensifierade verksamheten ökar även behovet av ex

pensmedel för bl. a. publikationstryck med 10 000 kr. 

TFD kommer våren 1975 att besluta om bidrag för FoU-verksamhet 

under budgetåret 1975/76. Ett belopp om ca 2 milj. kr. är bundet för 

detta budgetår i och med redan beslutad och pågående FoU-verksam
het. Vidare är ca 2 milj. kr. bundna för viss trafikmedicinsk verksam

het m. m. vid statens väg- och trafikinsiitut. Forskning rörande kollek
tiv lokaltrafik kräver fortsatta insatser, bl. a. inom ramen för det nor
diska samarbetet. FoU rörande styr- och reglersystem 1ir av stor hcty
delsc för såväl trafikslikerhet som kapacitetsutnyttjande inom både 
landsvägs- och spårbunden trafik. Inom trafiksäkerhetsforskningen krävs 

olika insatser i fråga om främst trafikanters prestationsförmåga, barns, 
äldres och handikappades olycksrisker i trafiken samt mörkertrafik

problem. Flera inom kort avslutade projekt avser kartläggning av FoU
bchov inom olika områden. Detta gäller t. ex. vissa trafiksäkerhets
frågor, trafiksanering och luftfart. Resultaten kommer att öka kraven på 

medel. Posten Forskning bör räknas upp med 1,5 milj. kr., varav 840 000 

kr. krävs för att anslagspostens realvärde inte skall minskas. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Transportforskningsdelegationen för budgetåret 1975/76 

anvisa ett reservationsanslag av 9 115 000 kr., att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 
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E 18. Bussbidragsoämnden 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

398 421 
485 000 
542 000 

Bussbidragsnämnden är central förvaltningsmyndighet för handlägg
ning av ärenden enligt kungörelsen (1965: 201, omtryckt 1973: 640) om 
statsbidrag till viss linjetrafik på landsbygden och kungörelsen 
(1973: 639, ändrad 1974: 607) om statligt stöd till lokal Iandsbygdstra
fik. Nämnden består av tre ledamöter med ersättare. Hos nämnden finns 
ett kansli, som förestås av en kanslichef. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 3 
övrig personal I 

4 

Anslag 
Lönekostnader 381 000 
Sjukvård I 000 
Resccrsättningar 25 000 
Lokalkostnader 33 000 
Expenser 45 000 

485 000 

Bussbidrag.rnii1n11den 

Beräknad ändring I 975 / 76 

Nämnden 

+ 52000 

+ 2000 
+ 3 oco 
+ 57000 

Före
draganden 

+ 52 000 

+ 2 000 
+ 3 000 

+ 57 000 

1. Pris- och Iöneomräkning utgör 47 000 kr., varav 12 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet skulle uppräkningen endast bli 20 500 kr. Eftersom 
anslagsposterna lönekostnader, sjukvård och lokalkostnader på grund 
av anställningsförhållanden och ingångna avtal inte kan reduceras mås
te minskningen i förhållande till alternativ I avse reseersättningar och 
expenser med ca 36 %, vilket med tanke på verksamhetens karaktär 
skulle leda till avsevärda olägenheter. 

3. Genom att arbetsstyrkan vid kansliet endast består av fyra tjänste
män uppstår behov av extra personal vid arbetstoppar och i vissa fall 
vid tjänstledigheter och semestrar. Hittills vunna erfarenheter av arbets
belastningen vid kansliet har visat att utökade resurser för anlitande av 
extra personal är nödvändiga. 

Nämnden begär för budgetåret 1975/76 en höjning av medlen för 
extra personal med 10 000 kr. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bussbidragsnämnden för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 542 000 kr., att avräknas mot automobil
skattemedlen. 

E 19. Statligt stöd till kkc lönsam busstrafik 

1973/74 Utgiftl 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

14 363 582 

33 000 000 
36 300 000 

Reservation 4 762 920 

' Tidigare anslagsbcteckning F 2. Ersättning till trafikföretag för drift av icke 
lönsamma busslinjer. 

Statligt stöd till icke lönsam busstrafik utgår enligt kungörelsen 
(1965: 201, omtryckt 1973: 640) om statsbidrag till viss linjetrafik på 
landsbygden och kungörelsen (1973: 639, ändrad 1974: 607) om statligt 
stöd till lokal landsbygdstrafik. 

Bussbidragsnämnden utför den slutliga granskningen av ansökningar 

och meddelar beslut i bidragsfrågor enligt 1965 års kungörelse samt av
ger förslag till Kungl. Maj:t om fördelning av anslagsmedcl mellan Hi

nen i form av mcdelsramar enligt 1973 års kungörelse. 

Bidragsformer 

Statsbidrag till olönsam busstrafik har utgått sedan år 1961. Stöd kan 

enligt 1965 års kungörelse utgå till reguljär trafik med kollektiva trans
portmedel på viss eller vissa sträckor på landsbygden, för vilken trafik 
kostnadstäckning med tillämpning av vanliga företagsekonomiska prin
ciper inte kan uppnås. Till grund för bestämmandet av hidragsbelopp 
för visst år ligger omfattningen av trafikarbetet under närmast före
gående kalenderår (eller räkenskapsår). Det hidragsbcrälligade trafik
arbetet är begränsat till vad som motsvarar en personförande dubbeltur 
om dagen på vederbörande sträcka. Till täckning av underskott i sådan 
trafik kan i normalfallet utgå ersättning med ett visst högsta belopp per 
vagnmil. 

Ett nytt system för det statliga stödet till lokal landsbygdstrafik be
slöts av 1973 års riksdag (prop. 1973: 53, TU 1973: 13, rskr 1973: 203) 

och framgår av förutniimnda 1973 års kungörelse. Det nya systemet till
lämpas fr. o. m. det bidragsår som börjar den 1 augusti 1974 och avser 

sådan landsbygdstrafik som ingår i en i fråga om trafikens omfattning 
och inriktning av kommunen upprättad lokal trafikförsörjningsplan. 

Statsbidrag till lokal landsbygdstrafik utgår enligt de nya bestämmel
serna till kommunen som har att göra ansökan därom hos länsstyrelsen. 
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Till sådan trafik i kommun inom det inre stödområdet eller Gotlands län 
utgår statsbidrag med 75 % av bidragsgrundande underskott beräknat 
enligt i 1973 års kungörelse angivna grunder för högst två dagliga dub
bclturcr och med 50 % inom landet i övrigt. 

Efter en allmän bedömning av de lokala trafikförsörjningsplanerna 
och en granskning av kommunernas bidragsansökningar skall länsstyrel
sen till bussbidragsnämnden insända ett exemplar av ansökningshand
lingarna jämte sammanställning över bidragsanspråken med eget ytt
ram.le. På grundval av bussbidragsnämndens granskning och beslut i 
vissa fall om undantag från allmänt gällande bestämmelser avger nämn
den förslag hur det anslag, som av Kungl. Maj:t föreslagits i statsverks
propositioncn, bör fördelas mellan länen i form av medelsramar. 

Länsstyrelsen beviljar senare statsbidragen inom den medelsram för 
länet som fastställts av regeringen. 

För den regionala trafiken tillämpas tills vidare, intill dess annan 
ordning kan komma att beslutas, 1965 års kungörelse, dock med den 
ändringen att bidragsårct ändrats till 1 augusti-31 juli med tillämpning 
fr. o. m. den 1 augusti 1974. Från samma tidpunkt har vidare den hit
tiilsvarande vagnmilsersättningen höjts från 3: 00 kr. till 3: 50 kr. för 
trafik inom inre stödområdet och till 3: 25 kr. för trafik inom landet 
i övrigt. 

Bussbidragsniim11den 

1. 1965 års kungörelse 

Behovet av bidragsmedel enligt 1965 års kungörelse är avhängigt av 
omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbetet. Genom avfolk
ningen i glesbygderna och det ökade privatbilsinnehavet minskar trafik
underlaget fortlöpande. Sannolikt är att fler linjer blir olönsamma och 
att redan tidigare bidragsberättigade linjer, som ej uppnått maximalt 
statsbidragsbelopp, kommer att få alltmer försämrad lönsamhet och där
igenom ställa anspråk på större bidrag. 

Utgångspunkt för bedömning av anslagsbchovet till regional trafik en
ligt 1965 års kungörelse är bussbidragsutredningens beräkningar, dvs. 7 

milj. kr. i 1972 års prisläge. Detta belopp synes - såvitt kunnat utrönas 
vid granskning av ansökningshandlingarna för bidragsåret 1973 ur 
denna särskilda synpunkt - vara väl avvägt. 

Av ovan anförda skäl måste bedömas som sannolikt att viss ökning av 
det bidragsgrundande regionala trafikarbetet inträder. Med hänsyn här
till beräknas behovet av medel för bidrag enligt 1965 års kungörelse un
der budgetåret 1975176 komma att uppgå till 8 milj. kr. 

2. 1 9 7 3 års kung ö r e Is e 

Behovet av bidragsmedel enligt 1973 års kungörelse är avhängigt av 
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-0mfaltningen och kvaliteten på den trafikservice som kommunerna be

·dömer som nödvändig för att tillfredsställande lokal trafikförsörjning 

skall kunna erbjudas samt av kostnadsutvecklingen för de trafikmedel, i 

första hand buss och tax.i, som kommer att anlitas för utförande av tra

fiken. 
De medelsramar, som Kungl. Maj:t tilldelat länen för innevarande bi

dragsår, medger en medelsförbrukning på 21,5 milj. kr. Enligt de beslut 

som länsstyrelserna fattat om ifrågavarande statsbidrag kommer härav 

.att utnyttjas högst 20,8 milj. kr. För nästa budgetår får därtill läggas den 

·ökning i anslagsbehovet som uppstår genom att kravet på kostnadstäck

ning slopats samt att i bidragshänseende Gotlands län jämställts med 

inre stödområdet. Nämnden har på grundval av genomgång av ansök

·ningshandlingarna för biåragsåret 1974/75 beräknat denna ökning till 

4,7 milj. kr. i 1974 års kostnadsläge. 

För bidragsåret 1975/76 får därtill läggas ökade bidragsanspråk på 

_grund av prishöjningar. I den mån kostnadsökningarna inte kan kom

penseras av intäktsökningar, vilket inte torde kunna antas bli fallet, 

försämras därvid lönsamhetsläget ytterligare för trafikutövarna. Nämn

·<lcn uppskattar ett Ökat anslagsbehov av denna anledning till 5 % av 

-förenämnda belopp 20,8 milj. kr. och 4,7 milj. kr., dvs. 1,3 milj. kr. Det 

må anmiirkas att här är fråga om ett ökat underskott som ej korrigeras 

genom omräkning av intäkterna till referenstaxa. 

Enligt den formulering som 12 § i 1973 års kungörelse givits genom 

1974 års ändring (1974: 607) kan högre bidrag än i normalfallet utgå, 

·om synnerliga skäl föreligger. Beslut i sådan fråga fattas av nämnden. 

Det kan inte nu fastställas hur stora bidragsanspråk som kommer att 

uppstå på grund härav eller vilka kriterier som kommer att gälla vid av

görandet av sådan fråga. Ett visst belopp måste dock finnas disponibelt 
för ändamålet och nämnden föreslår att 0,7 milj. kr. anslås härtill. 

De sammanlagda anslagsbchovcn för budgetåret 1975/76 blir således 

27,5 milj. kr .. varav 5,4 milj. kr. till följd av ändrade bestämmelser och 

J ,3 milj. kr. för försämrad lönsamhet. 

3. Än d r a d a n s l ag s f o r m 

Med hänsyn till att bidragsgivningcn enligt 1973 års kungörelse ge

nom 1974 års ändring inte längre skall vara avhängig av tillgången på 

medel finner nämnden det nödvändigt att rubriceringen av anslaget E 

19. ändras från reservationsanslag till förslagsanslag . 

.Föredraganden 

I prop. 1973: 53 (TU 1973: 13, rskr 1973: 203) föreslogs ändrade be

·stämmelser för bidrag till olönsam linjetrafik med buss m. m. på lands

bygden. Förslaget syftade till att förbättra betingelserna för den kollck

·a:iva trafikförsörjningen inom landsbygds- och glesbygdsområdena och 
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samtidigt till att få en bidragsordning som främjade en rationell och 

ändamålsenlig utformning av trafiken. Innebörden av förslaget var, att 

bidragsgivningen i fortsättningen skulle avse sådan linjetrafik som 

ingår i en i fråga om trafikens omfattning och inriktning preciserad 

lokal eller regional trafikförsörjningsplan. Med hänsyn till den då 

pågående regionala trafikplaneringen avsågs den ändrade ordningen 

genomföras i två etapper, varav den första gällde stödet till lokal tra

fikservice och den andra etappen stödet till regional trafikservice. 

I fråga om b i d r a g s g i v n i n g e n a v s e e n d e d e n l o k a 1 a 

trafikservicen innebar riksdagens beslut år 1973 - i förening 

med riksdagens ställningstaganden år 1974 med anledning av vissa mo

tioner (TU 1974: 9, rskr 1974: 111) - att bidrag skall utgå till högst två 
dagliga dubbelturer på en landsbygdslinje med 50 % av det bidrags

grundande underskottet. Till lokal trafikservice i kommuner inom det 

inre stödområdet skall utgå ett förstärkt stöd med 75 % av det bi

dragsgrundande underskottet. Där synnerliga skäl föreligger kan högre 

bidrag utgå. Det nya stödet till lokal landsbygdstrafik tillämpas fr. o. m. 

det bidragsår som börjar den 1 augusti 1974. Ifrågavarande bidrags

bcstämmelser återfinns i kungörelsen (1973: 639, ändrad 1974: 607) 

om statligt stöd till lokal landsbygdstrafik. 

De medelsramar som tilidelats länen för bidragsåret 1974/75 re

presenterar tillhopa ett medelsutrymme om 21,5 milj. kr. Enligt de 

beslut som länsstyrelserna fattat i fråga om bidrag till lokal lands

bygdstrafik kommer härav att utnyttjas högst 20,8 milj. kr. 

Bussbidragsnämnden har för budgetåret 1975/76 beräknat bidrags
behovct för ifrågavarande bidragsgivning till 27,5 milj. kr., innebä
rande en ökning med 6,7 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Av ökningen avser 1,3 milj. kr. försämrad lönsamhet för trafikutövarna 

och 5,4 milj. kr. merkostnader till följd av riksdagens år 1974 beslutade 
Undringar i bidragssystcmet. 

Jag beräknar behovet av bidragsmedel för budgetåret 1975/76 till 

28,3 milj. kr. Jag har därvid - utöver bussbidragsnämndens förslag 

- beräknat 0,8 milj. kr. i ytterligare utrymme med anledning av den 

utformning som referenstaxan fått genom beslut av Kungl. Maj :t i sep

tember 1974 med anledning av riksdagens uttalanden. 

I avvaktan på bidragssystemets anpassning i en andra etapp med hän

syn till den regionala trafiken beslutade riksdagen på förslag i 1973 års 

proposition en ordning att tillämpas tills vidare, innebärande att i fråga 

om den trafik som ej omfattas av de lok a I a trafik

p Ian c r n a - och som alltså närmast har karaktären av regional 

trafik - hittillsvarande bidragsbcstämmelser i tillämplig utsträckning 

skulle äga giltighet. Ifrågavarande bestämmelser återfinns i kungörelsen 

(1965: 201, omtryckt 1973: 640) om statsbidrag till viss linjetrafik på 

landsbygden. I enlighet härmed utgår till sådan trafik bidrag för högst 
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-en dubbeltur om dagen med en vagnmilscrsättning som normalt utgör 

3: 25 kr. men som för trafik inom inre stödområdet höjts till 3: 50 kr. 

_Bidraget söks av trafikföretagen hos länsstyrelsen och beviljas av buss

bidragsnilmnden. Bidraget utbetalas direkt till trafikföretagen. 

Under budgetåret 1975/76 skall bidrag enligt sistnämnda bestäm

melser utanordnas avseende bidragsåret 1 augusti 1974-31 juli 1975. 
Bussbidragsnämnden har beräknat behovet av bidragsmedel för budget

året till 8 milj. kr. Jag godtar denna beräkning. 

Jag skall härefter övergå till att behandla frågan om det fort

:s a t t a s t ö d e t t i I I d e n r e g i o n a I a b u s s t r a f i k e n och 

·vill i sammanhanget hänvisa till den regionala trafikplanering som ny

ligen - i en första omgång - avslutats av länsstyrelserna, vilka till 

.kommunikationsdepartementet inlämnat slutliga förslag till trafikplaner. 

Syftet med planeringen har varit att - med utgångspunkt i nuva

rande och förväntad bebyggelsestruktur, näringslivsförhållandcn osv. 

·nch med h~insyn till efterfrågan på transporttjänster - få underlag för 

lJedömning, hur en regions behov av person- och godstransporter 

_lämpligen kan tillgodoses. Planeringsarbetet har på persontransport

:sidan siktat till lösningar som kan genomföras i ett kortare tidspers

pektiv. Avsikten har varit att planeringen skall få en rullande karaktär, 

.innebärande att i detta fall persontrafikplanerna kan hållas aktuella och 

.efter hand anpassas till ändrade förutsättningar. 

Till grund för planeringen ligger en försöksplanering i två rnodclfän 

-- Norrbottens och Östergötlands län - där planeringen genomförts av 

'resp. länsstyrelse under medverkan av trafikplaneringsutredningcn (K 

:I 970: 41 ). De anvisningar för planeringsarbetet som på förslag av tra

:fikplaneringsutredningen meddelats övriga län har grundats på erfarcn

'hcterna från denna försöksplanering. Sådana anvisningar har lämnats 
:i februari 1972 (Ds K 1972: 1) såvitt avser invcnteringsskedet och i 

mars 1973 (Os K 1973: 3) såvitt avser plancringsskedet. Som underlag 

för ltinsstyrelsemas arbete har utredningen vidare bl. a. publicerat en 

faktasamling (Os K 1972: 4) över transportarbete, trausportströmmar 

(Jch trafikanUiggningar. 

De planer för den kollektiva trafikförsörjningen inom länen, som 

planeringen resulterat i, har utformats med tanke på att ge underlag 

för ställningstaganden och prioriteringar m. m., som kan medverka till 

en samhällsekonomiskt rationell utveckling av transporterna. De skall 

vidare ge utgångspunkter för kommunernas planering av den lokala 

trafikservicen. 

Detta innebär mer konkret att persontrafikplanerna behandlar tra

fikalstrande faktorer, nuvarande transportförsörjning, målsättning och 

principer för trafikförsörjningcn, rcsbehoven för olika resfunktioncr 

utifrån regionala kontaktnät samt uppläggningen av den kollektiva tra

fiken och utformningen av ett regionalt stomlinjenät med angivande av 

bl. a. antal förbindelser och deras tidsmässiga förläggning. 
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Grundtanken i planeringsarbetet har i princip varit att med ett ra
tionellt regionalt linjenät sammanbinda olika kommuncentra, mellan 
vilka uttalade regionala resbehov föreligger, att på befintliga linjer an
passa linjedragning och turtäthet med hänsyn till trafikunderlag, att i 

en del fall redovisa bussaltemativ som bättre tillgodoser resbehoven än 
befintliga trafiksvaga bandelar, att öppna nya förbindelser där kontakt
näten pekar på behov av sådana men där rimliga förbindelser i dagens 
läge saknas, att vid behov - genom lämpliga arrangemang - snabba 
upp förbindelserna så att de blir attraktiva i förhållande till den indi
viduella trafiken osv. 

I planeringsarbetet behandlas olika slag av samordningsfrågor. Det 
gäller samordningen mellan olika trafikutövare i regional trafik, sam
ordningen mellan lokal, regional och interregional trafik och samord
ningen mellan å ena sidan persontransporter och å andra sidan gods
och posttransporter. Även samordningen mellan järnvägstrafik - och 
särskilt då olönsam järnvägstrafik - och busstrafik behandlas, därvid 
i förekommande fall alternativa trafiklösningar redovisas. 

Allmänt bör - som jag framhöll i 1973 års proposition - den 
grundläggande principen även framgent vara att linjetrafik på lands
bygden primärt skall erbjudas i den omfattning som är möjlig från 
företagsmässiga utgångspunkter och som alltså kan drivas utan under
skott och då givetvis i rationella former och med en väl avvägd taxa. 
I de fall där det inte är möjligt att vidmakthålla en rimlig trafikförsörj
ning med tillgodoseende av kravet på kostnadstäckning bör bidrag kun
na utgå av allmänna medel. Detta är grundtanken i bidragsgivningen 
avseende den lokala trafikservicen. Det har också varit grundtanken i 

arhctet med de regionala trafikplanerna. 
Det kan härvidlag konstateras att det stöd som f. n. utgår till den 

regionala trafiken inte förslår för att i rimlig utsträckning kunna full
följa intentionerna i de persontrafikplaner som nu framlagts. Härför 
krävs ett förstärkt stöd. 

Om de regionala trafikplanerna gäller att de under den närmaste 
tiden kommer att sammanställas och utvärderas, och bl. a. då för att 
kunna tjäna som underlag i det utredningsarbete som bedrivs av trafik
politiska utredningen och utredningen om regionala trafikrabatter. 

Jag har emellertid inte funnit det försvarligt att - i avvaktan på ett: 
mera samlat ställningstagande till olika trafikpolitiska frågor - dröja 
med genomförandet redan på kortare sikt av förbättringar i den regio
nala landsbygds- och glesbygdstrafiken i anslutning till länsstyrelsernas: 

förslag till regionala persontrafik.planer. Jag förordar en förstärkning 
och även en mera ändamålsenlig utformning av stödet till den regionala 
busstrafiken. 

Innan jag närmare redovisar mitt förslag, vill jag något beröra vissa 
utredningar, som direkt kan påverka utformningen på sikt av stödet 
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till den regionala trafiken. Det gäller länsberedningen, som i sitt be
tänkande (SOU 1974: 84) Stat och kommun i samverkan har föreslagit 

att landstingskommunerna skall bli ansvariga för den regionala och lo

kala kollektivtrafiken inom resp. landstingsområde. Länsberedningens 
betänkande remissbehandlas f. n. 

Det gäller vidare den nyssnämnda utredningen om regionala trafik

rabatter i form av periodkort och liknande. Utredningen skall närmare 

överväga rabatternas geografiska täckning, utformning och storlek med 
hänsyn till omfattningen och inriktningen av ifrågavarande trafik och 
kostnaderna för denna. I sammanhanget skall bl. a. belysas hur olika 

alternativ i fråga om utformning och storlek av rabatterna kan väntas 
påverka utnyttjandet av de kollektiva trafikmedlen. Med beaktande av 
de effekter som rabatterna kan väntas få på resandet skall deras in

verkan i intäkts- och kostnadshänseende bedömas. I den mån det blir 
fråga om underskott, har utredningen att behandla frågan om fördel
ningen och finansieringen härav. Slutligen skall de tekniska och admi

nistrativa aspekter som sammanhänger med rabatterna närmare över
vägas. Med hänsyn till att såväl staten som primär- och landstingskom

munerna är naturliga intressenter i den ifrågavarande trafiken, ingår 

företrädare för dessa tre parter i utredningen. 

Det samband som dessa utredningar har med formerna och be

tingelserna för den regionala trafiken är också anledning till att mina 
förslag har fått en provisorisk karaktär. 

En utgångspunkt för mina överväganden har varit att skapa större 
överensstämmelse mellan bidragsforrnerna för lokal och regional trafik. 
För stödet till lokal trafikservice på landsbygden gäller såsom nämnts 
enligt den av riksdagen år 1973 godtagna ordningen att trafik för att få 

stöd skall ingå i en av kommunen fastställd lokal trafikförsörjningsplan. 
Därmed har garantier skapats för att bidragen verkligen kommer från 
samhälleliga synpunkter mera angelägen trafik till godo. För den regio
nala trafiken har hittills - i avvaktan på genomförandet av den regio
nala trafikplaneringen - den äldre bidragsordningen gällt, innebärande 
att bidragsgivningen mera allmänt är inriktad på att stödja underskotts

trafik. Detta betyder att stödet inte alltid kommer sådan trafik till godo 
som bäst tillgodoser en bygds eller regions krav på tillfredsställande 
trafikförsörjning. Med länsstyrelsernas nu ingivna slutliga förslag till 

planer har förutsättningar skapats för att även denna bidragsgivning kan 

göras planeringsanknuten. Som förutsättning för stöd kan sålunda upp

ställas kravet att ifrågavarande busslinje finns upptagen i en av läns
styrelse upprättad regional persontrafikplan. 

Vad i övrigt avser karaktären hos den trafik som skall omfattas av 
regionalt stöd gäller enligt den hittillsvarande äldre bidragsordningen 
kravet att fyra femtedelar av trafikföretagets hela linjelängd skall ligga 

utanför stadsplanelagt område. Denna bestämmelse har visat sig mot-
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verka en rationell uppläggning av trafiken. Med hänsyn härtill bör 
kravet bortfalla, liksom tidigare skett för stödet till den lokala trafik
servicen. Enligt den nya bidragsordningcn för sådan trafik krävs en
dast att den enskilda linjen till minst hälften av sin längd skall vara 
belägen utanför stadsplanelagt område. Motsvarande bör gälla för att 

regional trafikservice skall vara bidragsberättigad. Detta motiveras av 
att stödet i första hand bör inriktas på landsbygdslinjer och inte på de 
större städernas tätortstrafik. Det krav som uppställts för den lokala 
trafikservicen att även trafikarbetet till större delen skall avse resor som 
påbörjas eller avslutas utanför stadsplanelagt område är med hänsyn 
till den regionala trafikens karaktär inte aktuellt att överföra till det 
regionala bidragssystemct. 

I de fall en regional trafikplan redovisar alternativa trafiklösningar 
som i huvudsak tillgodoser samma trafik.behov - exempelvis å ena 
sidan ett alternativ med en befintlig olönsam och bidragsberättigad 
järnvägstrafik och å andra sidan ett alternativ med en bidragskrävande 
busstrafik - bör givetvis vid en bibehållen järnvägstrafik regionalt buss

bidrag inte utgå. 
Allmänt bör även fortsättningsvis gälla att bidrag skall kunna utgå 

oberot:ndc av trafikföretagens ägarförhållanden. 
l fråga om bidragets storlek gäller som tidigare nämnts att bidrag 

till lokal trafikservice numera utgår för högst två dagliga dubbelturer 
och med viss andel av det bidragsgrundande underskottet. Det regio
nala stöd som f. n. utgår enligt den äldre bidragsordningen är begränsat 
till en dubbeltur per dag och ersättningen är i princip maximerad till 
visst högsta belopp - 3: 25 resp. 3: 50 kr. - per vagnmil. 

Jag föreslår nu, att även den regionala bidragsgivningen skall kunna 
avse två dagliga dubbelturcr på en linje. Samtidigt bör vagnmilser
sättningcn viisentligt förbättras. Till grund fÖr bestämningen av er
sättningens storlek bör läggas nuvarande driftkostnader i busstrafiken. 
Efter uppgången i drivmedelspriserna i början av år 1974 kan den ge
nomsnittliga driftkostnaden i regional busstrafik anges till ca 28 kr. per 
vagnmil. Med hänsyn till en - på grundval av bl. a. material inom 
bussbidragsnämnden - beräknad ungefärlig kostnadstäckningsgrad av 
åtminstone 70 % kan med en vagnmilsersättning på upp till 8 kr. en 
rimlig kostnadstäckning i allmänhet uppnås. 

Såväl enligt den nya bidragsordningen för lokal trafikservice som 

enligt den äldre bidragsordningen för regional trafik har ett högre bi
drag medgetts för inre stödområdet. Med hänsyn till den sämre kost
nadstäckningsgrad som i åtskilliga fall här möter är jag beredd att för
orda en vagnmilscrsättning på upp till 10 kr. Med hänsyn till att Got
land likställs med det inre stödområdet när det gäller bidrag till lokal 
trafikservice anser jag att den högre vagnmilsersättningen bör kunna 
utgå även för såsom regional betecknad trafik på Gotland. 
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Om synnerliga skäl föreligger bör bidrag liksom hittills kunna utgå 
med högre belopp. 

Det bör få ankomma på regeringen att vid behov anpassa vagnmils
ersä ttn ingen. 

I likhet med vad som gäller för det nuvarande regionala bussbidraget 
bör även i fortsättningen den regionala bidragsgivningen grundas på 
trafikföretagens verkliga kostnader och företagsekonomiskt beräknade 
intäkter. Vid bedömningen av rimligheten av dessa senare kan den för 
den lokala trafikservicen gällande referenstaxan tjiina till allmän väg

ledning. 
I fråga om handläggningsförfarandet bör gälla att länsstyrelserna i 

god tid inför ett bidragsår ser över och vid behov anpassar den regio
nala planen, som sedan inges till bussbidragsnämnden. Samtidigt över
lämnas planen till berörda kommuner, med vilka ett samordningsbehov 
föreligger med hänsyn till samspelet i förekommande fall mellan den 
regionala och lokala trafiken. 

Det ankommer på bussbidragsnämnden att granska stomlinjenäten i 
trafikplanerna och bl. a. då med hänsyn till avgränsningen mellan re
gional och lokal trafik och till den allmänna avvägningen mellan trafik
utbud och trafikunderlag. En sådan granskning är nödvändig med 
hänsyn till den olika grad av konkretion och ambitionsnivå som känne
tecknar olika trafikplaner. Det är härvid angeläget att i såväl själva 
planeringsarbetet som i bidragsgivningen skapa förutsättningar för en 
ur rättvisesynpunkt rimlig praxis i olika delar av landet. Besked om 
bussbidragsnämndens ställningstaganden skall lämnas i så god tid före 
trafikårets ingång att behövliga justeringar och förberedelseåtgärder 
kan vidtas. I fråga om granskningen av ansökningarna får bussbidrags
nämnden sålunda i stort samma uppgift som enligt den nuvarande bi
<lragsordningen. Liksom f. n. utbetalar bussbidragsnämnden de regionala 
bussbidragen direkt till trafikföretagen. 

I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om gränsdragningen 
mellan regional och lokal trafik. Enligt anvisningarna för trafikpla
neringen avses med lokal trafik i princip trafik inom en och samma 
kommun. Till lokal trafik hänförs också sådan trafik mellan angrän
sande kommuner, som enligt det följande inte är av regional karaktär 
(exempelvis närtrafik över kommungräns). Regional trafik är - enligt 
anvisningarna - i regel trafik mellan kommuncentra inom ett län eller 
i län som gränsar till varandra. Med sådana centra jämställs sådana 
persontrafikterminaler som utgör betydelsefulla knutpunkter för sär
skilda trafikslag. 

I propositionen om bidrag till lokal Jandsbygdstrafik (prop. 1973: 53) 
uttalade jag att gränsdragningen är av särskilt intresse med hänsyn till 
den innebörd, som därmed ges åt den lokala trafiken. I vad mån modi
fikationer i den ena eller andra riktningen senare kunde bli aktuella 

13 Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bil. 8 
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i den i och för sig naturliga gränsdragningen fick enligt propositionen 
bl. a. bli beroende av de erfarenheter som successivt erhölls av såväl 
den regionala som den lokala trafikplaneringen och det inbördes sam
spel som denna bygger på. 

Vid sin behandling av propositionen uttalade riksdagen att den t. v. 
kunde godta den föreslagna gränsdragningen mellan lokal och regional 
trafik. Frågan om hur lokaltrafiken planerings- och bidragsmässigt bor
de avgränsas från den regionala trafiken fick dock ytterligare över
vägas. Med hänsyn till den storlek som vissa kommuner hade kunde det 
nämligen - enligt riksdagens uttalande - ifrågasättas om det var rim
ligt att beteckna all trafik inom en kommun som lokal. 

Med hänsyn till riksdagens uttalande och till erfarenheterna från 
trafikplaneringsarbetet vill jag anföra följande. 

Fråga om avgränsningen mellan regional och lokal trafik kommer 
närmast upp vad avser trafik mellan ett kommuncentrum och en i sam
ma eller annan kommun belägen ort som inte är kommuncentrum (dvs. 
vad som kan innefattas i begreppet persontrafikknutpunkt). 

överväganden om vad som kan läggas in i begreppet persontrafik
knutpunkt får i första hand göras med utgångspunkt i riksdagens ut
talanden. 

Inom ytstora kommuner förekommer det att ett centrum i viss kom
mundel - i det följande benämnt kommundelscentrum - har en ut
präglad funktion av serviceort för en betydande del av kommunen. 
Kriterierna härför måste bli preliminära i avvaktan på ställningstagan
den till länsplanering 1974, inom vilken val av kommundelscentra disku
teras från delvis andra utgångspunkter. Vissa rimliga krav får ställas i 

fråga om kommunens ytstorlek (linjens längd), ortens omland och ser
viceutbud samt reshastighet och resandestruktur i trafiken för att ett 
sådant kommundelscentrum skall kunna jämställas med kommuncen
trum vid avgränsningen lokal - regional trafik. 

Kommunens ytstorlek och ifrågavarande busslinjes längd skall vara 
av sådan omfattning att det kan förutsättas att trafikens inordnande i 
den lokala trafikplanen skulle bli särskilt betungande för kommunen. 
Ett kommundelscentrum bör ha ett omland i fråga om service och/eller 
arbetsmarknad som omfattar en relativt stor del av kommunen. I detta 
centrum bör finnas i stort sett samma serviceutbud som förutsatts för 
kommuncentrum enligt planen för utveckling av den regionala struk
turen. Det bör vidare ha en klar funktion av knutpunkt för den lokala 
trafiken inom berörd del av kommunen. 

Linjetrafiken mellan kommuncentrum och kommundelscentrum bör 
vidare uppfylla kraven vad exempelvis gäller reshastighet i den re
gionala trafikplanen. Slutligen bör resandestrukturen på linjen (turerna) 
i fråga vara sådan att trafiken i inte oväsentlig utsträckning tillgodoser 
resbehoven mellan kommuncentrum och kommundelscentrum. 
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Utifrån en sådan karakterisering får de orter bestämmas som skall 
anses som kommundelscentra i trafikplanerings- och bidragshänseendc. 
I första hand kommer det givetvis att gälla orter inom det inre stöd
området. 

Förutom angivna slag av kommundelscentra kan som persontrafik
knutpunkter i bidragssammanhang betecknas vissa ytterligare orter, 
som utgör en naturlig knutpunkt för persontrafiken i stället för kom
muncentrum. 

Det ankommer på regeringen och, efter regeringens bemyndigande, 
bussbidragsnämnden att utfärda föreskrifter och anvisningar för hand
läggningen och tillämpningen av det regionala bussbidragssystemet. 

Det nu föreslagna stödet avses tillämpas fr. o. m. det bidragsår som 
inleds den 1 augusti 1975. Medelsbehovet för ändamålet kan beräknas 
till 17 milj. kr. Eftersom bidragen liksom hittills kommer att utbetalas 
i efterskott, behöver erforderliga anslagsmedel upptas först i budget
proposition till 1975176 års riksmöte. 

I enlighet med det föregående beräknar jag anslaget - som bör ha 
formen av förslagsanslag - till den olönsamma busstrafiken under 
budgetåret 1975/76 till (28,3 + 8,0) 36,3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för utökat stöd 

för den regionala busstrafiken; 
2. bemyndiga regeringen att vid behov anpassa utgående vagn

milsersättningar; 
3. till Statligt stöd till icke lönsam busstrafik för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 36 300 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 
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F. DIVERSE 

F 1. Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järn

vägslinjer m. m. 

1973/74 Utgift 380 000 000 
1974/75 Anslag 435 000 000 
1975/76 Förslag 545 000 000 

Från anslaget utgår sedan budgetåret 1964/65 ersättning till SJ för un
derskott för drift av icke lönsamma järnvägslinjer. Vidare skall från an
slaget betalas dels SJ:s kostnader för drift av sådana icke lönsamma 
järnvägsstationer, som skall bibehållas enligt Kungl. Maj:ts beslut, dels 
ersättning för pensionärsrabattens utvidgning till förtidspensionärer 

m. fl. 

Statens järnvägar 

I skrivelse den 16 augusti 1974 framhåller SJ följande. 

Icke lönsamma järnvägslinjer 

Den totala banlängden vid SJ den 1 juli 1974 uppgick till 12 376 km, 
varav 6 555 km eller 53 % tillhörde det ersättningsberättigade bannätet. 

Underskottet på det ersättningsberättigade bannätet under budgetåret 
1975/76 har på grundval av 1972 års separatredovisning beräknats till 
607 milj. kr. Vid framräkningen av separatredovisningens resultat 
har hänsyn i första hand tagits till kända och t. o. m. utgången av bud
getåret 1975176 förväntade ändringar i löne- och prisnivån. Taxan har 
antagits bli oförändrad efter den 1 januari 1974. Till det sålunda fram
räknade underskottet skall - liksom tidigare - läggas ersättning för 
inkomstbortfall genom nedsatta styckegodsfrakter i viss samtrafik järn
väg-billinje. Denna ersättning beräknas för budgetåret 1975176 till 2,7 
milj. kr. Vidare beräknas behov av ersättning för viss trafik över Ystad 
med 1,2 milj. kr. Det sammanlagda behovet av driftersättning för olön
samma järnvägslinjer under budgetåret 1975176 uppgår sålunda till 
(607,0+ 2,7+1,2) 610,9 milj. kr. I denna driftersättning har inte in
räknats kostnader för erforderliga investeringar i det ersättningsberätti
gade bannätet. 

Icke lönsamma järnvägsstationer 

Under budgetåret 1973/74 lades 42 olönsamma järnvägsstationer ned, 
varav tre bemannade. Härutöver avbemannades 28 stationer. Ersätt
ningsbehovet för sådana olönsamma stationer, som Kungl. Maj:t be
stämt skall bibehållas, har - med utgångspunkt i förhållandena under 
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budgetåret 1973/74 - beräknats till 100 000 kr. under budgetåret 
1975/76. 

Musei verksamhet 
Riksdagen har i enlighet med prop. 1974: 28 uttalat, att järnvägs

museet bör utgöra en del av SJ:s verksamhet och organisatoriskt tillhö
ra verket. SJ anser dock att verksamheten vid järnvägsmuseet inte är 
företagsekonomiskt motiverad. Ersättning bör därför utgå till SJ för de 
drift-, underhålls- och kapitalkostnader som är hänförliga till järnvägs
museet. Ersättningsbehovet för budgetåret 1975/76 uppgår till 1,8 milj. 

kr. 

Landsvägstrafi~ 

I skrivelser till Kungr. Maj:t har SJ vid olika tillfällen hemställt om 
särskild ersättning för olönsam landsvägstrafik. För budgetåret 1975/76 

beräknar SJ behov av ersättning för trafik dels mellan centralorter i 
olika kommunblock med 13,7 milj. kr., dels på sträckan övertomeå
Pajala med 1,3 milj. kr. och dels på Gotland med 0,1 milj. kr., dvs. 
sammantaget 15,1 milj. kr. 

Pcnsionärsrat>att 
SJ beslutade den 4 februari 1974 att 67-kortsrabatten fr. o. m. den 

1 april 1974 skulle ersättas av en pensionärsbiljett som i stort innebar 
25 % rabatt på ordinarie biljettpris vid resor i första och andra klass 
måndag-torsdag och lördag. Beslutet baserades på företagsekonomiska 
överväganden. Kungl. Maj:t beslutade den 22 februari 1974 om bibehål
lande i stort av dittills gällande pensionärsrabatt, som innebar 50 % 

nedsättning på ordinarie biljettpris och med giltighet vid veckoslut och 
helger i samma utsträckning som tidigare. Beslutet innebar vidare att -
i enlighet med SJ:s förslag - det särskilda, avgiftsbelagda 67-kortct slo
pades samt att rabatten utvidgades att omfatta även resor i första klass. 

SJ har i skrivelse till Kungl. Maj:t den 8 april 1974 redovisat de 
ekonomiska konsehenserna för SJ som den ytterligare utvidgningen av 
pensionärsrabatten innebär. Vidare har SJ i skrivelse den 2 augusti 1974 
begärt ett tilläggsanslag om 15 milj. kr. för budgetåret 1974/75, ut
över det anslag om 1,9 milj. kr. som - liksom tidigare år - bevil
jats för utvidgning av 67-kortsrabatten till förtidspensionärer m. fl. Till
läggsanslaget skulle utgöra ersättning för den resultatförsämring som 
Kungl. Maj:ts beslut innebar jämfört med SJ:s beslut. För budgetåret 
1975/76 beräknar SJ ett ersättningsbehov av totalt 18,9 milj. kr. för 
pcnsionärsrabatten. 

Studeranderabatt 
SJ har av Kungl. Maj:t fått i uppdrag att - med utgångspunkt i eget 

ekonomiskt ansvar - utarbeta förslag till lämplig utformning av stude-
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randerabatter vid SJ och till handläggningsordning som medger en ef
fektiv kontroll och är administrativt lätthanterlig. SJ lämnade ett sådant 
förslag i skrivelse till Kungl. Maj:t den 6 juli 1973. I överensstämmel
se härmed förutsatte SJ i fjolårets anslagsframställning att den före
slagna studeranderabatten skulle beviljas elever med studiesociala för
måner och att rabattens giltighetstid skulle bli densamma som för fler
talet andra tågreserabatter. För budgetåret 1975/76 beräknas den före
slagna rabatten medföra en resultatförsämring om 15,5 milj. kr. i taxe
nivån den 1 januari 1974. 

Rabattförsök 

Med hänvisning till SJ:s försök att uppnå förbättrat ekonomiskt re
sultat med sänkta biljettpriser har riksdagen uttalat (TU 1974: 8, rskr 
1974: 230) att denna försöksverksamhet bör fortsätta i syfte inte minst 
att stimulera trafik på banor som anses nödvändiga av sociala och 
regionalpolitiska skäl, som exempelvis inlandsbanan, samt persontrafi
ken på de riktigt långa avstånden. Uttalandet avsåg också försöksverk
samheten med charterresor per tåg. Kungl. Maj:t har överlämnat ut
skottets betänkande till SJ för kännedom och beaktande av vad utskot
tet anfört om försöksverksamhet med lämpliga rabatt- och charter
former. 

SJ prövar fortlöpande olika prisnedsättningar. Även charterresor ar
rangeras. Prövning av möjligheterna till resultatförbättrande prisnedsätt
ningar i förhållande till gällande taxor är en väsentlig del av SJ:s verk
samhet. SJ har enligt sin instruktion inte befogenhet att ge avkall på det 
företagsekonomiska kravet att medge endast sådana nedsättningar i tax
an som kan anses vara förenliga med SJ :s ekonomiska intresse. 

SJ finner det motiverat att prisförsök, med de sociala och regionalpo
litiska syften trafikutskottet anger, möjliggörs genom anslag motsva
rande den företagsekonomiska resultatförsämring som beräknas uppstå i 
form av merkostnader och intäktsrninskning för SJ. 

Om riksdagen ställer sig positiv vill SJ pröva en rabatt för järnvägsre
sor till, från och inom det inre stödområdet under hela år 1975. SJ före
slår en rabatt om 25 % upp till 50 kr. på det vanliga priset för färdbil
jetten. 

SJ beräknar behovet av ersättning för det föreslagna prisförsökct un
der år 1975 till 11 milj. kr., varav hälften - 5,5 milj. kr. - på tilläggs
stat för budgetåret 1974/75 och resterande 5,5 milj. kr. på driftbudge
ten för budgetåret 1975176. 

Utbildning av vapenfria tjänstepliktiga 

I anslagsframställning för budgetåret 1974/75 begärde SJ ersättning 
för utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. Utbildningskostnadcrna, som 
saknar motsvarighet hos konkurrerande företag, beräknades till 1 milj. 
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kr. I prop. 1974: 1 (bil. 8, s. 233) angavs att AMS under budgetåret 
1974/75 inte hade för avsikt att kalla iii. vapenfria tjänstepliktiga för pla
cering vid SJ. Särskild ersättning för ändamålet behövde därför inte ut
ges till SJ. 

AMS har sedermera meddelat sin avsikt att inkalla vapenfria tjänste
pliktiga till SJ även i fortsättningen. I hemlig skrivelse till Kungl. Maj :t 
den 26 mars 1974 har SJ redovisat konsekvenserna för reparationsbe
redskapen av ett avbrytande av ifrågavarande vapenfriutbildning samt 
i skrivelse den 20 maj 1974 för ändamålet begärt ett tilläggsanslag om 

1 milj. kr. för budgetåret 1974/75. Kostnaderna för utbildning av vapen
fria tjänstepliktiga vid SJ beräknas under budgetåret 1975/76 till 1,1 
milj. kr. 

Driftvärn 

Enligt regleringsbrev den 30 mars 1973 till SJ för budgetåret 1973174 
skulle det ankomma på överbefälhavaren och SJ att gemensamt bl. a. 
pröva betydelsen från totalförsvarssynpunkt av att bibehålla driftvärnet 
vid SJ. Den begärda utredningen översändes till Kungl. Maj:t i hemlig 
skrivelse den 21 mars 1974. SJ:s kostnader för driftvärn, som angavs 
sakna motsvarighet hos konkurrerande företag, beräknades till 2 milj. 
kr. för budgetåret 1974/75. SJ har begärt ett tilläggsanslag på nämnda 
belopp för innevarande budgetår. Chefen för försvarsstaben har i skri
velse till bl. a. chefen för kommunikationsdepartementet den 8 mars 
1974 givit uttryck för uppfattniii.gen att kostnaderna för driftvärnet 
bör belasta SJ. Kostnaderna för driftvärnet under budgetåret 1975/76 
beräknas till 2,3 milj. kr. 

Plankorsningar 

Enligt kungörelsen (1959: 50) angående säkerhetsanordningar vid 
plankorsningar mellan järnväg och väg m. m. åligger det innehavare av 
järnväg att vid plankorsningar anordna och underhålla kryssmärken och 
säkerhetsanordningar samt ordna den bevakning som kan komma i frå
ga enligt kungörelsen. 

Sedan år 1941 kan järnväg erhålla statsbidrag till kostnaderna för an
ordnande av säkerhetsanläggning som beslutats enligt nämnda kungö
relse. Bidrag utgår med 90 % av de beräknade kostnaderna. Genom 
Kungl. Maj:ts brev den 29 april 1964 bar bestämmelserna ändrats såtill
vida, att bidrag med 45 % av den beräknade kostnaden kan utgå även 
för automatiseriii.g av manuellt skött säkerhetsanläggning. 

Statsbidrag kan däremot inte erhållas till kostnaderna för drift, under
håll och förnyelse av plankorsningar och säkerhetsanordningar och inte 
heller för det bantekniska underhållet vid plankorsningar. Kostnaderna, 
som saknar motsvarighet hos med järnväg konkurrerande transportföre
tag, bör enligt SJ:s mening behandlas med utgångspunkt i ett trafik-
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politiskt betraktelsesätt och ses som för järnvägs- och vägtrafik gemen
samma kostnader. 

SJ anser att kostnaderna bör delas lika mellan vägtrafik och järnvägs
trafik. De totala kostnaderna för drift och underhåll av plankorsningar 
på affärsbanenätet har av SJ för budgetåret 1975176 beräknats till 38,4 
milj. kr. SJ begär således ersättning med 19,2 milj. kr., svarande mot 
vägtrafikens kostnadsandel. 

Sammanfattning 

Det totala anslagsbehovet för budgetåret 1975/76 för verksamheter 
av icke kommersiell karaktär uppgår därmed till (610,9+0,1+1,8-1-
15,1+18,9-;-15,5+5,5+1,1+2,3+19,2) 690,4 milj. kr. SJ hemställer 
att detta belopp anvisas på statens driftbudget. 

F öredrnganden 

Enligt de år 1963 meddelade riktlinjerna för den statliga trafikpoli
tiken (prop. 1963: 191, S3LU 1963: 1, rskr 1963: 424) skall SJ ersättas 
för driftunderskott på sådana i c k e I ö n s a m m a j ä r n v ä g s
i in j c r, vilkas trafikering utgör en ekonomisk belastning för SJ men 
på vilka trafiken bör bibehållas tills vidare av samhälleliga skäl. Ersätt
ningens storlek skall grundas på en vart tredje år förnyad bandelsunder
sökning. För den senaste undersökningen, som genomfördes år 1972, 
lämnades en redogörelse i prop. 1973: 1 (bil. 8, s. 164). 

För budgetåret 1975/76 har SJ begärt ersättning för underskottet på 
det ersättningsberättigade bannätet med 607 milj. kr. Beräkningen av 
ersättningens storlek bygger på SJ:s bedömning av hur bl. a. löne- och 
sakkostnader kan väntas utveckla sig intill budgetårets utgång. På in
täktssidan har räknats med taxeläget den 1 januari 1974. 

Jag har vid min bedömning av de olika faktorer, som kommer att 
påverka behovet av ersättning, i första hand beaktat effekten av taxe
höjningen vid SJ den 1 november 1974. Genom denna minskar anslags
bchovet. I övrigt gäller att jag har använt en beräkningsmetodik som i 
vissa hrinseenden avviker från SJ :s. Det är här att märka att relativt 
obetydliga procentuella förändringar vid framräkningen av vissa kost

nadsposter kan innebära att det totala ersättningsbeloppet påverkas vä
sentligt. Med hänsyn härtill har jag funnit att ersättningen under bud
getåret 1975176 bör utgå med 540,2 milj. kr. 

Det av mig förordade beloppet innebär en kraftig ökning jämfört med 
budgetåret 1974/75, nämligen med ca 110 milj. kr. 

SJ bör vidare - liksom hittills - få 2,7 milj. kr. som ersättning för 
de övcrgångsvis tillämpade nedsättningar i styckegodstaxan som före
kommer i samtrafik mellan järnvägsnätet och platser vid nedlagda 
järnvägslinjer. 

På grundval av beslut av 1968 års riksdag (SU 1968: 9, rskr 1968: 
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113) har kommun, som med hänsyn till trafikförsörjningen anser att 
olönsam järnvägsstation bör bibehållas; sedan hösten 1968 möjlighet 
att göra framställning härom till Kungl. Maj:t. Med anledning av så
dana framställningar har Kungl. Maj:t i en del fall ålagt SJ att bibe
hålla viss trafik eller att i övrigt vidta särskilda anordningar för tra
fikförsörjningen. För budgetåret 1975176 föreslår SJ att ersättning för 
detta ändamål utgår med oförändrat 100 000 kr. Jag biträder detta 

förslag. 
Jag övergår nu till att behandla SJ:s begäran om ersättning 

f ö r v i s s a a n d r a v er k s a m h e t e r. 
I fråga om verksamheten vid järnvägsmuseet i Gävle bedömer SJ 

denna inte vara av den karaktären att den är företagsekonomiskt moti
verad. Ersättningsbehovet anges till 1,8 milj. kr. I prop. 1974: 1 (bil. 8, s. 

168) anförde jag bl. a., att museet bör ses som en naturlig del av SJ:s 
verksamhet. Samma ståndpunkt intogs i prop. 1974: 28 angående den 
statliga kulturpolitiken (KrU 1974: 15, rskr 1974: 28). Jag utgår då själv
fallet från att SJ - liksom televerket och postverket inom sina verk
samhetsområden - utformar verksamheten på ett sådant sätt att den 
blir allmänt good-willskapande för SJ. Någon särskild ersättning är jag 
inte beredd att förorda för ändamålet. 

Den av SJ yrkade ersättningen för olönsam landsvägstrafik mellan 
centralorter i olika kommunblock, på sträckan Övertorneå-Pajala samt 

på Gotland anser jag mig inte kunna tillstyrka. Jag hänvisar i samman
hanget till vad jag föreslagit under anslaget E19 om ett väsentligt för
stärkt stöd till den regionala busstrafiken. 

I fråga om pensionärsrabatten gäller att SJ sedan lång tid haft en 
kommersiellt betingad sådan rabatt. Inför en av SJ beslutad ändring av 

den dittillsvarande s. k. 67-kortsrabatten - innebärande en försämring 
i vissa hänseenden av rabattvillkoren - beslöt Kungl. Maj:t i februari 
1974 att rabattmöjligheterna skulle bibehållas och även i vissa delar 
förbättras. Detta har givetvis allmänt varit betingat av omsorgen om 
pensionärerna. Samtidigt gäller emellertid att åtgärden rimligen även 
kan innebära fördelar från SJ:s synpunkt. Jag är inte beredd att tillstyr
ka medclsanvisning i vidare mån än som följer av den tidigare medgivna 
crslittningen för rabattens utvidgning till förtidspensionärer m. fl. Jag be
räknar härvidlag ett belopp om 2 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 

Med anledning av SJ:s yrkande om ersättning för studeranderabatten 
kan följande konstateras. I december 1972 deklarerade SJ sin avsikt 

att fr. o. m. den 1 juli 1973 - med bibehållande av rabattens kom
mersiella karaktär - införa en 25-årsgräns för studeranderabatten. Bl. a. 
i syfte att finna andra former för avgränsning av rabattberättigade stu
derandekategorier gav Kungl. Maj:t i februari 1973 SJ i uppdrag att 

utarbeta ett nytt förslag till utformning av studeranderabatten. I beslutet 
angavs också att av SJ tillämpade rabatter för studerande tills vidare 
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skulle bibehållas i nuvarande omfattning. Av det förslag som SJ sedan 
framlagt framgår, att SJ inte längre till någon del anser studeranderabat
ten vara kommersiellt motiverad. En rabattering av föreslagen omfatt
ning medför enligt SJ en resultatförsämring om 15,5 milj. kr. Ett belopp 
av denna storlek begärs för budgetåret 1975/76 i kompensation för ra
batten. 

För min del har jag samma uppfattning som kom till uttryck i SJ:s 
beslut i december 1972, nämligen att det finns kommersiella skäl för 
bibehållande av rabatten som sådan men att någon form av avgräns
ning bör ske för att motverka ett missbruk av rabattmöjligheten. Denna 
bör då inte - som SJ ursprungligen tänkt sig - anknyta till en ålders
gräns. Den bör i stället lämpligen ha en studiesocial anknytning och 
därvid ta sikte på att förbehålla rabattmöjligheten sådana som har sin 
huvudsakliga sysselsättning i studier. Härvidlag avser jag att senare 
förelägga regeringen förslag som ger SJ möjligheter till en sådan av
gränsning. Jag finner inte anledning att tillstyrka någon medelsanvisning 
för ändamålet. 

Med hänsyn till riksdagens uttalande om önskvärdheten av en fort
satt försöksverksamhet med trafikstimulerande rabatter har SJ begärt 
särskilda medel för att kunna genomföra vissa rabattförsök. Jag finner 
det själv angeläget, att SJ - med en aktiv marknadsföring av sina 
tjänster och då även med anlitande av rabatter - söker stimulera till 
ökat utnyttjande av järnvägen. Särskilt viktigt är det givetvis att därvid 
påverka resbenägenheten så att den såvitt möjligt inriktas på den lediga 
kapacitet SJ kan ha. Detta bör vara en naturlig strävan inom ramen 
för SJ:s eget ekonomiska ansvar. Riksdagens angivna uttalande har 
också denna innebörd. Den av SJ begärda medelsanvisningen är jag 
inte beredd att tillstyrka. 

Jag vill i anslutning till det föregående erinra om de generella rese
rabatter som SJ lämnar och då särskilt det andraklass årsrabattkort 
som SJ införde våren 1974 och som berättigar till köp av biljetter med 
50 % rabatt. Arsrabattkortet synes - bl. a. genom en aktiv marknads
föring - ha blivit en kommersiell framgång. 

I fjolårets statsverksproposition anmälde jag att SJ och AMS inte 
hade kunnat nå en uppgörelse om de ekonomiska betingelserna för 
utbildning av vapenfria tjänstepliktiga vid SJ. Någon inkallelse av va
penfria tjänstepliktiga till SJ har därför inte skett under vare sig bud
getåret 1973/74 eller 1974175. Jag vill i sammanhanget erinra om att 
1973 års utredning (Fö 1973: 01) för översyn av lagen om vapenfri 
tjänst m. m. överväger bl. a. frågan om de vapenfrias tjänstgörings
områden. Därvid skall bl. a. prövas andra tjänstgöringsalternativ än de 
nuvarande inom sådan samhällsnyttig verksamhet som kan anses höra 
till totalförsvaret i allmän mening. I avvaktan på resultatet av dessa 
överväganden och efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepar-
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tementet är jag inte beredd att tillstyrka någon särskild ersättning för en 
återupptagen vapenfriutbildning vid SJ. 

Detta innebär självfallet inte något hinder för att - under förutsätt
ning att vapenfriutbildningen alltjämt av SJ befinns vara ett lämpligt 
sätt att upprätthålla en tillfredsställande reparationsberedskap - AMS 
och SJ söker träffa en uppgörelse i ersättningsfrågan som kan ligga till 
grund för ett återupptagande av vapenfriutbildningen vid SJ. 

överbefälhavaren och SJ har gemensamt utrett och därvid markerat 
betydelsen från totalförsvarssynpunkt av ett bibehållande av driftvärnet 
vid SJ. 

I likhet med vad som gäller för andra affärsdrivande verk anser jag 
att SJ bör bära kostnaderna för vissa åtgärder i fred för ett fullföljande 
av den fredsmässiga verksamheten i ett krigs- och avspärrningstillstånd. 
Den i och för sig frivilliga driftvämsverksamheten är ett sätt att upp
rätthålla en viss sådan beredskap. I den mån SJ bedömer att bered
skapen vid SJ kan bibehållas på ett mindre kostnadskrävande sätt än 
i dag står det SJ fritt att vidta de åtgärder som bedöms lämpliga. Någon 
särskild ersättning för driftvärnsverksamheten finner jag därför inte 
motiverad. I sammanhanget bör påpekas de fördelar från bl. a. kost
nadssynpunkt, som det innebär för SJ att ett stort antal anställda är 
befriade från normala repetitionsövningar. 

SJ har slutligen begärt ersättning med hälften av totalkostnaderna 
för drift, underhåll och förnyelse av vissa plankorsningar m. m. Kost
naderna skulle härigenom komma att bli lika fördelade mellan väg
trafiken och järnvägstrafiken. I överensstämmelse med uttalandena i 
fjolårets statsvcrksproposition förordar jag inte någon särskild ersätt
ning för ändamålet. 

Med de nämnda utgångspunkterna uppgår medelsbehovet för ersätt
ning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m. m. för budget
året 1975/76 till (540,2+2,7+0,1+2,0) 545 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsam

ma jiimvägslinjer m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
anslag av 545 000 000 kr. 

F 2. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser 

1973/74 Utgift 185 610 352 
1974175 Anslag 203 000 000 
1975176 Förslag 220 000 000 

Postverket 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för tjänsteförsändelser i 
allmänhet, särskild postdelgivning och militärbrev, debetsedlar och de
klarationsblanketter. 
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Postverket beräknar ersättningen för tjänstebrevsförsändelser för bud
getåret 1974/75 till 225,2 milj. kr., vari ett engångsbelopp om 14,5 
milj. kr. för extra utsändningar av ransoncringsbcvis m. m. ingår. 

Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet utgår jäm
likt 2 § tjänstebrevsförordningen (1945: 329) med viss procent av post
verkets frankoteckensuppbörd. Ersättningen erläggs under kvartalet näst 
efter det, som ersättningen avser. Fr. o. m. budgetåret 1974/75 tills vi
dare har procenttalet bestämts till 15,5. Detta innebär en höjning i för
hållande till tidigare procenttal (14) som är föranledd dels av att 
ersättningen för vissa tjänsteförsändelser - särskild postdelgivoing, 
militärbrev, debetsedlar och deklarationsblanketter - vilken tidigare låg 
utanför procenttalet, numera är inkluderad i detsamma och dels av att 
nya tjänsteförsändelser tillkommit i samband med kilometerskatteupp
börden. Med utgångspunkt i procenttalet beräknar postverket ersätt
ningen för befordran av tjänsteförsändelser under budgetåret 1975176 
till 220 000 000 kr. 

Föredraganden 

Från anslaget utgår fr. o. m. budgetåret 1974175 ersättning för tjänste
försändelser i allmänhet, särskild postdelgivning, militärbrev, debetsed
lar och förtryckta deklarationsblanketter. 

Från sjunde huvudtitelns anslag Ersättning till postverket m. fl. för 
bestyret med skatteuppbörd m. m. betalas fr. o. m. samma budgetår en
dast ersättning för postvcrkets arbete med uppbörd och redovisning 
av skatt m. m. samt uppgifter till kyrkobokföringsmyndigheterna då 
begäran gjorts om eftersändning av post på grund av definitiv avflytt
ning. 

Postverket har beräknat ersättningen för befordran av tjänsteförsän
delser under budgetåret 1975176 till 220 milj. kr., motsvarande 15,5 % 

av postverkets beräknade portoinkomster. Postverkets beräkningar här
vidlag har inte gett mig anledning till någon erinran. 

Totalt krävs således ett anslag budgetåret 1975176 av 220 milj. kr. 
Härav bäi ett så stort belopp avräknas mot automobilskattemedlen, som 
svarar mot den del av ersättningen för befordran av tjänsteförsändelser, 

som beräknas falla på sådan verksamhet vid myndigheter, för vilken 
kostnaderna avräknas mot angivna medel. Med ledning av upplysningar 
från postverket kan denna del av ersättningen för niista budgetår upp
skattas till 3,6 milj. kr. 

När det gäller förbrukningen under anslaget för innevarande budgetår 
förutser postverket en ökning av det beräknade beloppet på grund av 
de ökade portoinkomster som följer av höjda postgiroavgifter fr. o. m. 
den 1 april 1974 resp. den 1 oktober 1974 samt höjda avgifter för mass
och gruppkorsband fr. o. m. den 1 januari 1975. I det nu beräknade 
utgiftsbeloppet ingår 14,5 milj. kr. för utsändning av ransoneringsbevis. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket för befordran av tjänste/ örsän

delser för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 
220 000 000 kr., därav 3 600 000 kr. att avräknas mot automo
bilskattemedlen. 

F 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

2 256 000 

2 221000 

2 507 000 

1. Meteorologiska världsorganisationen 

Anvisat 

1974/75 

(WMO) m. rn. 570 000 
2. Internationella föreningen för frågor rörande väg-

väsendet (PIARC) m. m. 10 300 
3. Förhandlingar rörande luftfarten 199 300 
4. Förenta Nationernas ekonomiska kommission för 

Europa (ECE) 
5. Europeiska transportministerkonferensen (CEMT) 
6. Internationella järnvägsfördragcn (ClM-ClV) 
7. Vissa förhandlingar rörande vägtransporter 
8. Visst internationellt trafiksäkerhetsarbete 
9. Förhandlingar rörande vissa tclefrågor 

JO. Internationella organisationen för fyrtckniska 
frågor 

11. Internationella hydrografiska byrån 
12. Förhandlingar rörande sjöfarten samt Mellanstat-

60000 
80000 
15 000 
50000 
50000 
20 000 

22400 
52000 

liga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCOj 750 000 
13. Bidrag till internationell ispatrullcringstjänst i 

Norra Atlanten 150 000 
14. Bidrag till driften av livräddnings- och väderleks-

fartyg i Nordsjön 160 000 
15. Internationella föreningen i Bryssel för sjöfarts

kongresser (PIANC) 
16. Bidrag till vissa fyrar i Röda Havet 

7 000 
25000 

17. Internationella föreningen för järnvägskongresser 

2 221000 

Beräknad 
ändring 
1975{76 

+ 132000 

+ 3 000 
+ 43 000 

+ 30000 

+ 70000 

+ 5000 
+ 3 000 

+ 286000 

1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut föreslår att kost
naderna föranledda av Sveriges anslutning till meteorologiska världs
organisationen för budgetåret 1975176 beräknas till 702 000 kr. Ars
avgiften för Sveriges anslutning till WMO förväntas öka med 120 000 

kr. till totalt 500 000 kr. Till World Weather Watch föreslås utgå oför
ändrat 75 000 kr. Resor föranledda av svenskt deltagande i WMO:s 
verksamhet beräknas uppgå till 127 000 kr. Sammanlagt bör således 
anslagspostcn föras upp med (500 000+75ooo+127 000) = 702 000 kr. 

10. Med hänsyn till bl. a. höjd medlemsavgift bör anslagsposten räk
nas upp med 3 000 kr. 
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11. Under anslagsposten har 33 000 kr. beräknats för deltagande i 
Internationella hydrografiska byråns kommitteer och arbetsgrupper av 
befattningshavare från sjöfartsverket samt för Sveriges deltagande i In
ternational Cartographic Association. Sveriges bidrag till IHO:s budget 
beräknas bli höjt med 30 % från och med 1975 och uppgå till 62 000 
kr. Sammanlagt bör således anslagsposten föras upp med (33 000 + 
62 000) = 95 000 kr. 

12. Verksamheten inom IMCO beräknas ha samma omfattning som 
under föregående budgetår. Kostnadsökningen under denna anslagspost 
hänför sig till kostnader för sammanträden och resor i samband med 
möten inom den svensk-sovjetiska blandade kommissionen som upp
rättades under det svensk-sovjetiska sjöfartsavtalet. Sammanlagt bör 
anslagsposten föras upp med 780 000 kr. 

14. Ökade kostnader för driften av livräddnings- och väderleksfartyg 
i Nordsjön innebär att anslaget måste höjas med 70 000 kr. 

16. Ökade driftkostnader erfordrar en uppräkning av anslagsposten 
med 5 000 kr. till totalt 30 000 kr. 

17. Medlemmar i föreningen är regeringar och järnvägsförvaltningar. 
Regeringens avgift har hittills betalats av statens järnvägar. Det synes 
lämpligt att avgiften redovisas under detta anslag, varför ett belopp 
om 3 000 kr. bör avsättas för ändamålet. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 507 000 
kr. 

F 4. Beredskap för civil luftfart 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Luftfartsverket 

926 000 
1500 000 
2 000 000 

Reservation 608 000 

I skrivelse den 26 augusti 1974 har luftfartsverket beräknat medels
behovet för budgetåret 1975/76 till 3 300 000 kr. Med hänsyn till hand
lingarnas innehåll torde någon redogörelse inte böra lämnas till rege
ringsprotokollet. Handlingarna torde få bringas till riksdagens känne
dom i samband med att de ställs till vederbörande utskotts förfogande. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anförde i prop. 1974: 1 (bil. 8 sid. 174) 
angående inriktningen av de beredskapsfrämjande åtgärderna för den 

civila luftfarten beräknar jag för budgetåret 1975/76 2 milj. kr. för 
detta ändamål. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

F 5. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

770 

40000 
40 000 

Fr. o. ro. den 1 januari 1970 finns en för hela landet gemensam buss
och taxivärderingsnämnd med uppgift att avgöra frågan om villkoren 
vid inlösen av rörelse eller tillgångar i samband med återkallelse av tra
fiktillstånd enligt förordningen (1940: 910) angående yrkesmässig biltra

fik m. m. 
Värderingsnämnden består av tre ledamöter med suppleanter som ut

ses av regeringen. Kostnaderna för nämnden skall bestridas av staten 
men - genom utdebitering efter varje värderingsförfarande - slutligt 
belasta den som förvärvar tillståndet. På riksstatens inkomstsida finns 
därför en motsvarande inkomsttitel, benämnd Ersättning för visst värde
ringsförfarande. 

Föredraganden 

Kostnaderna för värderingsnämndens verksamhet beräknar jag till 
oförändrat 40 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 40 000 kr. 

F 6. Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines System 

1973/74 Utgift 0 
1974/75 Anslag 1 000 
1975/76 Förslag 1 000 

Från anslaget bestrids eventuella utbetalningar i anledning av den 
garanti som regeringen kan ställa dels i fråga om ersättning för förlust 
av eller skada på SAS' luftfartyg till följd av flygplanskapning (prop. 
1970: 165, SU 1970: 123, rskr 1970: 428), dels i fråga om ersättning för 
förlust av eller skada på SAS tillhöriga flygplan av typ Boeing 747 orsa
kad av krigshandling eller liknande handling (prop. 1971: 75 bil. 4, 
TU 1971: 4, rskr 1971: 115). Den närmare utformningen av garantierna 
förutsätts vid behov skola regleras genom överenskommelser mellan de 
tre skandinaviska staterna. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines System 
för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

I<' 7. Kostnader för omläggning av flygtrafiklcdarutbildningen 

1973/74 Utgift 1 000 

1974175 Anslag 1 000 

1975/76 Förslag 1 000 

Utbildningsverksamheten vid den nya flygtrafikledarskolan i Sturup 

påbörjades planenligt den 1 oktober 1974. Nämnden för flygtrafik

ledarskolan, som enligt sin instruktion haft att planlägga och leda 

arbetet med omläggning till den nya gemensamma utbildningen av 

civila och militära flygtrafikledare, svarar också under ett inlednings

skede för ledningen av utbildningen. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 0 

1 
Utgifter 
Lönekostnader 3 636 600 
Sjukvård 2000 
Reseersättning 40000 
Lokalkostnader 392 000 
Expenser 255 000 
Ersättning till luftfartsverket 935 000 
Rekryteringskostnader 125 000 
Flygutbildning 140000 
Kapitalkostnader 

5 525 600 
Inkomster 
från flygvapnet 2 762 300 
från luftfartsverket 2 762 300 

Nettoutgift 1000 

5 525 600 

Beräknad ändring 1975/76 

Nämnden 

+ 226 400 

5 000 

' 238 000 
5 000 

110 000 

+ 490 000 
+4000000 

+4834400 

+2 417 200 
+2 417 200 

+4 834 400 

Före
draganden 

+ 226400 

5000 
+ 238 000 

5000 
IIO 000 

+ 490000 
+4000000 

+4834400 

+2 417 200 
-!-2 417 200 

+4834400 

I nämnden ingår företrädare för luftfartsverket och flygvapnet samt 

en från intressenterna fristående ordförande. Till nämndens förfogande 

finns ett kansli som förestås av en kanslichef. Därutöver kan experter 

för särskilda uppgifter knutas till nämnden. 
Nämndens verksamhet finansieras genom bidrag från intressenterna. 

Efter avdrag med ett formellt belopp av 1 000 kr. - som utgör den 
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anslagsmässiga nettoutgiften - delas kostnaderna lika mellan luftfarts
verket och flygvapnet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Kostnader för omläggning av flygtrafikledarutbildningen 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

F 8. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik på 
Gotland 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

4 200 000 

4 200 000 

På tilläggsstat till riksstatcn för budgetåret 1974175 (prop. 1974: 140, 
TU 1974: 27, rskr 1974: 347) har uppförts ett förslagsanslag av 4,2 

milj. kr. för rubricerat ändamål. 
För budgetåret 1975/76 beräknar jag mcdelsbchovet till oförändrat 

4,2 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flyg

trafik på Gotland för budgetåret 1975176 anvisa ett förslags
anslag av 4 200 000 kr. 

14 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bil. 8 
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KAPITALBUDGETEN 

Investeringsplan för kommunikationsverken m. m. 

I det följande lämnas för budgetåren 1973/74-1975/76 en redovis
ning för postverkets, televerkets (exkl. rundradio), statens järnvägars och 
luftfartsverkets fonder samt statens vägverks förrådsfond, sjöfartsvcrkets 

fond och fonden för Södertälje kanalverk. Vidare framläggs en samman
fattande redogörelse för investeringarna i övrigt såvitt avser kommu
nikationsdepartementets del av kapitalbudgeten. 

InvesteringsutfalJ för budgetåret 1973/74 

I följande tabell redovisas de anslagsmedel, som under det gångna 

budgetåret stått till förfogande, och i vilken omfattning de tagits i an
språk. Enligt beräkningarna i prop. 1974: 1 skulle medclsförbrukningen 
på investeringsanslagen inom kommunikationsdepartementets verksam
hetsområde uppgå till 1 645 milj. kr. under budgetåret 1973174. De sam

manlagda faktiska investeringsutgifterna har stannat vid 1 604,4 milj. kr. 
och således underskridit de beräknade utgifterna med 40,6 milj. kr. 

Utfall budgetåret 1973174 

Ing. be
hållning 

Anvirnde Medelsförbrukning 
anslag 

Postverket 0,2 1 175,3 
Televerket exkl. rundradio 42,2 803,6 
Statens järnvägar 1,0 '452,6 
Luftfartsverket 36,9 75,7 
Statens vägverk 10,1 52,1 
Sjöfartsverket 0,9 3 52,7 
Södertälje kanalverk 5,9 3,5 

97,2 1 615,5 

1 Varav 128,2 milj. kr. på tilläggsstat. 
• Varav 70 milj. kr. på tilläggsstat. 
3 Varav 5,4 milj. kr. på tilläggsstat. 

beräknad 
i prop. 
I 974: I 

milj. kr. 

174,5 
815,0 
444,9 

95,0 
56,2 
50,0 
9,4 

1645,0 

Beräknad medclsförbrukning för budgetåret 1974/75 

faktisk 

171,3 
790,0 
444,8 

89,2 
56,2 
50,0 

2,9 

1604,4 

Utg. be
hållning 

4,2 
55,8 

8,8 
23,4 

6,0 
3,6 
6,5 

108,3 

I prop. 1974: 1 förordades för budgetåret 1974175 ett totalt ram
belopp av 1 540,4 milj. kr. för här berörda fonder, exkl. rundradioan-
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läggningar under televerkets fond. Jämfört med motsvarande belopp 
för det föregående budgetåret innebar detta en ökning med 178,8 milj. 

kr. 
Genom Kungl. Maj:ts beslut den 10 maj 1974 höjdes postvcrkets in

vcsteringsram med 3,8 milj. kr. för att möjliggöra dels teckning av aktier 

i Tidningstjänst AB, dels betalning av byggnadsobjekt som tidigare

lagts till budgetåret 1973174. 
Genom Kungl. Maj:ts beslut den 6 december 1974 har televerkets 

investeringsram för innevarande budgetår höjts till 786,9 milj. kr. för 

att möjliggöra tidigareläggning av vissa investeringar i sysselsättnings

främjande syfte. 
I enlighet med riksdagens beslut har Kungl. Maj:t den 5 april 1974 ut

ökat SJ:s investeringsram med 30 milj. kr. 
Genom Kungl. Maj:ts beslut den 6 december 1974 höjdes investe

ringsramen för luftfartsverket med 360 000 kr. för att möjliggöra tidi
gareläggning av viss investering i syssclsättningsfrämjande syfte. 

För att täcka vissa kostnader för bottenundersökningsarbeten i in
loppen till Brofjorden har genom Kungl. Maj:ts beslut den 5 april 1974 
ramen för sjöfartsverkets investeringar höjts med ca 500 000 kr. Där

utöver kan investeringsramen komma att behöva höjas med ytterli
gare 9,2 milj. kr. för bl. a. vissa tidigare beslutade investeringar i syssel

sättningsstödjande syfte. 
Arbetena på Södertälje kanals breddning och fördjupning har hittills 

kommit att bedrivas endast i begränsad omfattning. Sedan nu vatten
dom meddelats kommer arbetena att intensifieras. Investeringsramen be

räknas behöva höjas med 6,5 milj. kr. 
Den totala investeringsomslutningen för budgetåret 1974175 be

räknas därvid uppgå till 1 591,7 milj. kr. I följande tabell redovisas be
räkningarna enligt prop. 1974: 1, de beräkningar som gjordes under vå
ren 1974 samt den medelsförbrukning som följer av det nyss anförda. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1974175 

Postverket 
Televerket, exkl. rundradio 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens vägverk 
Sjöfartsverket 
Södertälje kanalverk 

1 Preliminärt belopp. 

Beräknad 
i prop. 
1974: 1 

66,2 
786,0 
392,3 
168,0 
56,2 
63,0 
8,7 

1540,4 

Beräknad 
våren 
1974 

milj.kr 

70,0 
786,0 
422,3 
163,0 
56,2 
63,5 

8,7 

1574,7 

Beräknad 
hösten 
1974 

70,0 
786,9 
422,3 
168,4 
56,2 

172,7 
115,2 

1591,7 
--·~ 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 212 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1975/76 

För budgetåret 1975176 föreslår verken investeringar om sammanlagt 
1 935,6 milj. kr., vilket jämfört med beräkningarna i prop. 1974: 1 för 
innevarande budgetår skulle innebära en ökning med 395,2 milj. kr. 
och i förhållande till nu verkställda beräkningar för samma budgetår en 
ökning med 343,9 milj. kr. När det gäller de olika verken föreslår dessa, 
jämfört med senaste beräkning för budgetåret 1974/75, ökningar för 
televerket med 24,6 milj. kr., för statens järnvägar med 187,7 milj. kr., 
för luftfartsverket med 119,8 milj. kr., för statens vägverk med 34,8 
milj. kr. och för sjöfartsverket med 18,9 milj. kr. För postverket samt 
fonden för Södertälje kanalverk föreslås minskningar med 34,7 milj. kr. 
resp. 7,2 milj. kr. 

Vid en avvägning från olika synpunkter har jag för nästa budgetår 
ansett mig böra för ifrågavarande fonder räkna med en total medelsför
brukning av 1 720,9 milj. kr., vilket innebär en ökning med 180,5 milj. 
kr. jämfört med motsvarande totalbelopp för innevarande budgetår en
ligt prop. 1974: 1. I förhållande till dessa beräkningar innebär mitt för
slag beträffande televerkets, statens järnvägars, luftfartsverkets, statens 
vägverks och sjöfartsverkcts investeringar höjningar med 11,5, 87,7, 
112,0, 8,8 resp. 3,8 milj. kr. För postverket och för Södertälje kanal
verk beräknar jag en minskning av investeringsramen med 42,6 milj. kr. 
resp. 700 000 kr. 

I den inledande översikten har jag lämnat en sammanfattande redo
görelse för investeringsbehovet inom de olika verken och i korthet be
rört inriktningen av investeringarna för nästa budgetår. 

Den för budgetåret 1975176 förordade investeringsvcrksamheten 
framgår av följande tabell. Som jämförelse har i denna även tagits upp 
beloppen för den hösten 1974 beräknade förbrukningen under budget
året 1974175. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1975176 

Post verket 
Televerket, exkl. rundradio 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens vägverk 
Sjö fartsverket 
Södertälje kanalverk 

1974/75 
Beräknad 
hösten 
1974 

70,0 
786,9 
422,3 
168,4 

56,2 
72,7 
15,2 

1591,7 

1975/76 
Verkens 
förslag 

milj. kr. 

35,3 
811,5 
610,0 
288,2 

91,0 
91,6 

8,0 
1935,6 

Före
draganden 

23,6 
797,5 
480,0 
280,0 

65,0 
66,8 

8,0 
1 720,9 
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Under kommunikationsdepartementets kapitalbudget upptas vidare 
anslag med ett belopp om 25 milj. kr. till statens lånefond för den 

mindre skeppsfarten samt med 15 milj. kr. för garanti till Aktiebolaget 
Aerotransport. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av anvisade resp. förordade anslag för affärsverks
fonderna, statens vägverks förrådsfond, sjöfartsverkets fond och fonden 

för Södertälje kanalverk samt beräknad medelsförbrukning under bud
getåren 1974175 och 1975176 ges i följande sammanställning. 

Anslag och medelsförbrukning budgetåren 1974175 och 1975176 

Behålln. Anslag Medels- Anslag Medels-
1974-07-01 1974/75 förbruk- 1975 /76 för bruk-

ning ning 
1974 /75 1975/76 

milj. kr. 

Postverket 4,2 71,8 70,0 20,0 23,6 
Televerket exkl. rundradio 55,8 833,8 786.9 773,7 797,5 
Statens järnvägar 8,8 452,8 422,3 488,7 480,0 
Luftfartsverket 23,4 167,2 168,4 286,0 280,0 
Statens vägverk 6,0 55,8 56,2 65,9 65,0 
Sjöfartsverket 3,6 69,2 72,7 73,4 66,8 
Södertälje kanalverk 6,5 8,7 15,2 8,0 8,0 

108,3 1659,3 1591,7 1 715,7 1 720,9 

Anslagsbchållningarna per den 1 juli 1974 uppgick till ca 108 milj. 
kr. Tillsammans med för innevarande budgetår anvisade anslag om 
1 659,3 milj. kr. utgör den för budgetåret disponibla anslagssumman 
1 767,6 milj. kr. Med nu beräknade investeringsramar kommer medcls
förbrukningen under innevarande budgetår att uppgå till totalt ca 1 592 
milj. kr. Behållningarna vid budgetårets slut kommer därmed att utgöra 
ca 176 milj. kr. 

De beräknade anslagsbeloppen för nästa budgetår avser att jämte be
hållningarna för innevarande budgetår täcka den förutsatta mcdcls
förbrukningen och därutöver ge en marginal om ca 10 % för att möj
liggöra ökade investeringsramar om det skulle påkallas av konjunktur
mässiga eller andra skäl. De förordade anslagen uppgår till sammanlagt 
1 715,7 milj. kr. Tillsammans med de till budgetåret 1975176 ingående 
behållningarna kommer de under samma budgetår tillgängliga anslagen 
att uppgå till 1 891,6 milj. kr. Då medelsförbrukningen uppskattas till 

1 720,9 milj. kr. utgör anslagsreserven 171 milj. kr. 
Medräknas även övriga anslag under kommunikationsdepartementcts 

del av kapitalbudgeten, dvs. anslagen under statens utlåningsfonder och 
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fonden för låneunderstöd blir totalsumman för budgetåret 1975176 en
ligt förslaget 1 755 700 000 kr. att jämföras med i riksstaten -för bud
getåret 1974/75 för motsvarande ändamål upptagna 1 682 300 000 kr. 
Anslagen ökar således totalt med 73,4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att avge yttrande med anledning av vad jag sålunda anfört om 

kommunikationsvcrkens investeringar. 
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I. Statens affärsverksfondcr 

A.POSTVERKET 

Postverkets tillgångar uppgick den 30 juni 1974 till 22 797,6 milj. kr. 

Bokförda nettovärdet av fast egendom, huvudsakligen posthus, utgjorde 

274,1 milj. kr., medan de bokförda nettovärdena av motorfordon m. m. 
uppgick till 25 milj. kr. samt av förråd och lager till 5,2 milj. kr. övriga 

tillgångsposter på balansräkningen hänförde sig i huvudsak till Post
banken. 

Statskapitalet i postvcrket inkl. stamkapital och statsverkslån i Post
banken uppgick den 30 juni 1974 - efter en extra avskrivning på ka

pitaltillgångarna med ca 20 milj. kr. enligt Kungl. Maj:ts bemyndigan

de den 28 juni 1974 - till 462,7 miij, kr., vilket innebär en ökning 
under budgetåret med 141,6 milj. kr. Av ökningen motsvarar 121,2 milj. 
kr. det särskilda anslag över statsbudgeten för budgetåret 1973/74, som 
beviljats i syfte att motverka en reducering av Postbankens kapital vid 

föreskriven överföring av vissa av bankens fastigheter till den allmänna 
poströrelscn under detta budgetår. 

Postverkets verksamhet under budgetåret 1973/74 resulterade i ett 
överskott på 13,6 milj. kr. vilket insatts på statsverkets checkräkning i 

riksbanken. Härutöver har inleverans av ränta på Postbankens stats

vcrkslån skett med ca 6 milj. kr. avseende budgetåret 1973/74. Den 
sammanlagda avkastningen från postvcrket på disponerat statskapital 

utgjorde sålunda ca 19,6 milj. kr. 
Postbankcns överskott före avsättningar uppgick kalenderåret 1973 

till 89,9 milj. kr. Postbankens överskott för perioden 1 januari-30 juni 
1974, som var den sista bokslutsperioden före samgåendet med Sveriges 
Kreditbank, uppgick till ca 35 milj. kr. Av överskotten disponerades 10 
milj. kr. för överföring till det risktäckande kapitalet och återstoden, 
ca 115 milj. kr., till avsättning för värdereglering för utlåning och obli

gationer. 

Postverket 

I skrivelse den 21 augusti 1974 och i anslutning därtill famnade kom

pletterande uppgifter har postverket hemställt om investeringsanslag 

till posthus m. m. för budgetåret 1975/76. 
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Posthus m. m. 

lng. behållning Anslag 

1973/74 
1974/75 
1975 / 76 verket 

föredraganden 

230 000 
4 235 000 
6 035 000 
6 035 000 

1 Varav på tilläggsstat 128 200 000. 
• Preliminärt belopp. 

UtFeck/ingen av postverkels rörelse m. m. 

1175 300 000 
71 800 000 
32 800000 
20 000 000 

Utgift 

171295000 
•70 000 000 
35 300 000 

•23 600 000 

Post v o I y mens utveckling påverkades under budgetåret 1973/ 

74 av en efterfrågeökning till följd av oförändrade postavgifter, den 

allmänna konjunkturuppgången samt aktiva marknadsföringsåtgärder. 
Mätt i portointäkter i fasta priser och inklusive ersättningen för tjänste

försändelser ökade postvolymen med 6, 7 % . Exklusive intäkter av 
tjänsteförsändelser samt av massändningar föranledda av 1973 års val 
var volymökningen 4,7 %. 

Under år 1973 ökade antalet brev och postkort med 2,3 % jämfört 
med föregående år. Till denna utveckling bidrog främst försändelser 
från näringslivet, men även distributionen av nya bilskyltar, ransone
ringskort för drivmedel, inkomstförfrågningar samt nya försäkringsbe
sked i samband med sjukförsäkringsreformen den 1 januari 1974 spela

de en viktig roll. Korsbanden ökade med 3,7 %, paketen - beroende 

främst på ökad inlämning från postorderföretagen - med 1,2 %, mass
korsbandcn med 14,2 % och gruppkorsbanden med 24 % . Mass- och 
gruppkorsbanden har således haft en bättre volymutveckling än övriga 
försändelseslag. Detta beror dels på valet år 1973 men även på en all

män ökning av samhällsinformationen, vidgad tillgång till datalagrade 
adresser samt förbättrade möjligheter till uppdelning på lämpliga mål
grupper för information och reklam. 

Antalet postdistribuerade tidningsexemplar ökade under år 1973 med 

drygt 1 %. Antalet tidningar med 2-7 nummer per vecka minskade 
något medan antalet tidningar med mindre än 2 nummer per vecka 

ökade. 
Tidningsutgivare, som åtager sig att under år 1975 anlita postverket 

för befordran av tidning i minst samma omfattning som rådde vid ut

gången av augusti månad 1974, får rabatt. 
Post b an k ens totala inlåning steg under budgetåret 1973/74 med 

10,6 % eller med 1,9 miljarder kr. till 20 miljarder kr. Inlåningen för
delade sig med 6,2 miljarder kr. på postgirokonton, 2,2 miljarder kr. 

på personkonton och 11,6 miljarder kr. på konton inom den egentliga 

sparrörelsen. Den 30 juni 1974 uppgick bankens fasta placeringar till 19 
miljarder kr. ökningen under budgetåret var 1,6 miljarder kr. eller 
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9,5 %. Utlåningen till allmänheten uppgick vid samma tid till 12,7 
miljarder kr., en ökning under budgetåret med 1,3 miljarder kr. eller 

11,2 % . Drygt hälften av ökningen hänförde sig till näringslivssektorn. 

Postgiroinlåningen i dagsmedeltal ökade med 10,9 % eller med 600 
milj. kr. till 6,3 miljarder kr. under budgetåret 1973/74. Antalet post

girokonton ökade under samma tid med 19 000 och uppgick den 30 juni 
1974 till 687 000. Personkontorörelsens snabba tillväxt fortsatte och in

låningen steg med 33,7 %, vilket dock är en ca 7 % lägre ökning än 
föregående år. Antalet personkonton ökade med 124 000 till 927 000, 
och vid budgetårets utgång använde 1 400 löngivare personkontosyste

met. 
Sparrörelsens inlåning steg med 9,6 lie. Antalet sparkonton upp

gick den 30 juni 1974 till 5,6 miljoner, vilket innebär en uppgång 

med 0,3 %. 
Postgirot förmedlade under budgetåret 293 milj. betalningar till ett 

värde av 1 243 miljarder kr., vilket innebar att antalet betalningar 

ökade med 6,2 lJ'o och det förmedlade beloppet med 12,6 % . 

Post verkets di 1 igen s rör e 1 se omsatte under år 1973 

31,8 milj. kr., vilket innebär en ökning med 6,2 % jämfört med 1972. 

Trafikunderlaget minskar fortfarande till följd av befolkningsminsk
ningen på landsbygden och den ökande privatbilismen. Däremot har 
beställningstrafiken ökat. Genom det nya bussbidragssystemet väntas 
nedgången i efterfrågan på diligenstrafiktjänster upphöra om ett eller 
annat år. 

Post verkets organisation, r a tio n a 1 is er in g m. m. 
Uttryckt i antal årsanställda ökade postverkets behov av personal 
under år 1973 med 400 till följd av den fortgående urbaniseringen. Ge
nom rationaliseringsåtgärder kunde dock personalstyrkan hållas konstant 
vid 41100 årsanställda. I sammanhanget kan nämnas att det totala an
talet anställda under året ökade med ca 1 100 till ca 55 400. 

Några exempel på aktuella projekt i den fortlöpande rationaliserings
verksamheten inom postverket lämnas i det följande. 

I början av år 1974 togs den första fullständigt maskinella brevsortc
ringsanläggningen i bruk vid postkontoret Stockholm Ban. Vid senaste 
årsskifte var anläggningen fullt intrimmad. Sorteringen är helt baserad 

på postnumren. 
Mekaniska paketsorteringsanläggningar finns f. n. i drift på åtta olika 

platser i landet och ytterligare tre anläggningar planeras. 
För att underlätta postbehandlingsarbetet har postverket fortsatt att 

anskaffa mekaniska hjälpmedel. I sorteringsanläggningen vid Malmö 
Ban har sålunda installerats två paketsorteringsmaskiner samt band- och 
hängtransportörer, m. m. Under innevarande år beräknas låd- och band
transportörsystem kunna tas i bruk i Göteborg, Linköping och Västerås. 

Frågan om vilket fordon som skall ersätta brevbärarbilen Tjorven är 
ännu inte avgjord. Kontakt har tagits med postverket i USA för att ut-
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röna om det där används något fordon som vore lämpligt för villa

brcvbäring även i Sverige. 

Vid utgången av maj 1974 hade det s. k. RC-systemet genomförts i 

hela landet. Granskning och sammanställning av kassörernas dagliga 

redovisningar utförs nu vid någon av de nio redovisningscentralerna. 
Dagligen bearbetas ca 10 000 sådana redovisningar. 

I februari förra året tecknade postverket avtal med Svenska AB 

Philips om leverans av 2 600 kassamaskiner att installeras vid ca 750 

större postansalter under åren 1975-1978. 

övergången till ett nytt system för postgirots centrala bokföring fort

sätter. Förutom avancerade datorsystem för optisk läsning och samti

dig mikrofilmning av blanketterna har installerats utrustning för direkt 

överföring av data från datorer till mikrofilm samt dataregistrerings

utrustning med bildskärmar och maskiner för sortering av kontoutdrags

försändelser. Omläggningen beräknas vara genomförd under inneva

rande år. 

Datatransmission utnyttjas för saldokontroll vid direktuttag från post

girokonton. Ett on-line-system för saldokontrol! i personkontorörelsen 

utvecklas också. 

Den mera långsiktiga ADB-utvecklingen inom postgirot är inriktad 

mot on-lineteknik vid uppbyggnad av centrala kund- och kontoregister. 
Utredning härom pågår. 

M ark n ad en. För att främja användningen av brevet som kommu

nikalionsmedel även på längre sikt har postverket under budgetåret 

1973/74 gjort avsevärda marknadsföringsinsatser av skilda slag. 
Postverket har numera infört en ny serviceform, "hämtning och ut

körning av post". Det är en service som sker enligt avtal med kunden 
och som kan erbjudas på de orter där det finns praktiska möjligheter 

att ordna transporterna. 
För att motverka effekterna av vikande trafikunderlag och kunna 

bibehålla en god service på landsbygden försöker postverket få nya 

distributionsuppdrag i de aktuella områdena. Försöksverksamhet med 

utökad service genom lantbrevbärare har därför bedrivits under några 

år. De erfarenheter som därvid vunnits har varit goda och de har lett 

tiil att sådan service, som bl. a. består i hembesök och distribution av 

matvaror och medicin, kan tillhandahållas i hela landet enligt en ram

överenskommelse mellan socialstyrelsen och postverket i januari 1974. 

Intresset för den nya servicen är stort. 

Från mitten av augusti 1974 har postverket, tills vidare på försök, 

medverkat i det nya rikstotospelet, det s. k. V 65-spelet. Alla postanstal

ter och lantbrevbärare skall förmedla spelkuponger och insatser. 

tvlcllan postförvaltningarna i Danmark, Norge och Sverige har en 

överenskommelse träffats som gör det möjligt för kunderna att skicka 

gruppkorsband över gränserna mellan de tre länderna. Möjligheten skall 
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'tills vidare gälla mottagargrupperna hushåll, villaägare, jordbrukare, 

.kontor och butiker. 
Fusionen mellan Postbanken och Kreditbanken den 1 juli 1974 har 

inneburit vissa nya uppgifter för postverket. Numera kan kunder med 
:sparkonton i förutvarande Kreditbanken göra insättningar och uttag på 
postanstalt och hos lantbrevbärare. Från den 1 september 1974 kan även 
kunder med bankböckcr i övriga affärsbanker, sparbanker och förenings

banker göra uttag på dessa böcker vid samtliga postanstalter och genom 

alla lantbrevbärare. Frågan om utvidgad checkinlöscn genom postverket 

utreds för närvarande av verket. 

B e d ö m n i n g a r a v u t v e c k I i n g e n i n o m d e n ä r
m as te åren. Under budgetåret 1974175 förväntas postvolymen kun
na öka med minst 3 % under förutsättning att en allmän portohöjning 

inte behöver genomföras. 

Den fortsatta urbaniseringen beräknas under perioden 1975-1978 
innebära ett ökat personalbehov med totalt ca 1 600 årsanställda medan 
rationaliseringsverksamheten under samma tid väntas minska behovet 

med sammanlagt ca 1 050 årsanställda. Härigenom skulle personalök

ningen således kunna begränsas till totalt ca 550 årsanställda under 

denna period. 

Medelsförbruk11ing under budgetåren 1973174-1975/76 

För bud get året 1 9 7 3 I 7 4 medgavs ursprungligen en investe

ringsram av 43 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 30 mars och 

<len 29 juni 1973 höjdes ramen med sammanlagt 3,6 milj. kr. för tidiga
rcliiggning av byggstart för posttcrminaler i Karlstad resp. Linköping. 
Efter anslag på tilläggsstat I har vidare investeringsramen höjts med 
127,9 milj. kr. Av detta belopp har 121,2 milj. kr. använts för att öka 
-det risktäckande kapitalet i Postbanken i samband med en överföring 
av Postbankens fastigheter till allmänna poströrelsen. Av resterande be

lopp har 3,5 milj. kr. använts för tidigareläggning av postterminaler i 
.Spånga och Västerås samt vissa andra objekt. Totalt förbrukades under 
budgetåret 1973/74 171,3 milj. kr. 

För budgetår c t 1974I7 5 beräknades i prop. 1974: 1 en in
vesteringsram på 66,2 mlij. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 10 maj 
·1974 höjdes ramen till 70 milj. kr. för att möjliggöra dels teckning av 
aktier i Tidningstjänst AB, dels betalning av byggnadsobjekt som enligt 

Kungl. Maj:ts beslut den 12 oktober 1973 tidigarelagts till budgetåret 
1973174. 

För b u d g e t år e t 1 9 7 5 I 7 6 räknar postverket med en medels
förbrukning av 35,3 milj. kr. För finansieringen av de föreslagna investe
ringarna beräknas avskrivningsmedel på 23 milj. kr. inom postverkets 
fond komma att stå till förfogande under budgetåret, varför belastningen 
jpå statsbudgeten i form av nytt kapital skulle bli 12,3 milj. kr. 
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I11vesteri11gsprogram 

I följande sammanställning redogörs för faktisk resp. beräknad me
delsförbrukning budgetåren 1973174-1975/76 med fördelning på olika 
objektsgrupper. 

Objektsgrupp 

Posthus 
Postgirohuset i Stockholm 
Malmö Ban 
Övriga posthus 

Inköp av fastigheter 
Anskaffning av bilar m. m. 
Diligensrörelsen 
Kapitaltäckning i Postbanken 
Aktier i Tidningstjänst AB 
Diverse och oförutsett 

Posthus 

Utgift 

1973/74 

1,4 
29,8 
10,9 
2,0 
5,8 

121,2 

0,2 

171,3 

Beräknad utgift 

1974/75 1975/76 

milj. kr. 

6,7 3,8 
19,5 4,6 
11,5 9,1 
20,0 0,1 

7,5 11,2 
1,9 3,5 

1,9 
1,0 3,0 

70,0 35,3 

Den av postverket framlagda investeringsplanen för posthus återges 
i det följande. 

Under budgetåret 1973/74 har 1,4 milj. kr. förbrukats för postgiro
huset i Stockholm och 29,8 milj. kr. för terminalen Malmö Ban. För 
övriga posthus har förbrukats 10,9 milj. kr. Ny-, om- och tillbyggna
der av posthus och postterminaler har utförts i bl. a. Karlstad, Söder
tälje och Umeå. Start har skett för nybyggnad av postterminal i Lin
köping i enlighet med Kungl. Maj:ts beslut den 29 juni 1973. 

Terminalbyggena i Spånga och Västerås har vidare startats och om
byggnad påbörjats av posthusct i Sandviken och ett bostadshus i kvar
teret Hugin i Stockholm i enlighet med Kungl. Maj:ts beslut den 12 
oktober resp. den 14 december 1973 (tilläggsstat I). 

Arbetet med postterminalerna i bl. a. Karlstad, Linköping, Spånga, 
Västerås och Malmö fortsätter under innevarande budgetår. 

För igångsättning under budgetåret 1975/76 anmäler postverkct tre 
nya byggnadsföretag, nämligen en tillbyggnad av postterminalen i 
Ange samt om- och tillbyggnader av posthusen i Trelleborg och En

köping. Vidare anmäls behov av medel för projektering och igång
sättning av tillbyggnad av postgirohuset i Stockholm, etapp III. 

Postkontoret i Ange fungerar bl. a. som en depå för uppsamling, 
hantering och lagring av tompåsar. De för ändamålet förhyrda lokalerna 
är otillfredsställande från miljö- och arbetssynpunkt. Andra för verk
samheten lämpliga lokaler finns inte att tillgå i Ånge. Behovet av nya 
lokaler löses bäst genom en tillbyggnad av postterminalen. 
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Byggnad5styrelsen har beräknat kostnaderna för en sådan tillbygg

'Ilad till 1 450 000 kr. 

De nu disponerade lokalerna för postkontoret i Trelleborg är otill

.räckliga. Detta gäller i första hand för kassa- och brevbäringsfunk

tioncrna. l'.fojligheter saknas att genom ytterligare omdisponering inom 

.det befintliga posthuset tillgodose det erforderliga lokalbehovet. Post

:kontorets ökade lokalbehov löses bäst genom om- och tillbyggnad av 

posthuset. Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnads

förctaget till 4,4 milj. kr., varav 2 070 000 kr. avser kapitalmedel. Be

hovet av ökat gårdsutrymme har lösts genom att postverket - efter 

bemyndigande av Kungl. Maj:t den 12 december 1969 - förvärvat 

fastigheterna nr 19 och 20 i kvarteret östrebro. 

Även lokalerna för postkontoret i Enköping är numera otillräckliga. 

Detta gäller främst kassa- och brevbäringsexpeditionerna. Postkon

"lorets ökade lokalbehov löses bäst genom om- och tillbyggnad av post

!huset. 
Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget 

till 3,7 milj. kr., varav 2 190 000 kr. behöver tas i anspråk av kapital

medel. 
Byggnadsstyrelsen har med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande 

den 5 juni 1973 påbörjat projekteringen av den tredje etappen av post

:girohuscts tillbyggnad i kvarteret Blåmannen i Stockholm. Planerna 

för kvarterets utnyttjande för postverkets räkning har tidigare varit 

föremål för förhandlingar mellan postverket och Stockholms kom

mun. överenskommelse i denna fråga träffades i ett stadsplane- och 

markavtal med kommunen år 1969. Trafikfrågan för kvarteret Blå

mannen har dock, med anledning av att kommunens planering för 

jntilliggande område kunde komma att ändras, fött tas upp på nytt, 

vilket lett till att Byggnadsstyrelsen, postverket och Stadsbyggnadskon
toret har tillstyrkt en ny lösning av frågan om tillfarterna till kv:irteret. 

Byggnadsnämnden i Stockholm har den 18 april 1974 meddelat dispens 

från gällande stadsplan så att den nya lösningen av tillfarterna kan 

genomföras. 

Ovissheten om tillfartsfrågans slutliga lösning har medfört att pro

jekteringen av tillbyggnadsetappen har försenats. Till följd härav tor

de rivningsarbetena kunna sättas i gång först i början av år 1976 i 

stället för som tidigare planerats under oktober 1975. 

På grund av den tidigare berörda fördröjningen av projekteringsar

betet beräknas färdiga förslagshandlingar föreligga först i december 

1974 samt kostnadsberäknade huvudhandlingar i augusti 1975. Med 

ledning av hittills föreliggande skisser har byggnadsstyrelsen uppskattat 

byggnadskostnaden (exkl. evakueringskostnader 6 milj. kr.) till 74,2 

milj. kr. i prisläget den 1 april 1974. För rivning av på tomtområdet 

befintliga äldre byggnader tillkommer ett uppskattat belopp av 800 000 
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kr. Av totalkostnaden, 75 milj. kr., beräknas 3,5 milj. kr. erfordras un-

der budgetåret 1975/76 för projektering, rivning och förberedande av 

schaktningsarbetena. 

Följande tabell visar den aktuella investeringsplanen för posthus. 

lnvesteringjp/an för postlzus (milj. kr.) 

Byggnadsobjekt Totalkostnad Medelsförbrukning 

Beräknad per Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig-
t.o.m. start ställande 

1973-04-01 1974-04-01 1973/74 1974/75 1975/76 år/mån år/mån 

J. Byggnader påbörjade 
före 1975-07-01 
Äldre företag 0,2 
Tillbyggnad av postgirohuset 
i Stockholm 52,7 52,4 51,4 0,7 0,3 68-10 72-04-
Postterminal i 
Mellersta förstaden i Malmö 3,7 3,7 3,4 0,3 70--10 72---0J. 
Postterminal i Kristianstad 3,2 3,1 2,9 0,2 71---04 72---07 
Postterminal i Ystad 1,6 1,6 1,5 0,1 71-11 73-0J. 
Postterminal i Helsingborg 10,2 9,7 9,2 0,4 0,1 71-10 73---0J. 
Om- och tillbyggnad av 
posthus i Norrtälje 3,3 3,4 3,3 0,1 71-11 73---0J· 
Postterminalcn Malmö Ban 64,0 69,7 45,6 19,5 4,6 72-10 74---09· 
Postterminal i Umeå 7,0 6,0 5,G 0,3 0,1 72-09 73-11 
Postterminal i Södertälje 2,7 2,7 2,3 0'3 0,1 72-10 74--02 
Postterminal i Karlstad 4,5 4,2 2,7 0,8 0,7 73---05 74--12 
Postterminal i Linköping 8,6 7,3 2,4 3,8 1,1 73-09 75-03 
Postterminal i Spånga 2,7 3,1 0,4 1,8 0,9 74---06 75-09' 
Postterminal i Västerås 4,7 4,7 0,5 3,2 0,9 74---06 75-09' 

Summa I 168,9 171,6 131,2 31,7 8,8 

IL Byggnader avsedda att 
pdbörjas under år 1975 / 76 
Om- och tillbyggnad av 
posthuset i Enköping 2,2 2,0 75---09 76--09' 
Om- och tillbyggnad av 
posthuset i Trelleborg 2,1 2,0 75-09 77-03 
Tillbyggnad av 
postterminalen i Ånge 1,5 1,2 75--09 76-04 
Tillbyggnad av postgirohuset 
i Stockholm (etapp lll) 1 81,0 •6,0 3,5 76--02 79-05 

Summa Il 86,8 6,0 8,7 

Summa I+ Il 168,9 258,4 131,2 37,7 17,5 

' Uppskattat belopp inkl. cvakueringskostnader (6 milj. kr.) Kostnadsberäknade huvudhandlingar före-
ligger ännu ej. 

• Endast cvakueringskostnader. 

Inköp av fastigheter 

Under budgetåret 1973/74 har postverket enligt av Kungl. Maj:t 

den 12 oktober 1973 lämnat bemyndigande förvärvat ett markområde 

om ca 14 500 m 2 inom kvarteret Ängsgärdet i Västerås för 2 milj. kr., 
vilket utgjorde det totala beloppet för inköp av fastigheter under detta 

budgetår. 
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För innevarande budgetår disponerar postverket i enlighet med 

Kungl. Maj:ts bemyndigande den 10 maj 1974 20 milj. kr. för för

värv av tomterna nr 7 och 8 i kvarteret Blåmannen i Stockholm. Om 

emellertid detta förvärv försenas kommer medelsbehovct att falla på 

nästa budgetår. Postverket avser i så fall att inkomma med särskild 

framställning om medelsanvisning. Postverket begär för budgetåret 

1975176 100 000 kr. för vissa mindre markförvärv. 

A n s k a f f n i n g a v b i 1 a r m. m. 

Under budgetåret 1973/74 anskaffades bilar för 5,8 milj. kr. För 

budgetåret 1974/75 beräknas motsvarande utgifter till 7,5 milj. kr. 

Det av postverket beräknade medelsbehovet för budgetåret 1975/76 

uppgår till 11,2 milj. kr. Av detta belopp avser 5 milj. kr. anskaffning 

av 200 brevbärarbilar. 

Diligensrörelsen 

Under budgetåret 1973/74 har för diligensrörelsen endast använts 

ca 3 000 kr. för färdigställande av ett bussgarage i Sollefteå. 

Någon ersättningsanskaffning av bussar och släpvagnar har inte 

skett under budgetåret 1973/74. Under budgetåret 1974/75 disponeras 

1,9 milj. kr. för sådan anskaffning. 

För budgetåret 1975/76 begär postverket 3,5 milj. kr., varav 3,1 milj. 

kr. beräknas för anskaffning av bussar och 400 000 kr. för anskaffning 

av släpvagnar. 

Diverse och oförutsett 

Under denna rubrik har under budgetåret 1973/74 använts 200 000 
kr. för anordnande av en ny lastkaj vid posthuset i Eskilstuna. 

Det för budgetåret 1974/75 tillgängliga beloppet på 1 milj. kr. be

räknas komma att helt tas i anspråk. 

För budgetåret 1975/76 anger postverket ett mcdelsbehov av 3 milj. 

kr. Postverket avser att i sin anslagsframställning för budgetåret 1976/ 

77 anmäla en posttcrminal i Örebro för igångsättning hösten 1976. 

Det för byggnationen aktuella markområdet tillhör SJ, som nu använ

der det för uppställning och rangering av järnvägsvagnar. För att mar

ken skall kunna friläggas till hösten 1976 måste spåromläggning på

börjas under budgetåret 1975/76, vilket medför ett medelsbehov av 

2 milj. kr. Postverket föreslår härutöver att 1 milj. kr. anvisas under 

posten Diverse och oförutsett. Sammanlagt uppgår alltså mcdelsbehovct 

för denna post under budgetåret 1975/76 till 3 milj. kr. 
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Remissyttrande 

över postverkets anslagsframställning för budgetåret 1975/76 har 
arbetsmarknadsstyrelsen avgett det yttrande som redovisats under rubri
ken Vägväsendet (s. 63). 

Föredraganden 

Investeringarna i postverket domineras av två stora posthusprojekt, 
dels byggandet av postterminalen i Malmö (Malmö Ban), dels tillbyggna
den av postgirohuset i kvarteret Blåmannen i Stockholm. Även under 
budgetåret 1973174 har byggstart för flera projekt kunnat tidigareläggas 
i sysselsättningsfrämjande syfte. Efter det att anslag för ändamålet bevil
jats på tilläggsstat I för budgetåret 1973174 har ca 121 milj. kr. använts i 
samband med en överföring av Postbankens fastigheter till den allmänna 
poströrelsen. 

I prop. 1973: 1 (bil. 8, s. 184) beräknades investeringsramen för bud
getåret 1973174 till 43 milj. kr. Totalt förbrukades emellertid 171,3 milj. 
kr. enligt nedanstående sammanställning. 

milj. kr. 

Investeringar enl. prop. 1973: 1 43,0 
Tidigareläggning av postterminaler i Karlstad och Linköping 3,6 
Tidigareläggning av postterminalcr i Spånga och Västerås, m. m. 3,5 
Ökning av risktäckande kapital i Postbanken 121,2 

171,3 

Betalningen av de i sammanställningen upptagna två sista posterna 
möjliggjordes efter anslag på tilläggsstat I med 128,2 milj. kr. 

I prop. 1974: 1 (bil. 8 s. 183) beräknades investeringsramen för bud
getåret 1974/75 till 66,2 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 10 
maj 1974 höjdes ramen till 70 milj. kr. för att möjliggöra dels teckning 

av aktier i Tidningstjänst AB med 1,9 milj. kr., dels betalning av bygg
nadsobjekt som tidigarelagts under närmast föregående budgetår. 

För budgetåret 1975176 har postverket föreslagit en medelsförbruk
ning av 35,3 milj. kr. Som framgår av den redovisade investeringsplanen 
för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en medelsförbrukning av 
23,6 milj. kr. I följande sammanställning redovisas hur inom ramen för 
detta belopp förbrukningen ungefärligt kan beräknas komma att fördela 
sig på olika objektgrupper. Av sammanställningen framgår även utfallet 
för budgetåret 1973174 och den nu beräknade medelsförbrukningen för 
budgetåret 1974175. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 225 

Objektsgrupp 1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknat Verket Före-

i prop. i dec. dragan-
1974: 1 1974 den 

milj. kr. 

Posthus 
Postgirohuset i Stockholm 1,4 6,5 6,7 3,8 3,8 
Malmö Ban 29,8 20,0 19,5 4,6 4,6 
Övriga posthus 10,9 9,3 11,5 9,1 9,1 

Inköp av fastigheter 2,0 20,0 20,0 0,1 0,1 
Anskaffning av bilar m. m. 5,8 7,5 7,5 11,2 
Diligensrörelsen 1,9 1,9 3,5 3,0 
Diverse och oförutsett 0,2 1.0 1,0 3,0 3,0 
Kapitaltäckning i Postbanken 121,2 
Aktier i tidningstjänst AB 1,9 

171,3 66,2 70,0 35,3 23,6 

I sammanställningen har för postgirohuset i Stockholm upptagits 3,8 
milj. kr. Av detta belopp hänför sig 3,5 milj. kr. till projektering, riv
ning och förberedande schaktningsarbeten för den tredje tillbyggnaden. 

Postverkets strävan är att få denna färdig enligt uppgjord tidplan, var
för projektet bör igångsättas med rivning i februari 1976 och fortsättas 
med schaktning och byggande i omedelbar följd. Byggnadsuppdrag bör 

lämnas byggnadsstyrelsen senast vid utgången av år 1975 sedan kost

nadsberäkningen inkommit från byggnadsstyrelsen. Aterstående belopp, 
300 000 kr., hänför sig till en tidigare etapp av projektet. 

I sammanställningen har för budgetåret 1974175 under rubriken In
köp av fastigheter upptagits 20 milj. kr. Detta belopp är beräknat för 
inköp av tomterna nr 7 och 8 i kvarteret Blåmannen. Genom dessa tomt- . 
förvärv kommer postverket att äga all mark i kvarteret. 

Arbetet med den nya stora postterminalen i Malmö (Malmö Ban) 
beräknas bli färdigt under budgetåret 1974/75. För slutbctalningar under 
budgetåret 1975176 har upptagits 4,6 milj. kr. 

Under budgetåret 1975176 fortgår arbetena på postterminalerna i 
Spånga och Västerås. Härutöver avses om- och tillbyggnader bli igång
satta vad gäller posthusen i Trelleborg och Enköping samt posttermi
nalen i Ange. 

För investeringar i diligensrörelsen och för diverse och oförutsett är i 

sammanställningen upptaget tillsammans 6 milj. kr. Beloppet beräknas 
möjliggöra främst ersättningsanskaffning av bussar i diligenstrafiken, 
bl. a. avsedda att ersätta ett antal högerstyrda bussar som ursprungligen 
byggts för vänstertrafik. Medel har också beräknats för vissa förbere

dande åtgärder för att möjliggöra en postterminal i Örebro för vilken 
postverket planerar igångsättning under hösten 1976 och till vilken ver
ket avser återkomma i sin anslags framställning för budgetåret 1976/77. 

Vidare beräknas det angivna beloppet medge att ombyggnader kan 

15 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bil. 8 
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ske av vissa posthrn; för att göra dem mera anpassade för kunder med 
handikapp. 

Den allmänna poströrelsens behov av biltransporter tillgodoses i hu
vudsak genom postverkcts egna bilar. Per den 30 juni 1974 ägde post
verket ca 1100 brevbärarbilar samt lika många övriga fordon, huvud
sakligen transportbilar men även gaffeltruckar och personbilar. Post
verkets anskaffning av bilar har hittills skett genom investeringsanslagct. 
Jag förordar att postverket, i likhet med vad som gäller för telever
ket, i fortsättningen flir använda sina driftinkomster för att köpa de 
bilar m. m. som behövs för verksamheten. För budgetåret 1975176 har 
jag därför inte beräknat medel för anskaffning av bilar m. m. 

Anslaget till posthus m. m. bör beräknas med hänsyn till att en mar
ginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av kon
junkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medclsförbruk
ningen. 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag, att medel för 
nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1975/76 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1975-07-01 

Behövligt anslag budgetåret 1975/76 

milj.kr. 

23,6 
2,4 

-6,0 

20,0 

Postverket har beräknat att för finansiering av investeringarna under 
budgetåret 1975176 skall finnas avskrivningsmedel inom postverkets 
fond på 23 milj. kr. Postvcrket bar då räknat med normala avskrivning
ar för verkets bilar m. m. Bilar m. m. vilka har anskaffats med investe
ringsanslag bör vara fuHt avskrivna vid utgången av budgetåret 1977178. 
De för budgetåret 1975/76 beräknade avskrivningarna innebär att den av 
mig förordade investeringsramen kommer att kräva ett kapitaltillskott 

från statsverket av 0,6 milj. kr. 
I samband med sammanslagningen av Postbanken och Sveriges Kre

ditbank den 1 juli 1974 överfördes enligt Kungl. Maj:ts beslut den '.28 
juni 1974 till postverket (postgirot) vissa tjänster som Postbanken in

rättat med stöd av kungörelsen (1969: 760) om ändring i kungörelsen 
(1965: 915) om inrättande av vissa statligt reglerade tjänster m. m. 

(prop. 1969: 158, BaU 1969: 53, rskr 1969: 430). 
Av dessa tjänster har tio upptagits i avtal om lönegradsplacering, vil

ket har godkänts av riksdagens lönedelegation den 27 juni 1974 samt av 
Kungl. Maj:t den 28 juni 1974. Därutöver bar följande tre extra-ordi
narie tjänster vid postgirot upptagits i postvcrkets personalförteckning 
för innevarande budgetår, nämligen 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 227 

en tjänst som chef för organisationsavdelning~n i F :25 

en tjänst som chef för driftavdelningen i F 25 samt 

en tjänst som chef för redovisningskontoret i F 24. 

Tj~nstcrna vilkas innehåll inte har förändrats, har förts över till post

Yerket utan föregående avtalsförhandling. 

Genom beslut den 12 juni 1936 förordnade Kungl. Maj:t med stöd 

av riksdagens medgivande (prop. 1935: 78, rskr 1935: 74) om inrättandet 

av en skolsparfond förvaltad av dåvarande generalpoststyrelsen och re

dovisad av dåvarande postsparbanken. Till fonden fick avsättas medel 

som influtit till postsparbankcn för sålda och ännu utelöpande sparmär

ken. Fondavkastningen skulle, enligt av Kungl. Maj:t meddelade före

skrifter, användas för att till skolor där skolsparrörelse fanns lämna 

bidrag till ändamål som avsåg elevernas fostran och utbildning. Som ex

empel härpå nämndes skolresor, anskaffning av skioptikon- eller radio

utrustning, skolbibliotek m. m. Ansökningar om bidrag ur fondmedlen 

skulle enligt Kungl. Maj :ts beslut prövas och avgöras av en post bankens 

skolsparnämnd med representanter för postsparbanken och skolöversty

relsen. Efter år l 970 har fondens förvaltning övertagits av Postbanken. 

Efter beslut av postverkets centralförvaltning med anledning av att 

postbankens verksamhet skulle upphöra per den 30 juni 1974 (prop. 

1973: 145, NU 1973: 63, rskr 1973: 326), upphörde även postverkets 

skolsparverksamhet. Postverkets centralförvaltning har i skrivelse den 

4 juli 1974 hemställt bl. a. att skolsparfonden i fortsättningen dels skulle 

förvaltas av postverket, dels vara placerad i Post- och Kreditbanken 

samt att skolsparnämnden skulle få en ändrad sammansättning och där

efter utarbeta förslag till nya regler för användningen av fondens av

kastning. 
över postverkets framställning har riksrevisionsverket och skolöversty

relsen avgivit yttranden. Riksrevisionsverket erinrar om att verket redan 

år 1969 i en revisionsrapport till postverket hade uttalat att skol

sparfonden med hänsyn till sin blygsamma storlek och avkastning borde 

upplösas. Skolöverstyrelsen framhåller mot bakgrund av fondens till

komst, karaktär och begränsade storlek att dess användning för någon 

engångsinsats bland skolelever borde övervägas. 

I skolsparfonden finns per den 31 december 1974 ca 9-1- 000 kr. Den 

för utdelning disponibla avkastningen uppgår till ca 6 000 kr. Jag för

ordar mot den bakgrund jag här har lämnat och med hänvisning till att 

postverkets skolsparverksamhet numera upphört samt at fonden i da

gens läge har en mycket begränsad betydelse i förhållande till den skol

serviceverksamhet postverket bedriver, att skolsparfondcn upplöses per 

den 30 juni 1975 och att dess behållna medel överförs till postverket 

att användas för ändamål som verket finner lämpligt. Jag har i denna 

fråga haft samråd med cheferna för finans- och utbildningsdeparte
menten. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att skolsparfonden upplöses per den 30 juni 1975 och 

att dess behållna medel överförs till postverket 
2. till Posthus m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett investe

ringsanslag av 20 000 000 kr. 
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B. TELEVERKET 

Televerkets tillgångar uppgick den 30 juni 1974 till sammanlagt 
3 628.4 milj. kr. Bruttovärdet av anläggningstillgångarna var 12 608,2 
milj. kr. Återstoden av tillgångarna var av finansiell natur. Statskapita
Jet var 1 941 milj. kr., vilka innebar en minskning under budgetåret 
med 286,9 milj. kr. Att statskapitalet minskade berodde på att avskriv
ningsbeloppet översteg investeringsbeloppct, så att ett negativt invcste
ringsbemyndigande uppstod samt på att en extra avskrivning i konsoli
deringssyftc gjordes med 201,9 milj. kr. Motsvarande belopp har av tele
\·erket inlevererats till statsverkets checkräkning i riksbanken. överskot
tet för budgetåret 1973174 uppgick efter avskrivningar till 157,7 milj. kr. 
mot 295 milj. kr. föregående budgetår. Vid beräkningen av överskottet 
har hänsyn inte tagits till resultatet av rundradiorörclsen, vilket avräknas 
mot rundradiofonden. 

Av överskottet på 157,7 milj. kr. inlevererades 117,6 milj. kr. under 
budgetåret, vilket tillsammans med en inleverans på 119,4 milj. kr. -
utgörande balans från budgetåret 1972173 - innebar att till statsverket 
kunde inleveras 237 milj. kr. under budgetåret 1973174. 

Tele\'erket 

I skrivelse den 31 augusti 1974 och i anslutning därtill lämnade kom
pletterande uppgifter har televerket hemställt om investeringsanslag till 
teleanläggningar m. m. för budgetåret 1975176. 

I skrivelse den 30 augusti 1974 har verket hemställt om investerings
och driftanslag för ljudradio och television för budgetåret 1975/76. Skri
velsen har ingetts till utbildningsdepartementet och behandlas i bil. 10 

till denna proposition. 

Teleanläggningar m. m. 

Ing. behållning 

1973/74 42 200000 
1974/75 55 800000 
1975/76 verket 103 600000 

föredraganden 103 600 000 

1 Belopp inkl. tidigarelagda investeringar. 
• Preliminärt belopp. 

Anslag Utgift 

803 600 000 1790 000 000 
833 800000 •786 900 000 
789 100000 811 500 000 
773 700000 •797 500000 
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Utvecklingen av televerkets rörelse 111. m. 

För te 1 e f o nr öre 1 sen har expansionen under det senaste bud

getåret fortsatt och den uppåtgående trend som började andra kvartalet 
I 973 har ytterligare förstärkts under början av år 1974. Under budget

året 1973174 beställdes 332 300 nya telefonapparater jämfört med 

291 000 under föregående budgetår. Antalet nettobeställningar, dvs. 

skillnaden mellan antalet nybeställningar och antalet annulleringar, 

ökade med nära 20 %. Antalet telefonapparater i nätet ökade under år 

1973 med 155 000 och antalet apparater var den 1 januari 1974 612 per 
1 000 invånare mot 594 ett år tidigare. Antalet samtalsmarkeringar to

talt i automatisk trafik ökade under budgetåret 1973174 med 4,7 % jäm
fört med 0,7 % under föregående budgetår. Möjligheterna till automa

tisk telefontrafik med utlandet har under budgetåret ytterligare vidgats 

och vid utgången av budgetåret 1973174 kunde mer än 90 % av utlands

trafiken kopplas automatiskt. ökningen av den automatiskt kopplade 

ullandstrafiken var nära 25 '?10 mot ca 18 % under föregående budgetår. 

Den utveckling av antalet telefonapparater, vilken ligger till grund för 
televerkets beräknade behov av investeringsmedel under rubriken 

'"Abonnentanläggningar", framgftr av tabell T 1. Tabellen omfattar be

ställningar och cffektucringar av telefonapparater och visar dels utfall 

for budgetåret 1973/74, dels prognos för budgetåren 1974/75-1978/80. 

Tabell T 1. Bestiillda och inswllerade telefonapparater (1 000-ta.l) 

Budgetår Telefonapparater, nya Telefonapparater, flyttn. 

Beställ- Instalk- Order- Beställ- Installe- Order-
da rade stock vid da rade stock vid 

resp. bud- resp. bud-
getårs ge tårs 
slut slut 

1973/74 332 328 50 596 585 93 
1974/75 320 330 40 605 610 88 
1975/76 310 320 30 615 620 83 
1976/77 310 310 30 625 635 73 
1977/78 300 300 30 630 645 58 
1978/79 300 300 30 635 640 53 
1979/80 300 300 30 640 640 53 

l'vfcd de medel som under budgetåret 1973/74 stått till televerkets för

fogande har ca 328 ooo·nya apparater kunnat inkopplas. Orderstocken 

heräknades den 1 juli 1974 ha uppgått till 50 000 beställningar mot 

47 000 ett år tidigare. Ansträngningar har gjorts att anpassa inkopp

lingstakten till den ökade efterfrågan som noterats under budgetåret, 
men antalet ej effektuerade beställningar har trots detta inte kunnat 

reduceras som planerat. Leveranstiderna har dock i det närmaste kun

nat bibehållas oförändrade under budgetåret. 
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Under budgetåret 1974175 beräknas nybeställningarna uppgå till ca 

320 000. Den för budgetåret 1974175 fastställda investeringsramen be

räknas medge installation av ca 330 000 apparater, vilket innebär att or

derstocken per den 30 juni l 975 skulle bli 40 000. 

Televerket räknar med alt under budgetåret 1975/76 installera 

320 000 apparater, vilket med av verket antagen beställningsingång 

skulle innebära en orderstock vid utgången av budgetåret på ca, 30 000. 

Leveranstiden för vanliga kundabonnemang har under senare år för

kortats och var i genomsnitt för budgetåret 1973174 knappt fem veckor. 

Målet för budgetåret 1975176 är ca tre och en halv veckor. 

Antalct flyttningar är - som framgår av tabell T 1 - betydligt flera 

än antalet beställda nya telefonapparater. Den resursinsats som krävs av 

televerket för att utföra en beställd flyttning är oftast lika stor som in

satsen för att effektuera en beställning av ny telefonapparat. 

T e 1 e g r a f r ö r e I s e n har i Sverige, liksom i de flesta andra län

der, under de senaste decennierna successivt minskat. Trafikminskning

en fortsatte även under budgetåret 1973,'74. Antalet inrikes telegram 

gick sålunda ned med ca 18 % och antalet telegram till utlandet med 

4,9 % . Motsvarande minskning under närmast föregående budgetår var 

<lock större, 21 resp. 10 % . En intern utredning har redovisat en pro

gnos som vi~ar en minskning av telegramtrafiken under perioden 1 juli 

1974-30 juni 1976 med mellan 10 och 15 t;·o. Av de inländska tele

grammen utgjordes ca 76 % av lyxtelegram. 

T e l c x r ö r e I s e n har i Sverige, liksom i andra länder, haft en 

mycket snabb utveckling. Den har kommit att överta en betydande del 

av den informationsöverföring som tidigare skett med hjälp av telegram. 

Antalet telexanslutningar ökade under år 1973 med 7,6 % till 9 540, vil

ket innebär en oförändrad ökningstakt jämfört med år 1972. Under bud
getåret 1973/N genomfördes en reklamkampanj i syfte att öka tillström

ningen av nya telexabonnentcr. Kampanjen fick avsedd effekt och ök

ningen av antalet nya abonnenter blev 40 % större än föregående bud

getår. För år 1980 har prognoserats ca 16 000 telcxanläggningar. Under 

budgetåret 1975/76 beräknas ca 1 000 nya anläggningar bli inkopplade. 

Telcxtrafiken är fullständigt automatiserad inom Sverige samt till nlis

tan samtliga europeiska länder och även till en rad länder utanför 

Europa. Tclcxmeddelanden kan f. n. utväxlas med 600 000 abonnenter i 

samtliga världsdelar. Det totala antalet telexmarkeringar för automatiskt 

expedierade inländska skrivningar ökade under budgetåret 1973174 med 

7A so. 
Kraven på driftsäker datakommunikation med högre 

överföringshastigheter ökar i takt med att datortekniken tas i bruk på 

många omriiden i samhället. Därigenom har uppstått behov av att 

snabbt kunna överföra stora mängder data mellan skilda platser genom 

datakommunikation över telenätet. Sedan år 1962 har televerket tillhan-
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dahållit dataövcrföringsutrustning, s. k. modemer, på abonnemangsbasis. 
ökningen av antalet modemer har gått mycket snabbt. Totala antalet in
stallerade modemer den 1 januari 1974 uppgick till ca 3 500 - en ök
ning med ca 53 % från ett år tidigare jämfört med ca 43 % för närmast 
föregående år. 

Telefonnätet - som byggts upp för ett helt annat ändamål - erbju
der inte en idealisk lösning för överföring av data. För att undvika de 
tekniska nackdelar som telenätet är behäftat med från datakommunika
tionssynpunkt har televerket år 1972 beslutat att i etapper bygga ut ett 
allmänt separat datanät. Som en första etapp har ett provnät byggts upp 
under år 1974 med tre s. k. koncentratorer i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Ett allmänt datanät beräknas vara tillgängligt för kommersiell 
drift omkring år 1978. 

Av tabell T 2 framgår utvecklingen av televerkets rörelse mellan bud
getåren 1972/73 och 1973/74 mätt i antalet telefonapparater, telex- och 
modemanslutningar, samtalsmarkeringar, telegram och telexmarkc
ringar. 

Tabell T 2. Televerkets rörelse 

1972/73 1973/74 Förändring 
i% 

Telefonapparater (1 jan.) 4 829 000 4 984 400 + 3,2 
Telexanslutningar (1 jan.) 8 869 9 540 7,6 
Modemanslutningar för 
datakommunikation 
(I jan.) 2 279 3 495 +53,4 
Samtals markeringar 
för telefon 16 233 000 000 17 001 000 000 -:- 4,7 
Telegram 

inländska 1447000 I 187 000 -18,0 
till utlandet 755 000 718 000 - 4.9 

Telexmarkeringar 114 000 000 122 000 000 + 7,1 

Antalet anställda i televerket uppgick den 1 januari 1974 till 41 272, 
vilket innebar en minskning under år 1973 med 846 personer. 

1\-fede!Jjörbmkning under budgetåren 197 3174-1975176 

För budgetåret 197 3 I 74 beräknades medelsförbrukningen 
i prop. 1973: 1 till 770 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 29 
juni, 12 oktober och 7 december 1973 har ramen höjts till 815 milj. kr., 

framför allt för att möjliggöra tidigareläggning av byggstart för telefon
stationsbyggnader och arbetscentraler. Televerket har dock endast kun

nat använda 790 milj. kr. 
För budgetåret 1 9 7 4 I 7 5 beräknades medelsförbrukningen 

i prop. 1974: 1 till 786 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 6 de-
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cember 1974 bar ramen höjts till 786,9 milj. kr. för att möjliggöra tidi
gareläggning av byggstart för bl. a. två arbetscentraler. Hela beloppet 

beräknas bli taget i anspråk. 
För bu d g e tår e t 1 9 7 5 / 7 6 räknar televerket med en medels

förbrukning av 811,5 milj. kr. 

Televerket beräknar att helt finansiera investeringarna med avskriv
ningsmedel och därmed med rörelseinkomsterna. Den beräknade me
delsförbrukningen är nominellt något högre än vad som föreslagits i fö

regående års långtidsbudget men avser dock en något lägre anskaff
ningsvolym än som avsetts i denna. Televerket har ålagt sig en hård 

restriktivitet vid bedömningen av erforderliga investeringar. 

/11vesteringsprogram 

Av tabell T 3 framgår faktisk resp. beräknad medelsförbrukning bud
getåren 1973174-1975176 med fördelning på objektsgrupper. 

Tabell T 3. Medelsförbrukning budgetåren 1973174-1975176 (milj. kr.) 

Objcktgrupp Utgift Beräknad utgift 

1973/74 1974/75 1975/76 

Fastigheter och byggnader 
Telefonstationsbyggnader m. m. 67,1 42,0 34,7 
Byggnader för arbetscentraler 30,5 28,9 26,8 
Förrådsanläggningar 6,5 9,3 18,5 
Verkstadsbyggnader 0,2 
Övriga byggnader 1,2 J,4 6,0 
Inköp av fastigheter 3,9 6,3 7,5 

Summa 109,4 87,9 93,5 

Tele/011- och fjärrskriftanläggningar m. m. 
Abonnentanläggningar 242,7 350,0 404,0 
Förbindelseanläggningar 204,9 175,0 152.0 
Kopplingstekniska anläggningar 222,2 165,0 149,0 

Summa 669,8 690,0 705,0 

Fiirsvarsberedskap 7,8 6,0 10,0 
Dfrerse och oförutsell 3,0 3,0 3,0 

Summa 790,0 786,9 811,5 

Telefonstationsbyggnader 

Televerket äger praktiskt taget samtliga de byggnader som inrymmer 

teleteknisk utrustning. Behovet av tillbyggnader och nybyggnader av 
verkets lokaler styrs av att nödvändiga stationsutökningar måste genom
föras för att möta allmänhetens efterfrågan på teletjänster. 

För telefonstationsbyggnadcr föreslår televerket 34,7 milj. kr., vilket 
belopp beräknas fördelat på objekt enligt tabell T 4. 
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Tab. T 4. /nresteringsplan för telefonstationsbyggnader (milj. kr.) 

N = Nybyggnad T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjekt Typ 

I. Byggnader pdbör-
jade före 1975-07-01 

Bjärred N 
Borlänge T 
Brun flo N 
Gävle T 
Lund, Värpinge N 
Malmö, Sparven T 
Nora T 
Stockholm, Söder T 
Sundsvall T 
Surahammar T 
Söderhamn T 
Uppsala, Gottsunda N 
Vara T 
Varberg T 

Div. byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 0,5 milj. kr. 
per objekt 

Kostnadsökning juli 
1974-juli 1975 

Summa I 

Il. Byggnader avsedda 
att påbörjas under 
år 1975/76 

Mu/11/ycke T 
Tillbyggnad för 
utökning av 
stationens nummer
kapacitet över 5 000 
nummer 

Njurunda N 
Befintlig station kan ej 
utökas ytterligare 

Rättl'ik 
Tillbyggnad erfordras 
for koaxia\kabe\
anliiggning Djurås
Lcksand-Rättvik 

T 

Sre111111gsu11d T 
Tillbyggnad ctford-
ras för koaxialkabel
anläggning Kungälv
St.:nungsund-Trollhättan 

Totalkost- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
5tart dig
år/ stäl
mån Iande 

nad beräk-
nad per den Fak- Beräknad 
l juli år tisk för 

t.o.m.----
1973 1974 1973/ 1974/ 1975/ 

år/ 
mån 

0,9 0,9 
1,2 l,4 
0,8 0,8 
2,8 2,R 
1,0 2,0 
5,8 6,8 
0,6 0,7 
1,6 1,5 
3,0 5.4 
0,6 0,8 
1,0 1,0 
1,0 1,5 
0,6 0,7 
0,7 0,9 

2,1 

29,3 

0,7 

0,6 

0,7 

1,3 

74 75 76 

0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,8 

2,3 3,6 
0,5 

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

0,6 

0,6 
0,4 
0,5 

0,3 
0,8 
0,5 
1,7 
1,2 
0,9 
0,2 
0,3 
1,7 
0,2 
0,8 
0,9 
0,3 
0,4 

2,1 

1,7 

14,0 

74-09 75-06 
74-10 75-09 
74-11 75-09 
75-02 76-08 
74-10 75-12 
73-08 75-05 
74-08 75-05 
74-02 75-06 
74-03 75-08 
74-09 75-05 
75-04 76-06 
74-10 75-10 
74-09 75-06 
74-08 75-08 

0,5 75-08 76-06 

OA 75-08 76-06 

0,4 75-09 76-06 

0, 7 75--09 76--08 
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N = Nybyggnad T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjekt Typ Totalkost- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
nad beräk- start dig-
nad per den Fak- Beräknad år/ stäl-
1 juli år tisk för mån I ande 

t. o. m. år/ 
1973 1974 1973/ 1974/ 1975/ mån 

74 75 76 

Stockholm, Östermalm T 3,3 0,9 75-10 77-06 
Utökning av statio-
nens nummerkapaci-
tet över 50 000 num-
mer 

Sävedalen T 1,2 0,8 75-09 76-06 
Tillbyggnad erfordras 
för utökning av statio-
nens nummerkapaci-
tet över 9 000 num-
mer 

Upplands Väsby T 0,9 0,6 75-09 76-06 
Utökning av statio-
nens nummerkapaci-
tet över 19 500 num-
mer 

Uppsala T Il,O 2,4 75-10 78-01 
Utökning av statio-
nens närtrafikdel 
och lokalbehov 
för förmedlings- samt 
överdragsstationerna 

Värnamo T 1,0 0,5 75-09 76-08 
Utökning av stationens 
nummerkapacitet över 
JO 000 nummer 

Å
0

frkarleby 'K 0,6 0,3 75-09 76-08 
Lokalbehov för ny 
förbindelseanläggning 
Gävle-Älvkarleby 
samt för utökning av 
stationens nummer-
kapacitet över I 200 
nummer 

Div. byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 0,5 milj. kr. 
per objekt 10,6 10,6 

Kostnadsökning juli 
1974-juli 1975 2,6 

Summa Il 31,9 20,7 

Summa I+ II 61,2 34,7 
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Byggnader för arbetscentraler 

Televerket har ett långsiktigt program, som syftar till att sammanföra 
televerkets ortsförråd med personalutrymmen och garage till arbetscen
traler. För byggnad av arbetscentraler begär televerket 26,8 milj. kr. 
Fördelningen på objekt framgår av tabell T 5. 

Förrådsanläggningar 

Prov med ett nytt förråds- och distributionssystem har genomförts 

och utvärderats, vilket resulterat i beslut om förläggning av ett cen
tralförråd till Nässjö. Beträffande förråd för försörjning av Stockholms

området med materiel planeras ett förråd för grövre utomhuslagrade 
artiklar att uppföras i Bålsta. Detta förråd skall även fungera som 
buffertförråd till en mindre plockterminal lokaliserad till Linaberg i 
Bromma. Buffertförrådet i Bålsta skall försörjas från centralförrådet i 
Nässjö. Byggnationerna i Båista och Linaberg är beroende av central

förrådets färdigställande. Det är angeläget att byggnadsarbetena vad 
gäller förråden i Nässjö och Stockholm kan påbörjas snarast och ge
nomföras utan förseningar. 

För att trygga materielförsörjningen i Norrland är det önskvärt att 

även byggnadsarbetet i Timrå påbörjas under budgetåret. Vid förråden 

i Uppåkra och Stenkullen avses komplettering ske med hus för lagring 
av reservkabel resp. hus för kabelavmätning. För förrådet i Fagersta 
avses uppförande av garage för förrådets bilar och erforderliga personal

utrymmen för chaufförerna. 

Inköp av fastigheter 

För inköp av fastigheter har televerket använt 5,6 milj. kr. under bud
getåret 1973/74. En fullständig redogörelse över förvärven lämnas i 
televerkets anslagsframställning. 

För budgetåret 1974175 beräknas inköpen till 6,3 milj. kr. För budget
året 1975176 begär televerket för ändamålet 7,5 milj. kr. 

Tab. T 5. lnvesteringsplan för arbetscentra/er 

N = Nybyggnad T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjekt Typ Totalkost- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
nad beräk- start dig-
nad per den Fak- Beräknad år/ stäl-
l juli år tisk för mån Jan de 

t. o. m. ar/ 
1973 1974 1973/ 1974/ 1975/ mån 

74 75 76 

~ Byggnaderpdbörjade 
före 1975-07-01 
Filipstad N 1,:! 0,1 0,8 0,3 74-06 75-07 
Gävle N 2,6 3,5 I,O l,9 0,6 74-01 75-06 
Göteborg, Partille N 2,4 1,8 1,0 0,8 74-10 75-09 
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Byggnadsobjekt T}P Totalkost- Medelförbrukning Bygg- Fär-
nad beräk- start dig-
nad pnr den Fak- Beräknad år/ stäl-
I juli år tisk för mån Ian de 

t.o.m. år/ 
1973 1974 1973/ 1974/ 1975/ mån 

74 15 76 

Halls ta vik N 0,8 0,1 0,5 0,2 74-04 75-06 
Hultsfred N 1,5 0,2 1,0 0,3 74-04 75-06 
Karlstad, Örsholmen N 1,8 0,1 1,2 0,5 74-06 75-07 
Köping N 1,6 0,3 1,0 0,3 74-04 75-06 
Rimbo N 0,6 0,1 0,4 0,1 74-04 75-06 
Säffle N 1,6 0,3 1,0 0,3 74-04 75-06 
Vimmerby N 1,0 0,2 0,6 0,2 74-04 75-07 
Västerås, Storseglet T 0,4 0,6 0,4 0,2 74-09 75-06 
Västervik N 1,6 0,3 1,0 0,3 74-04 75-05 
Ystad N 1,4 1,7 1,0 0,7 74-09 75-09 
Älmhult N 0,9 O,l 0,6 0,2 74-04 75-06 
Östhammar T 0,7 0,8 0,5 0,3 74-10 15-09 

Div. byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 0,5 milj. kr. 
per objekt 0,5 0,5 

Kostnadsökning juli 
1974-juli 1975 0,8 

Summa I 21,5 6,6 

Il. Byggnader al'sedda att 
påbörjas under dr 1975/76 
Flen N 1,1 0,7 75-09 76-09 
Gamleby N 0,9 0,5 75-09 76-09 
Gislaved N 0,8 0,5 75-09 76-07 
Hisingen N 0,6 0,6 75-08 76-01 
Järpen N 0,7 0,4 75-09 76---09 
Kramfors N 1,1 0,7 75-09 76-09 
Luleå N 0,9 0,5 75-09 76-09 
Mora N 1,1 0,8 75-08 76-06 
Sandviken N 1,3 0,8 75-09 76-09 
Skara N 1,2 0,9 75-08 76-06 
Strömstad N 1,1 0,8 75-08 76-06 
Svenstavik N 0,7 0,4 75-10 76-09 
Södertälje N 1,5 0,9 75-09 76-09 
Sölvesborg N 0,8 0,5 75-09 76-07 
Torsås N 0,6 0,4 75-12 76-06 
Tranas N 0,8 0,5 75-09 76-07 
Ulricehamn N 1,2 0,9 75-09 76-06 
Uppsala ll N 3,0 1,8 75-09 76-09 
Uppsala III N 1,5 0,9 75-09 76-09 
Vaggeryd N 0,8 0,7 75-09 76-03 
Västerås N 2,6 1,5 75-09 76-09 
Årjäng N 0,7 0,5 75-08 76-06 
Div. byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 0,5 milj. kr. 
per o_bjekt 1,4 1,4 

Kostnadsökning juli 
1974-juli 1975 2,6 

Summa Il 26,4 20,2 

Summa I+II 47,9 26,8 
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Abonnentanläggningar 

Under denna rubrik upptas dels inköp av de teleanläggningar som 
hyrs ut till abonnenter (telefonapparater, abonnentväxlar, fjärrskriftut
rustning m. m.) samt kostnader för de arbeten som erfordras för instal
lation av anläggningarna, dels - som största post - investeringar i lo
kalnät, dvs. förbindelseledningarna mellan abonnent och station. 

För abonnentanläggningar begär televerket för budgetåret 1975/76 
404,0 milj. kr. enligt följande sammanställning 

Nya telefonapparater 
Lokalnät 
Abonnentväxlar 
Fjärrskrift- och datautrustning 
Flyttning av linjeanläggningar 
Fartygsradio 
Landrnobil radio 
Övrig utrustning 

Förbindelseanläggningar 

milj. kr. 

35,I 
217,6 

86,7 
45,0 

6,5 
6,6 
5,5 
1,0 

404,0 

Under denna rubrik redovisas behovet av medel för de förbindelsean
läggningar som ingår i mellanortsnätet, dvs. anläggningar mellan olika 
telefonstationer, samt Sveriges del i de internationella förbindelseanlägg
ningar som erfordras för trafik med utlandet. 

Hittills har rikstelefontrafikens ökning i huvudsak varit bestämmande 
för utbyggnadstakten. Den framtida utbyggnadstakten kommer därutö
ver att bli beroende av den förväntade expansionen av datatrafik och på 
längre sikt även faksimil- och bildtelefontrafik. 

För budgetåret 1975176 har televerket beräknat det för förbindelsean
läggningar erforderliga beloppet till 152 milj. kr., vilket belopp är av
sett att fördelas enligt tabell T 6. 

Tabell T 6. Förbindelseanläggningar (milj. kr.) 

Beräknad Återstående Därav under 
total kostnad år 1975/76 

kostnad 1975-07-01 

Fjärrförbindelseanläggningar 
Anläggningar fÖr kortväga mellan-

188,8 68,3 36,3 

ortsför bindelser 77,4 51,0 44,8 
Utökning av telefon- och telegraf-
utrustning på överdragsstationer 138,1 87,9 68,0 
Utrustning för kustradio och fast 
radiotrafik 2,9 2,9 1,9 

407,2 210,1 152,0 
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En specifikation av fjärrförbindelseanläggningar lämnas i tabell T 7. 
För att de förväntade behoven skall kunna tillgodoses på ett tekniskt
ekonomiskt optimalt sätt förutsätts att en planmässig successiv utbygg
nad sker enligt en långsiktig plan som sträcker sig in på 1980-talet för 
utbyggnad av det befintliga fjärrnätet. Utbyggnadsplanen är till stor del 
baserad på utnyttjande av koaxialkablar med 60 MHz-system som ger 
en kapacitet av 10 800 telefonförbindelser per tubpar. Planen har revi
derats och anpassats till den lägre trafikökning som noterats, vilket inne
bär att några anläggningar senarelagts. 

Tab. T 7. Investeringsplan för fjärrförbindelseanläggningar (milj. kr.) 

Anläggningsobjekt Beräknad total- Åter- Därav 
kostnad den 1 stående under 

juli år kostnad år 
1975- 1975/76 

1973 1974 07-01 

Anläggningar påbörjade före 
1975-07-01 
Koaxialanläggni11gar 
{Luleå)-Boden-Murjek 
Gällivare-(Kiruna) 1,4 1,5 0,1 0,1 
Göteborg-Gudhem -Örebro 
(60 MHz) 44,7 49,5 8,2 8,2 
Malmö-Gudhem (60 MHz) 58,8 57,5 40,4 14,9 
Malmö-Tre) leborg 3,0 3,2 0,8 0,7 
Stockholm-Västerås (60 MHz) 18,8 17,3 3,1 3,1 
Sundsvall -Skellefteå- Luleå 36,3 40,6 13,7 4,0 
Västerås-Örebro (60 MHz) 6,9 7,0 0,2 0,2 

Internationella förbindelser 
Atlantkabeln TAT 6 SG 
Frankrike- USA 1,7 2,2 0,8 0,8 
Sjökabeln Sverige-
Västt)s"dand Il 10,0 10,0 1,0 1,0 

Kostnadsökningjuli 1974-juli 1975 3,3 

Summa 181,6 188,8 68,3 36,3 

Kopplingstekniska anläggningar 

Investeringsbehovet för kopplingstekniska utrustningar bestäms i hu
vudsak av trafik- och abonnentökningen. Då många stationsutrustningar 
är av äldre utförande, får man även räkna med att behovet av förnyelse 
och modernisering successivt kommer att öka. Efterfrågan på nya tele
tjänster samt övergång till telefonapparater med knappar i stället för 
fingerskiva kommer också att påskynda moderniseringen av stationerna. 

För kopplingstekniska anläggningar beräknar televerket behovet för 
budgetåret 1975176 till 149 milj. kr., varav 147,6 milj. kr. för utökning 
av telefonstationer och 1,4 milj. kr. för telegraf- och telexutrustning. 
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Försvarsberedskap 

T elevcrket har beräknat behovet under denna rubrik för budgetåret 
1975176 till 10 milj. kr. Investeringarna för försvarsberedskap bör lik
som tidigare år omedelbart avskrivas genom anslag på driftbudgeten. 

Den närmare motiveringen till de föreslagna investeringarna har tele
verket lämnat i hemlig skrivelse den 31 augusti 1974. Med hänsyn till 
skrivelsens art torde någon närmare redogörelse för innehållet inte böra 
lämnas till statsrådsprotokollet. Skrivelsen torde få bringas till riksda
gens kännedom i samband med att handlingarna i ärendet ställs till ve
derbörande utskotts förfogande. 

Diverse och oförutsett 

Liksom tidigare år har televerket föreslagit en post för diverse och 
oförutsett. Denna post har upptagits till 3 milj. kr. eller samma belopp 
som verket enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t under budgetåret 
1974175 får ta i anspråk för sådana arbeten och anskaffningar som inte 
ingår i det av departementschefen förordade investeringsprogrammet. 

Tdeverket har i sin anslagsframställning lämnat sedvanlig redogörelse 
för användningen av denna anslagspost under det gångna budgetåret. 

Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande över bl. a. telever
kets anslagsframställning som redovisats under rubriken Vägväsendet 
(s. 63). 

Föredraganden 

I prop. 1973: 1 (bil. 8, s. 194) beräknades investeringsramen för tele
anläggningar m. m. för budgetåret 1973174 till 770 milj. kr. Medelsför
brukningcn kom att bli 790 milj. kr'., sedan Kungl. Maj:t medgett ram
höjningar för att möjliggöra tidigarelagd byggstart för olika telefon
stationsbyggnader och arbetscentraler. 

Investeringsramen för budgetåret 1974/75 beräknades i prop. 1974: 1 
(bil. 8, s. 195) till 786 milj. kr. Hela beloppet beräknas bli taget i an
språk. Genom Kungl. maj:ts beslut den 6 december 1974 har telever

ket medgivits rätt att utnyttja anslaget intill 786,9 milj. kr. för vissa 
tidigareläggningar i sysselsättningsfrämjande syfte. 

För budgetåret 1975/76 har televerket föreslagit en mcdelsförbruk
ning av 811,5 milj. kr. Som framgår av den förut redovisade investc
ringsplanen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en mcdcls
förbrukning av 797,5 milj. kr. I följande sammanställning redovisas hur 
inom ramen för detta belopp televerkets investeringar ungefärligt kan 
beräknas komma att fördela sig på olika objektsgruppcr. Av samman-
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sfällningen framgår även utfallet för budgetåret 1973/74 och den i 
prop. 1974: 1 beräknade medclsförbrukrtingen för budgetåret 1974/75. 

Objektsgrupr 1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknad i Verket Föredra-

prop. 1974: 1 ganden 

milj. kr. 

Fastigheter och byggnader 109,4 67,0 93,5 90,5 
Telefon- och fjärrskrift-
anläggningar m. m. 669,8 710,0 705,0 698,0 
Försvarsberedskap 7,8 6,0 10,0 6,0 
Diverse och oförutsett 3,0 3,0 3,0 3,0 

786,0 811,5 797,5 

Genom de investeringsmedel som ställts till televerkets förfogande 
under senare år, bl. a. i samband med tidigareläggningar av byggnads

och anläggningsarbeten, har ett stort antal telebyggnader kunnat igång

sättas. Under budgetåret 1975176 beräknas ytterligare ett antal byggnads
objekt kunna sättas igång. Ny- eller tillbyggnad av telefonstationsbygg
nader avses sålunda bli påbörjade i Mölnlycke, Njurunda, Stockholm 
(Östermalm), Sävedalen, Upplands Väsby, Värnamo och Älvkarleby. 
Vidare planeras igångsättning av arbetscentraler i Flen, Gislaved, Gö

teborg (Hisingen), Järpen, Kramfors, Luleå, Mora, Skara, Strömstad, 
Svenstavik, Södertälje, Sölvesborg, Torsås, Ulricehamn, Uppsala, Vag
geryd, Vilstcrås och Arjäng. 

När det gäller investeringar i förrådsanläggningar planeras byggna
der i Nässjö (centralförråd), Uppåkra, Stenkullen, Stockholmsområdet, 
Timrå samt Fagerstad. 

rör centralförrådet i Nässjö och för övriga förråd har upptagits ett 
helopp av totalt 15,5 milj. kr. 

Den mest expansiva rörelsegrenen inom televerket är numera data
kommunikation över telefonnätet. Telenätet är behäftat med vissa tek
niska nackdelar från datakommunikationssypunkt. Frågan om en ut
byggnad av ett separat datanät studeras därför. Ett provnät för preli
minära abonnenter har byggts upp under år 1974 med tre s. k. koncen
lratorer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under innevarande år he
rliknas underlag föreligga för ett beslut om ett sådant nät. Ett allmänt 

datanät skulle med det valda förfaringssättet kunna finnas tillgängligt 
för kommersiell drift omkring år 1978. 

Planeringsarbetet sker med sikte på att kunna ansluta ett eventuellt 

svenskt nät till det internationella och det avses därför utformas enligt 
internationell standard. 

Beloppet för försvarsberedskap avser investeringar i försvarsbered
skapsanJäggningar vid televerket, vilka i enlighet med vad som skett 
tidigare år bör avskrivas omedelbart. Chefen för finansdepartementet 

16 Riksdagen 1975. l sam/. Nr 1. Ril. 8 
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förordar därför denna dag ett avskrivningsanslag på driftbudgeten av 6 
milj. kr. för ändamålet. 

Anslaget till teleanläggningar m. m. bör beräknas med hänsyn till 
att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra 
en av konjunkturm1issiga eller andra skäl påkallad ökning av medels
förbrukningen. 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för 
nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1975/76 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1975-07-01 

Erforderligt anslag budgetåret 1975/76 

milj. kr 

797,5 
79,8 

-103,6 

773,7 

Den av mig förordade investeringsramen kommer att möjliggöra en 
fortsatt utbyggnad av telenätet i enlighet med förväntad efterfrågcut
vcckling och skapa förutsättningar för en ytterligare förbättring av telc
wrkets service gentemot allmänheten. 

Genom en intensiv rationaliseringsverksamhct bedriven av televerkets 
kJning under aktiv medverkan av personalen kunde verket för budget
året 1973/74 redovisa ett överskott av ca 158 milj. kr. efter att bl. a. ha 

gjort betydande av- och nedskrivningar i konsolideringssyfte. 
Sedan riksdagen den 4 december 1973 anmält sina beslut i anledning 

av prop. 1973: 171 angående ny organisation för televerket (TU 1973: 

26, rskr 1973: 335), föreskrev Kungl. Maj:t i beslut den 14 decem
ber 1973 att televerket skulle lämna förslag till den närmare utform
ningen av verkets nya organisation. Televerket har den 5 september 
1974 lämna! ett sådant förslag. Förslaget har utarbetats under personal
l>rganisationernas medverkan. 

Huvudmålet för arbetet med omorganisationen är att åstadkomma 
en effektivisering av televerkets totala verksamhet och att uppnå vä
sentliga kostnadsbesparingar. Förutsättningar har skapats för en långt
gående delegering av befogenheter och ansvar i organisationen med 
hibehållande av verksledningens möjligheter att styra verksamheten i 

stort. 
Kungl. Maj:t har den 11 oktober 1974 beslutat att den föreslagna 

organisationen skall införas vid televerket. Den nya organisationen vän
tas träda i kraft den 1 april 1975. 

Kungl. Maj:t har vidare den 20 december 1974 bemyndigat televerket 
att försöksvis under tre år tillämpa ett system för personalinflytande. 
vid teleområdcna som tillsammans svarar för ca 70 % av verkets totala 
personal. 

De för budgetåret 1975/76 beräknade avskrivningarna innebär att 
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den av mig förordade invcsteringsramen inte kommer att kräva något 
kapitaltillskott från statsvcrket i form av investeringsbemyndigandc. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Teleanläggningar m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

invcsteringsanslag av 773 700 000 kr. 
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C. STATENS JÄRNVÄGAR 

Av balansräkningen per den 30 juni 1974 för SJ framgår att brutto
värdet av tillgångarna uppgår till sammanlagt 10 695 milj. kr. Efter av
drag av ackumulerade avskrivningar och budgetårets extra avskriv
ningar på anskaffningsvärdet uppgår tillgångarna till 5 021 milj. kr. Av 
detta nettovärde utgörs 4 257 milj. kr. av anläggningstillgångar förde
lade inom affärsbanenätet med 1 682 milj. kr. på fast egendom, 1 634 
milj. kr. på rullande materiel och 80 milj. kr. på inventarier samt inom 
det ersättningsberättigade bannätet med 150 milj. kr. på fast egendom 
och 1 milj. kr. på inventarier. Anläggningar för färjedrift uppgår till 108 
milj. kr., för bussdrift till 10 milj. kr. och för hyresverksamhet till 19 
milj. kr. Återstoden avser poster av finansiell natur. Utöver nämnda av
skrivningar redovisas ackumulerade kollektiva avskrivningar på skillna
den mellan återanskaffningsvärde och anskaffningsvärde om samman
lagt 2 120 milj. kr. 

SJ:s statskapital uppgick den 30 juni 1974 till 1 874 milj. kr. Under 
budgetåret 1973174 har kapitalbehållningen på SJ:s fond minskat med 
44 milj. kr. Driftöverskottet för budgetåret 1973174 utgjorde 127 milj. 
kr. efter extra avskrivningar med 38 milj. kr. 

Statens järnvägar 

I skrivelse den 16 augusti 1974 och i anslutning därtill lämnad kom
plettering har statens järnvägar hemställt om investeringsanslag för bud
getåret 1975176. 

Järnvägar m. m. 

1973/74 
1974/75 
1975 /76 statens järnvägar 

föredraganden 

lng. behållning 

I 023 000 
8 814000 

39 314 000 
39 314000 

, Varav på tilläggsstat 70 milj. kr. 
• Inkl. tidigarelagda investeringar. 
• Preliminärt belopp. 

Anslag 

1452 600 000 
452 800 000 
631686000 
488 700 000 

Utgift 

1444 809 000 
•422 300000 
3610000 000 
•480000000 
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Utvecklingen av statens järnvägars rörelse 111. m. 

Trafikutveckling 

Den under andra hälften av år 1972 inledda uppgången i SJ:s gods
t r af i k fortsatte under år 1973 och har fortsatt även år 1974. Den 
trendmässiga tillväxten i godstransportarbetet (tonkm) bar under senare 
år varit nära 5 % per år. Tillväxten under år 1973 var emellertid betyd
ligt större eller ca 13 %. För godsmängden (ton) var motsvarande till
växttal ca 11 % , dvs. något lägre än för godstransportarbetet, vilket 
återspeglar den tilltagande medeltransportlängden. Att medeltransport
längden ökar beror bl. a. på den växande andelen utlandsgods. Gods till 
och från utlandet transporteras i genomsnitt längre sträckor inom landet 
än det inländska godset. Utlandsgodsets andel av godstrafikarbetet upp
gick år 1973 till 41 %. 

Variationerna i godstrafikens omfattning från år till år är bl. a. ut
tryck för godstrafikens starka konjunkturberoende. Även andra förhål
landen kan emellertid ge påtagliga utslag. Sålunda har t. ex. de båda se
naste trafiktopparna av tillfälligheter inträffat ungefär ett år efter kon
junkturtoppen. Ar 1966 berodde detta på en hård vinter, som krävde 
stora transporter från Norrland till isfria hamnar söderut. Ar 1970 var 
orsaken omfattande transporter av stormfällt virke från Västsverige till 
Norrland och Norge. Ett annat exempel är det låga värdet år 1971, då 
godstrafiken minskade inte bara som en följd av konjunkturnedgången 
utan också p. g. a. arbetskonflikten vid SJ detta år. 

Godstrafiken omfattade år 1973 64,9 milj. ton. Transportarbetet upp
gick under samma år till 17,2 miljarder tonkm. Härav utgjordes 16,8 
miljarder tonkm av vagnslastgods och resten av styckegods. 

I vagnslasttrafiken ökade malm, järn och skogsprodukter snabbast un
der år 1973. Exporttrafiken var mycket expansiv under hela året medan 
importgodset efter en svag utveckling under första halvåret började öka 
under hösten. Totalt sett svarade utlandstrafiken för omkring två tred
jedelar av transportarbetets ökning under år 1973. 

Efter årsskiftet 1973-74 har den totala ökningen fortsatt, dock med 
delvis nya strukturella inslag. Malmernas relativa betydelse har ökat, 
medan uppgången för skogssektom samt järn- och stålverken dämpats. 
På importsidan har utvecklingen varit mycket expansiv, vilket bl. a. 
torde ha samband med konsumtionsökningen inom Sverige. 

Styckegodset utgör en liten men mycket resurskrävande del av SJ:s 
trafikarbete. Den tidigare trendmässiga nedgången i styckegodstranspor
tcrna har förbytts i en uppgång som till en del förklaras av att tåg-bil
godssystemet infördes år 1970. Till volymökningen under år 1973 har 
även konjunkturutvecklingen bidragit. Fraktstyckegodset liksom det 
konjunkturkänsliga expressgodset ökade väsentligt under år 1973 och 
bar ökat även under år 1974, medan paket- och ilstyckegodset fortsätter 
att gå tillbaka. 
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Med utgångspunkt från nu tillgängliga prognoser om produktionsut
vecklingen inom landet, utrikeshandelns utveckling m. m. har SJ beräk
nat att företagets totala godstransportarbete kommer att öka trendmäs
sigt under de närmaste fem åren i ungefär samma takt som under se
nare år. En stor del av ökningen förutsföts liksom tidigare år avse 
utlandsgodset. Vid investeringsplaneringen söker SJ anpassa kapaci
tctsutbyggnaden till trafikutvecklingcn. Härvid beaktas möjligheterna att 
utnyttja materiel och anläggningar på ett effektivare sätt. För att i 
möjligaste mån begränsa kapacitctsbristen under topptrafikperioderna 

söker SJ att genom olika åtgärder frigöra vagnarna snabbare för nya 
transportuppdrag. 

SJ :s p e r s o n t r a f i k p ä j ä r n v ä g har varit vikande under 
1960-talct. Efter år 1967, då pendeltrafiken i stockholmsområdet till
kom, har dock trenden för det totala antalet resor varit uppåtgående. 
Denna uppgång har fram till år 1972 varit helt hänförlig till de kort
väga pendelresorna. Under åren 1972 och 1973 har emellertid anta
let järnvägsresor ökat inom alla avståndsintervall och den relativt 
största ökningen har noterats på avstånd över 200 km. Den gynnsamma 
utvecklingen har fortsatt under år 1974. Det totala antalet resor i SJ:s 
tåg uppgick år 1973 till drygt 58 milj. Persontransportarbetet uppgick 
samma år till ca 4,5 miljarder person.km. 

Omfattningen av SJ :s b u s s t r a f i k minskade endast obetydligt 
under år 1973. Den trafikerade väglängden minskade med ca 1 % 

medan antalet busskm var i det närmaste oförändrat. 
Den lokala/regionala linjetrafiken med buss har utvecklats svagt un

der en lång följd av är beroende på trafikunderlagets successiva uttun
ning på landsbygden. Enligt SJ:s bedömning har möjligheten att där 
upprätthålla en tillfredsställande trafikförsörjning i allt högre grad blivit 
beroende av kommunala bidrag till trafik med bristande lönsamhet. Be
hovet av driftbidrag kan minskas genom en nära samordning av linjc
trafikuppgifter och förekommande avtalstransporter - i huvudsak skol
skjutsar. Sådan samordning har i ökad utsträckning kommit till stånd. 
Härigenom har avtalstransporternas andel av linjetrafikens intäkter ökat 
från knappt 20 <J·o år 1969 till nära 30 % år 1973. 

Fjärrtrafiken med snabbussar och veckoslutsbussar har byggts ut 
kraftigt. Under år 1973 kördes mer än dubbelt så många busskm som 
år 1969. 

SJ: s och de samarbetande statsbanornas f ä r j e t r a f i k på Öre

sunds- och Östersjölederna har under senare år visat en stark ökning 
av godsmängderna, medan persontrafiken stagnerat eller avtagit. 

Godstrafikens utveckling avspeglar utrikesgodsets allt större betydelse 
för SJ. Huvuddelen av trafikökningen faller på Sassnitzleden och har 
möjliggjorts bl. a. av den starkt ökade överföringskapacitet som de nya 
godsfärjorna "Götaland" och "Svealand" medfört för såväl godsvagnar 
som lastbilar. 
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Persontrafiken domineras av kortväga inköpsrcsor över Öresund och 
har påverkats av bl. a. de danska livsmedclspriscrnas anpassning till EG
marknadcn. Statsbanefärjorna har fått växande konkurrens från bilfär
jclcdcr och andra båtlcder. 

Personal- och produktivitetsutveckling 

Personalantalet har under de senaste fem åren minskat med i medeltal 
1 570 personer eller 3,3 % per år. Bortses från den personal som åren 
1969 och 1972 överförts till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) var 
pefäonalminskningcn i medeltal 1 345 personer eller 2,9 % per år. 

År Antal anställda Minskning från föregående år 
i medeltal 

Antal % 

1969 47923 12209 14,4 
1970 46 598 1 325 2,8 
1971 45 326 1272 2,7 
1972 43 746 •J 580 •3,5 
1973 42288 1 458 3,3 

1 Exkluderas busspersonal, som övergick till SL 1969-02-01, blir minskningen 
1 259 anställda resp. 2,5 %· 

• ExkJuderas personal, som-övergick till SL 1972-05-01, blir minskningen 1 418 
anställda resp. 3,1 %· • 

För budgetåret 1973/74 uppgick medeltalet anställda till ca 41 800. 
Vissa nyanställningar blev nödvändiga under senare hälften av budget
[1rct 1973/74, bl. a. som en eftersläpande effekt av den senaste arbets
tidsförkortningen. Mellan budgetåren 1972/73 och 1973174 minskade 
antalet anställda med ca 1100 personer. Under budgetåren 1974/75-
1979/80 uppskattas den årliga personalminskningen komma att öka från 
ca l 400 till ca 1 600 personer. 

Mot bakgrund av den förväntade personalutvecklingen framstår det 
som utomordentligt betydelsefullt att rationaliseringsverksamheten in
tensifieras. SJ räknar med ökade investeringar för automatisering, me
kanisering och annan personalbesparande upprustning för att ta till vara 
de möjligheter till produktivitetsförbättringar och därmed ökad kon
kurrenskraft som de årliga pensionsavgångarna under de närmaste åren 
erbjuder. 

Prestationerna uttryckta i trafikenheter (personkm + tonkm) per an
ställd steg med i medeltal 5,7 % per år mellan åren 1969 och 1973. Mel
lan dessa år, som hade ganska likartade lägen i konjunkturförloppet, 
förbättrades också övriga prestationstal med anknytning till försälj
ningen. Mellan åren 1972 och 1973 ökade utnyttjandet av såväl gods
som personvagnarna. A ven antalet busskm per buss fortsatte att öka. 
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Rcsultatutveckling 

Intäkterna under budgetåret 1973/74 uppgick till 3 272,5 milj. kr., vil
ket innebar en ökning med 458 milj. kr. eller 16 % i jämförelse med bud
getåret 1972173. Av ökningen hänförde sig drygt hälften till godstrafi
ken. Intäkternas tillväxt avspeglar den trafikutveckling som tidigare be
skrivits. Till intäktsökningen bidrog även taxehöjningen fr. o. m. den 1 
januari 1974. 

Kostnaderna, inkl. planenliga avskrivningar, uppgick budgetåret 
1973174 till 3 107,5 milj. kr., en ökning med 332 milj. kr. eller 12 % jäm
fört med föregående budgetår. Av ökningen avsåg drygt hälften perso
nalkostnader inkl. arbetsgivaravgifter. Stegringen av dessa kostnader 
dämpades genom att det genomsnittliga personalantalet för drift och 
underhåll minskade med 840 personer (2, 1 % ). Vid oförändrat per
sonalantal skulle SJ :s personalkostnader för drift och underhåll ha stigit 
med ca 240 milj. kr. Genom personalminskningen begränsades ökningen 
till ca 180 milj. kr. 

Sakkostnadernas stegring beror bl. a. på starkt stigande priser för 
drivmedel och andra råvaror. A vskrivningama, som tidigare baserats på 
avskrivningsunderlaget vid budgetårets början, beräknas fr. o. m. bud
getåret 1973174 även på objekt som färdigställts under budgetåret. 

Resultatet för budgetåret 1973174 efter planenliga avskrivningar blev 
ett överskott om 165 milj. kr. överskottet motsvarar ca 9 % förräntning 
av det i SJ investerade statskapitalet. Förräntningskravet, som för bud
getåret uppgick till 127 milj. kr., överskreds således med 38 milj. kr. En
ligt SJ:s mening är det nödvändigt att överskotten under högkonjunktur
år medger överförräntning om det av statsmakterna fastställda långsik
tiga ekonomiska målet för SJ:s verksamhet skall kunna uppfyllas. Efter 
statsmakternas medgivande har SJ disponerat den del av överskottet 
som översteg förräntningskravet för extra avskrivningar för att konsoli
dera företagets ekonomi. 

Vid en bedömning av resultatet för budgetåret 1973174 bör enligt SJ :s 
mening beaktas att SJ endast delvis kompenserats för de underskott som 
orsakats av att Kungl. Maj:t ålagt SJ att utföra viss olönsam verksam
het. SJ hävdar också att verket inte till fullo kompenserats för vissa eko
nomiska belastningar som saknar motsvarighet hos konkurrerande trans
portföretag. Med full kompensation skulle överskottet för budgetåret ha 
blivit mer än dubbelt så stort. 

System- och produkt ut veck I in g 

Kostnads- och konkurrensutvecklingen kräver att SJ med all kraft 
fortsätter att rationalisera sin verksamhet samt anpassar och bygger upp 
resurserna med hänsyn till efterfrågan. I denna effektiviserings- och 
ekonomiseringsverksamhet ingår en rad projekt, som förutsätter att fi-



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 249 

nansiclla medel ställs till förfogande. Verksamheten inriktas bl. a. på att 
stimulera system- och produktutveckling och skapa en ändamålsenlig 
grund för marknadsföringen. 

Inom godstrafik området pågår för närvarande inom SJ ett 
omfattande utvecklingsarbete med alt förbättra transportkvaliteten, an
passa kapaciteten efter den förväntade ökade transportefterfrågan och 
att rationalisera driften. Från såväl företagsekonomisk som samhällseko
nomisk synpunkt är det angeläget att SJ ges möjligheter att utnyttja 
järnvägsteknikens fördelar vid stora transportvolymer. 

De delar av transportmarknaden som SJ främst satsar på är: 
- Systemtransporter, där transporterna planmässigt inordnas i företa

gens distributions- och produktionsprocess så att företagen når ett 
optimalt resultat. För SJ lämpar sig dessa transporter väl med hän
syn till planering, vagnutnyttjande m. m. Samordningen mellan 
transporterna och andra funktioner i företagen leder oftast till att 
kraven på transporternas kvalitet ökar - i första hand när det gäller 
punktlighet och rationell materialhantering. 

- Utlandstransporter. Järnvägens möjligheter att under de närmaste 
åren värva nya transporter - främst av systemtyp - har förbätt

rats. 
- Transporter av högförädlade produkter som är mindre konjunktur

känsliga än råvaror och halvfabrikat. Sändningar av dessa produkter 
är i regel mindre än en vagnslast och går i stor utsträckning till eller 
från storstadsområdena. 

Den ökade satsningen på direkta järnvägstransporter till och från 
kontinenten kräver en hög transportkvalitet bl. a. i fråga om punktlighet 
och snabbhet. Utbyggnaden av färjetrafiken utgör ett led i denna strä
van. Vidare krävs flera vagnar som är speciellt anpassade till modern 
Iasthanteringsteknik. Särskilda storbäriga vagntyper, anpassade för kun
dernas speciella behov, tas fram för olika systemtransporter. 

Skrymmande laster, som överskrider lastprofilen, har på senare år 
ökat. Särskild undersökning fordras för varje sådan transport. Ar 1973 
tog SJ i bruk ett system där undersökningen utförs med hjälp av data
register. 

Kombinerade transporter järnväg/bil med enhetslaster ställer krav på 
förbättrade transportanordningar samt utbyggnad av vissa terminaler. 
SJ har för närvarande speciellt välutrustade terminaler för enhetslaster i 
Malmö, Helsingborg, Göteborg N, Göteborg-Skandiahamnen, Nässjö, 
Jönköping, Norrköping, Stockholm (Arsta), Solna, Västerås, Örebro, 
Karlstad, Gävle, Sundsvall och Luleå. Ytterligare några platser kom
mer att utrustas med moderna mobila omlastningshjälpmedel. 

Transporterna på SJ av enhetslaster till och från svenska hamnar be
räknas öka bl. a. genom nyöppnade containerlinjer på Fjärran östern. 
Inrikestransporterna med stora enhetslaster i SJ:s regi ökar. Speciellt 
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gäller detta transporter av byggmaterial och bulkvaror. Även använd
ningen av container och flak vid distribution av dagligvaror bedöms 
öka. 

l Jönköping och Nässjö pågår prov med användning av container i 
SJ :s styckegodstrafik. 

SJ har funnit vagnar med helt öppningsbara sidor vara ändamålsen-
1 iga. Dessa vagnar kombinerar flera fördelar hos öppna och slutna vag
nar av konventionell typ. De är därför lämpliga och rationella för 
många godsslag. För närvarande finns ca 800 nya sådana vagnar i trafik 
och dessutom ca 300 ombyggda liknande vagnar. Under budgetåret 
1974175 beräknas 300 och under budgetåret 1975176 500 nya vagnar bli 
levererade. 

SJ har träffat ett avtal med en vagntillverkare om utveckling av en 
vagn med höga gavlar och ett lätt manövrerbart väderskydd. Den är av
sedd att användas såväl öppen som sluten. 

Inom p e r s o n trafik om råd e t sker en fortlöpande anpassning 
av tåg- och vagnplanerna till förändringar i trafikunderlaget. För att 
möta den under senare år ökande resandetillströmningen har vagninsat
serna ökat och förstärkningståg satts in. Ytterligare en förbindelse har 
sålunda inrättats på sträckorna Stockholm-Dalarna och Stockholm
Gävle. 

Efterfrågan på liggplatser har ökat. Som följd härav byggs 20 sittvag
nar om till liggvagnar. Dessa kan även användas som sittvagnar på dag
rescsträckor. Förberedelser för anskaffning av nya motorvagnar pågår. 

Planeringen för persontrafiken syftar till en produktdifferentiering för 
att tillgodose privatresenärernas resp. affärsresenärernas önskemål. I ar
betet med en fortsatt marknadsanpassning ingår även en fortlöpande 
översyn av reserabatterna. Ett rabattkort för resor i andra klass infördes 
den 1 april 1974. rörsök pågår med charlerresor, bl. a. till Jämtland 
och Härjedalen. 

Ett motorvagnståg byggs nu om för att provas vid högre hastighe
ter. Under år 1975 kommer provkörningar att utföras i samarbete med 
ASEA. 

Kapaciteten i fä r j e trafiken har under senare år ökat genom in
satser av moderna tågfärjor. I april 1973 levererades SJ :s nya femspå
riga tåg- och bilfärja "Götaland", som sattes i trafik på leden Trellc
borg-Sassnitz. Det chartrade systerfartyget "Svealand" sattes in på 

samma led i september 1973. Kapaciteten på land ökas genom ett nytt 
storfärjeläge i Trelleborg och utbyggnad av bangården. Anläggningarna 
tas i bruk under år 1975. 

I juni 1974 öppnades den nya tågfärjeleden Ystad-Swinoujscic. Tra
fiken, som avser transport av gods på järnvägsvagnar och lastbilar, om
besörjs med den nya, av de polska statsbanorna chartrade tåg- och bil
färjan "Mikolaj Kopernik". 
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B a n g å r d ar n a s s p å r sys te m anpassas genom om- och ny

byggnader till förändrade kapacitetsbehov m. m. I samband med att nya 
signalställverk installeras byggs bangårdar om även på stora stationer 
för att möjliggöra fjärrstyrning. En fortsatt mekanisering av arbetet på 
rangerbangårdar pågår genom utbyggnad av rangerautomatik och mål

bromsar. I Helsingborg provas en ny målbromsanläggning. 
För att rationalisera hanteringen av den fasta egendom som SJ förval

tar planlägger SJ en terminalanslutning till f a st i g h e t s d a t a b a n -
k e n för att kunna hämta uppgifter för internt bruk om såväl SJ :s fas

tigheter som andra fastigheter i landet. De senare uppgifterna under
lättar utredningar om priser, äganderättsförhållanden m. m. i samband 
med förvärv eller försäljning av fast egendom. 

Tågklarerartjänsten rationaliseras genom f j ä r r h 1 o c k e r i 11 g. 
Under budgetåret 1973174 har fjärrblockeringsanläggningar tagits i bruk 
på bansträckorna Jordbro-Västerhaninge, Kungsängen-Enköping, 
Ange-Sundsvall, Laxå-Kil, Kornsjö-Mellerud och Mellerud-Amål, 

en sammanlagd sträcka av 369 km. Totalt har nu ca 3 000 km försetts 
med fjärrblockering. Fram t. o. m. år 1979 beriiknas ytterligare drygt 
I 500 km ha fått fjärrblockeringsanHiggningar. 

Liksom i fråga om utbyggnaden av fjärrblockering har SJ en långsik
tig plan för modernisering av s t ä 11 verk på de större stationerna, vil
ket kommer att innebära ett minskat personalbehov. Ett stort antal 
mindre stationer är försedda med mekaniska ställverk som byggdes i 
början på 1900-talet. Underhållskostnaderna är höga. Det är också svårt 
att erhålla reservdelar. Arbetet med att konstruera en enkel helclektrisk 

anläggning beräknas vara färdigt år 1975. Sådana anläggningar är av
sedda för stationer på linjer utan fjärr- och linjeblockering. 

Möjligheterna att rationalisera SJ :s verksamhet genom att använda 
t c I e- o c h d a t a t ek ni k har haft och väntas komma att få fort
satt stor betydelse. 

Televerksamheten anpassas successivt till nuvarande kommunikations
system och övrig teleteknik så att dagens krav på modern informations
teknik kan uppfyllas. Därvid eftersträvas bl. a. 
- successivt utbyte av föråldrad materiel till modern elektronisk ut

rustning så att driftsäkerheten förbättras och underhållskostnaderna 
minskas 

- erforderlig kapacitetshöjning genom installation av bärfrekvenssystem 
- lämpligt avvägt preventivt underhåll 

- omläggning till nya datatekniska system i etapper med hänsyn till 
tillgängliga utvecklingsresurser och personalplanering. 

Det automatiska platsbokningssystemet har utvidgats till att omfatta 
även försäljning av färdbiljetter. En utbyggnad för ytterligare biljetter, 
bl. a. rabatterade biljetter av olika slag och resgodsbiljetter, beräknas 
snart vara klar. 
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En stor del av intäktsredovisningen har under senare år flyttats från 
stationerna och centralförvaltningen till sex redovisningscentraler. Vid 
dessa registreras data på hålrcmsor, som sänds till datacentralen för 
bearbetning. Härigenom har behovet av personal för redovisnings- och 
statistikarbete successivt minskat, framför allt inom centralförvalt
ningen. För stationernas del beräknas utvecklingen gå i riktning mot en 
helt mekaniserad intäktsredovisning. Prov har börjat vid ett antal statio
ner. 

Ett nytt datatekniskt system håller på att utformas för expedierings
och redovisningsrutincrna i inländsk styckegodstrafik. För detta behöver 
rcdovisningsccntralerna förses med dataterminaler som ansluts till den 
centrala dataanläggningen via telenätet. Systemet väntas ge väsentligt 
lägre expedieringskostnader samt en snabb och ändamålsenlig informa
tion om styckegodsstrukturcn. Kunderna kommer också att kunna be
tjänas på ett effektivare sätt än för närvarande. 

En del större kunders order- och lagerrutiner har integrerats med SJ :s 
faktureringssystem. 

Användandet av r a d i o t e k n i k vid tågledning och rangeringsarbe
ten blir allt vanligare. 

Med tågorderradio kan meddelanden snabbt utväxlas mellan trafikled
ningscentral och lokpersonal. Tågorderradio finns sedan några år på 
sträckan Riksgränsen-Kiruna och togs under hösten 1974 i bruk inom 
stockholmsområdet. I början av år 1975 installeras tågorderradio på 
sträckan Kiruna-Luleå. SJ planerar att införa tågorderradio även för 
andra sträckor. 

Radio i bangårdstjänst underlättar arbetsledningen, minskar vänteti
der och annat tidsspill samt eliminerar behovet av särskilda signalrepe
tcrare på bangårdar med dåliga siktförhållanden. I de flesta fall kan 
växlingsarbetet dessutom utföras snabbare och säkrare. Allt fler bangår
dar utrustas med radioanläggningar. 

Utvecklingen av anordningar för radiostyming av växlingslok fortsät
ter. 

Driftradioanläggningar installeras för att möjliggöra direktkontakt 
mellan banavdelningens arbetslag och tågledningen. Erfarenheterna från 
de mindre anläggningar som redan är i bruk är goda. Driftradion ökar 
möjligheterna att utnyttja tiden mellan tåg för arbeten på eller intill spå
ret samt bidrar även till ett bättre arbetarskydd. Utbyggnaden av ett till 
SJ:s telefonnät direktanslutet driftradionät pågår vid de viktigaste lin
jerna. 

Ett fortlöpande arbete pågår med att utöka den a u t o m a t i s e r a d c 
kontrollen av vagnparkens funktionsduglighet. 

Införandet av fjärrblockering, högre tåghastigheter och ökad trafik 
medför att den manuella kontrollen av tågen i ökad utsträckning måste 
ersättas av en kontroll som bygger på tekniska hjälpmedel. För detta än-
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damål har konstruerats och används olika typer av detektoranläggningar 
för registrering av varmgång i hjuilager samt för registrering av s. k. 
tjuvbromsning. Prov pågår med detektorer för registrering av lastför
skjutningar i sidled samt för registrering av hjulplattor. 

Den snabba tekniska utvecklingen med bl. a. mini- och mikrodatorer 
samt digitalteknik har skapat möjligheter att bygga rationella s y s t e m 
f ö r s t y r n i n g a v o l i k a p r o c e s s e r inom transportnäringen. 
Automatiserad vagnvägning, som bygger på elektronik, utgör ett exem
pel. Vagnarna vägs under rullning, varvid vikterna registreras automa
tiskt. SJ har för närvarande fem elektroniska vågar. Utrustningarna kan 
kompletteras med olika kontrollfunktioner, t. ex. övervakning av even

tuell överlast och snedlast hos vagnar. 
De fasta e l e k t r i s k a t å g d r i f t a n l äg g n i n g a rn a byggs 

successivt ut på de flesta huvudlinjerna på grund av den ökande trafiken 
och utvecklingen mot större dragkraft, högre tågvikter och höjda hastig
heter. I den s. k. triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö har sålunda 
ca 30 % av kontaktledningen upprustats för högre tåghastighet och 
kompletterats med dubbel återledning för ökad belastning. Dubbel åter
ledning har till 70 % färdigställts även på linjerna Mjölby-Hallsberg 
och Ange-Boden. 

Installation av nya omformaraggregat har medfört att den totala om
formareffekten ökat med ca 20 % sedan år 1967. Några omformarsta
tioner har försetts med reläer av statiskt utförande, vilket ger bättre drift
säkerhet och lägre underhållskostnader. 

Införandet av fjärrstyrning av omformarstationer fortsätter. Här
igenom minskas personalbehovet. 

Parallellt med den fortlöpande koncentrationen av ban-, maskin- och 
trafiktjänsten till ett färre antal platser höjs standarden på per so
n a 1- och ar b e t s 1 ok a l er. Behovet av standardhöjande åtgärder 
på övriga personal- och expeditionslokaler har inventerats och vissa ar
beten har påbörjats. 

Maskinavdelningens nya organisation, som trädde i kraft den 1 juli 
1973, har inneburit att de tidigare huvud- och driftverkstäderna förts 
samman till sex verkstadsregioner. I den nya organisationen kommer i 
rationaliscringssyfte underhållsarbetet i viss utsträckning att omfördelas 
mellan v c r k s t ä d e r n a. Reglerna för översyn och tillsyn av rullande 
materiel vid de tidigare driftverkstäderna håller dessutom på att ses 
över. 

De berörda europeiska järnvägsförvaltningarna har beslutat om infö
rande av a u t o m a t k o p p e I samt rekommenderat regeringarna ett 
genomförande år 1985. 

SJ har sedan år 1969 provat olika s l ut n a toalettsystem i 
personvagnar för att öka bekvämligheten för de resande och få en mer 
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miljövänlig konstruktion. Vakuumtoaletten har visat sig mest lämplig. 
Prov med detta system i enstaka vagnar har utfallit väl och utvidgas nu 
till att omfatta ett 50-tal vagnar. 

l\frdrlsfiirhmkning under b1ulgett'Jren 1973174-1975176 

I prop. 1973: 1 angavs en investeringsram om 350,3 milj. kr. för 
budgetåret 197 3 I 7 4. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 26 ja
nuari och den 5 juli 1973 utökades ramen dels med 14,5 milj. kr. för 
ombyggnad av rullande materiel vid Kalmar Verkstads AB, dels med 5,1 
milj. kr. för tidigarelagda byggnads- och anläggningsarbeten. För att 
möjliggöra för SJ att tidigarelägga investeringar i rullande materiel och 
fasta anläggningar medgav Kungl. Maj:t genom beslut den 12 oktober 
och den 14 december 1973 en ytterligare utökning av ramen med 75 
milj. kr. Härigenom kom den fastställda investeringsramen för budget
året att uppgå till 444,9 milj. kr. Den av SJ för budgetåret redovisade 
medelsförbrukningen blev 444 809 000 kr. Av den nämnda investerings
ökningen om 75 milj. kr. fördelades 12,9 milj. kr. på fasta anläggningar, 
59,7 milj. kr. på rullande materiel och 2,4 milj. kr. på investeringsin
vcntarier. 

I prop. 1974: 1 har för budgetåret 19 7 4/7 5 angetts en inve
stcringsram om 392,3 milj. kr. I enlighet med riksdagens beslut om att 
höja SJ:s investeringsanslag med 30 milj. kr. för budgetåret 1974/75 
har Kungl. Maj:t den 5 april 1974 fastställt investeringsramen för bud
~ctåret till 422,3 milj. kr. 

För b u d g e t år e t 1 9 7 5 I 7 6 har SJ beräknat medelsförbruk
ningen till 610 milj. kr. 

lnvesteringsprogram 

Av följande sammanställning framgår faktisk resp. beräknad medels
förbrukning på investeringsanslaget Järnvägar m. m. under budgetåren 
1973/74-1975/76. Planerade investeringar budgetåret 1975/76 som be
rör ersättningsberättigade banor redovisas särskilt. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsde1>artementet 255 

Faktisk Beräknad utgift 
utgift 

1973/74 1974/75 1975/76 
Totalt Varav för 

ersätt-
ningsbc-
rättigade 
banor 

milj. kr. 

Fasta arzläggninga1-

Bangårdar 29,9 23,2 33,8 4,0 
Ny- och ombyggnad 
av järnvägslinjer 5,7 2-0,4 1,1 
Spårstandard 32,5 36,0 49,5 7,6 
Broar m. m. 6,6 9,4 8,8 0,3 
Husbyggnader 6,9 12,2 7,4 0,9 
Bussverkstäder och garage 0,2 0,7 10,4 
Verkstäder 11,9 21,5 11,9 
Centralförråd 0,1 1,5 0,2 
Signalställverk m. m. 14, l 15,2 12,3 1,0 
Fjärrblockering 29,1 30,8 36,3 
Vägskydd 2,7 4,0 5,5 1,2 
Tcle 18,3 15,2 26,2 1, l 
Eldrift 23,l 30,4 40,l 1,6 

181,1 199,7 243,S 17,7 

Rullande materiel 

Lok och motorvagnar 83,3 67,6 137,6 
Personvagnar 
Godsvagnar 108,5 83,7 138) 
Tjänstefordon 0,2 2,9 10,1 
Ombyggnad av rullande 
materiel 36,9 36,0 23,7 

228,9 190,2 309,7 

Fiirjor 0,1 0,3 
Bussar 
Försvarsberedskap 2,2 2,3 2,8 
lnvesteringsi11ve11tarier 20,2 22,9 43,5 4,4 
Diverse och oförutsett 12,3 6,9 10,5 0,2 

Totalt 1444,8 422,3 610,0 22,3 

1 Varav 94,5 milj. kr. för tidigarelagda arbeten och beställningar. 
Bidrag från berörda kommuner. 

SJ anför i huvudsak följande rörande de olika ohjektgruppcrna. 

Bangårdar 

Medelsförbrukningcn för budgetåret 1975176 beräknas till 33,8 milj. 

kr., varav 9,6 milj. kr. avser nya objekt. 

Tidigare anmälda större objekt avser nytt storfärjeläge i Trelleborg, 

ombyggnader av bangårdarna i Uddevalla och Sundsvall samt hangi'trds

arbctcn för pendeltågstrafiken i stockholmsområdet. 
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Målbromsanläggningar planeras bli införda på de större rangerbangår
darna. Medelsbehovet härför har för budgetåret 1975/76 beräknats till 
5 milj. kr. De fördelar som målbromsanläggningarna beräknas ge kan 
sammanfattas sålunda 
- det riskfyllda skjutspassningsarbctet försvinner 
- rationaliseringsvinster genom att personalen för skjulspassning kan 

överföras till annat arbete 
- minskade godsskador. 

Vid Ljusdal planeras en ombyggnad av bangården för högre tåghas
tigheter. Samtidigt med detta byggs ett nytt ställverk så att stationen kan 
inordnas i fjärrblockeringssystemet och fjärrstyras. Investeringen ger 
personalbesparingar samt minskade kostnader för elenergi och spårun
derhåll. Investeringsbeloppet beräknas till 2,8 milj. kr. som helt faller 
på budgetåret 1975/76. 

Vid Mellansel planeras bangårdsändringar, ett nytt infartsspår från 
Örnsköldsvik och ett nytt signalställverk. Stationen måste i viss utsträck
ning användas för uppställning av godsvagnar från och till Örnsköldsvik 
beroende på begränsade spårutrymmen och utbyggnadsmöjligheter där. 
Trafiken på Örnsköldsvik beräknas öka kraftigt. Det nya signalställ
verket, som planeras att byggas samtidigt, motiveras av att nuvarande 
ställverk är över 25 år gammalt och av udda typ. lnvesteringsbeloppet 
beräknas till 2,9 milj. kr., varav 1, 1 milj. kr. budgetåret 1975/76. 

Vid Stockholm S (Årsta) planeras en ytterligare utbyggnad av contai
nerterminalen. Utbyggnaden motiveras av den ökande trafiken. På grund 
av den stora angelägenhetsgradcn måste arbetena börja redan budget
året 1974/75. Investeringsbeloppet beräknas bli 2,7 milj. kr., varav 0,2 
milj. kr. budgetåret 1974/75 och 2,5 milj. kr. budgetåret 1975/76. 

Ny- o c h o m b y g g n ad av j är n v ägs 1 in j er 

Beräknad medelsförbrukning för budgetåret 1975/76 om 1,1 milj. kr. 
avser del av SJ:s kostnadsandel för anläggande av en ny normalspårig 
järnvägslinje mellan Hargshamn och Hallstavik. Linjen, som är 17 km 
lång, kommer att byggas med hjälp av AMS-medel. 

Spårstandard 

Den totala medelsförbrukningen budgetåret 1975176 beräknas till 49,5 
milj. kr., vilket innebär en inläggning av totalt ca 300 km räler, varav 
210 km nya. 

På huvudlinjerna ersätts slitna räler med nya kraftigare räler med hög
klassig befästning. Rälerna sammansvetsas till skarvfria spår. Den för
bättrade banstandarden ger många fördelar. De viktigaste är ökad res
komfort och lägre banunderhållskostnader. 

Frigjorda räler används efter justering för att förstärka spåröverbygg-
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naden på mindre starkt trafikerade linjer. Härigenom minskar kostna
derna för banunderhållet samtidigt som den högre banstandarden utökar 

användningsområdet för de moderna tunga dieselloken. 

Broar m. m. 

Järnvägsbroarnas bärförmåga minskar med stigande ålder genom rost
angrepp och utmattning. Det är därför nödvändigt av säkerhetsskäl att 

fortlöpande förnya äldre broar. 
Medelsförbrukningen under budgetåret 1975176 för detta ändamål be

räknas till 8,8 milj. kr., varav 5,9 milj. kr. avser nya objekt. 
Bland större nya objekt kan nämnas bron över Höje på sträckan 

Lund-Uppåkra. Bron byggdes år 1900 och är nu i sådant skick att tå
gens hastighet måste sättas ned. En ny fyrspannsbro vid sidan om nuva
rande bro planeras. Investeringsbeloppet beräknas till 4,8 milj. kr., 

varav 2 milj. kr. budgetåret 1974175 och 2,8 milj. kr. budgetåret 

1975176. 
På malmbanan finns på sträckan Björklidcn-Riksgränsen 18 snögal

lerier. De gallerier som är av trä är dyra att underhålla och ersätts efter 
hand med gallerier av stål. Ett av snögallerierna på delsträckan Koppar
åsen-Vassijaure är av trä och i mycket dåligt skick. Ett nytt galleri ut
fört i profilerad plåt på stålbockar planeras. Investeringsbeloppet beräk
nas till 1,2 milj. kr., som faller helt på budgetåret 1975176. 

Husbyggnader 

Den totala mcdelsförbrukningen för budgetåret 1975176 beräknas till 
7,4 milj. kr., varav 3,5 milj. kr. avser nya objekt. 

Bland de planerade husbyggnadsarbetena kan nämnas upprustning 
av personal- och arbetslokaler på olika platser vid han- och trafikavdel
ningarna för totalt 3,2 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Bussvcrkstäder och garage 

SJ:s nuvarande bussverkstad i Norrköping skall enligt avtal med kom
munen utrymmas om några år. Investeringsbeloppet för en ny bussverk
stad i Norrköping beräknas till 4,2 milj. kr., varav 2 milj. kr. budgetåret 
1975176. 

Totalt avser medelsförbrukningen för budgetåret 1975176 nya objekt 
om 2,2 milj. kr. och tidigare anmälda objekt om 8,2 milj. kr. 

Verkstäder 

Den nya verkstaden i Östersund tas i bruk i början av år 1975. Me
delsbehovet under innevarande budgetår för verkstaden beräknas till 
16,7 milj. kr. Det totala investeringsbeloppet inkl. markköp uppgår här
med till drygt 29 milj. kr. 

Under budgetåret 1975176 planeras om- och tillbyggnader m. m. av 

17 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bil. 8 
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olika verkstäder för totalt 11,9 milj. kr., varav 6 milj. kr .. avser objekt 

som inte tidigare anmälts. Bland nya större objekt kan följande nämnas. 

Vid huvudverkstaden i Örebro behöver lokverkstaden byggas ut för 

att skapa utrymme och bättre arbetsplatser för blästring och målning av 

boggier. S<1mtidigt byggs en del av taket om. Genom utbyggnaden er

hålls också rationellare och bättre arbetsförhållanden vid hjularbeten. 

Investeringsbcloppet beräknas till 3,3 milj. kr., varav 0,8 milj. kr. budget

[trct 1975/76. 
Lokunderhållet inom Malmö verkstadsregion kommer i stor utsträck

ning att förläggas till driftverkstaden i Malmö. För att på ett rationellt 

sätt utföra tunga arbetsmoment, t. ex. byte av boggier, hjulsatser och 

motorer, planeras en utbyggnad av lokverkstaden. Samtidigt anordnas 

fundament för undergolvsvarv samt lyftbockar. Investeringsbeloppet be

räknas till 1,7 milj. kr., som helt faller på budgetåret 1975/76. 

Centralförråd 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1975/76 beräknas till 0,2 milj. 

kr. avseende vissa mindre arbeten. 

S i g n al s t ä l l v e r k m. m. 

Av den beräknade totala medelsförbrukningen för budgetåret 

1975176 om 12,3 milj. kr. avser 5,5 milj. kr. tidigare anmälda objekt. 

Bland dessa objekt kan nämnas åtgärder mot störningar på SJ :s signal

anläggningar förorsakade av tyristorlok samt en ny typ av ställverk. 

Av det beräknade beloppet för nya objekt - 6,8 milj. kr.-:- avser en 
större del investeringar i system för automatisk hastighetsövervakning. 

Fjärrblockering 

Totalt har hittills ca 3 000 km av SJ :s järn vägsnät försetts med fjärr

blockering. T. o. m. år 1979 beräknas utbyggnaden fortsätta med föl

jande sträckor. 

Sträcka 

Kil-Åmäl 
Enköping-Köping, Tillbcrga-Sala 
Storvik-Borlänge 
Frövi-Hallsberg 
Falköping-Nässjö 

Gävle-Sundsvall 
Avesta-Borlänge 

Borlänge- Ställdalen 
Briicke-Östersund 

Malmö-Katrineholm 
Uppsala-Avesta C 
Kil-Charlottenberg 

Längd, km Beräknas bli 
färdi~ställd år 

68 

11975 
100 
78 
50 

113 

233 } 1976 65 

72 } 1977 71 
484 

} 1979 95 
83 

1512 
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För budgetåret 1975/76 beräknas medelsförbrukningen till totalt 36,3 

milj. kr., varav 16,5 milj. kr. avser tidigare inte anmälda arbeten på 
sträckorna Avesta C-Borlänge, Enånger-Sundsvall C och Bräcke

östersund. 

V~igskydd 

Arbetena avser säkerhetsanordningar vid oskyddade plankorsningar 
mellan järnväg och väg samt förbättring av säkerhetsanordningar för att 
ge ökat skydd. Dessutom tillkommer arbeten för fortsatt automatisering 

av skyddsanordningar i samband med att fjärrblockering installeras på 
huvudlinjerna. 

För vägskydd beräknas för budgetåret 1975/76 en medelsförbrukning 
om 5,5 milj. kr. Härtill kommer statsbidrag för ökat skydd och rationa
lisering om 90 % resp. 45 % av anUiggningskostnaderna. 

Te 1 e 

Inom objektgruppen tele ryms investeringar i bl. a. telekablar, telefon
förstärkare, bärfrekvensanläggningar, bangårdsradio, drift- och tågor
derradio, radiostyrning, utrustning för automatiserad färdbiljettförsälj
ning, fjärrskrivare, televäxlar, högtalaranläggningar, detektorer för re
gistrering av tjuvbromsning, varmgång och hjul plattor samt vissa åtgär
der mot störningar på SJ :s telekablar förorsakade av tyristorlok. 

Behovet av att transportera data från en plats till en annan ökar ge
nom att SJ har infört eller planerar att införa bl. a. fjärrblockering, au
tomatiserad fjärrskrift, automatiska boknings- och biljettsystem samt 
vagnregistreringssystem. Att anlägga bärfrekvenssystem har bedömts 
vara det fördelaktigaste sättet att öka datanätets kapacitet. Under bud
getåret 1975176 planeras bärfrekvensanläggningar på sträckorna Hässle
holm-Helsingborg, Katrineholm-Norrköping, Storvik-Borlänge, 
Sundsvall-Östersund och österås-Hoting-Boden. Investeringsbelop
pet för dessa sträckor beräknas till 2 milj. kr. 

Tågorderradio finns sedan några år på sträckan Riksgränsen-Ki
runa. Erfarenheterna av denna anläggning är goda. Hösten 1974 togs 
anläggningar i bruk inom stockholmsområdet. I början av år 1975 in
stalleras tågorderradio på sträckan Kiruna-Luleå. Tågordcrradio pla
neras även för andra sträckor. Medelsbehovet budgetåret 1975/76 be
räknas till 5 milj. kr. 

En ny automatisk telefonväxel planeras bli installerad i Norrköping. 
Den skall ersätta en äldre växel från 1940-talet. Genom den nya växeln 
erhålls en nödvändig kapacitetsökning. lnvesteringsbeloppet beräknas 
till 2,2 milj. kr., varav 1,1 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Som tidigare nämnts används olika detektorer för att förebygga och 
upptäcka skador på vagnar i rullande tåg. Hjulplattdetektorer har 
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provats med gott resultat. De närmaste utbyggnadsplanerna avser in
stallation av detektorer på åtta platser. Investeringsbeloppet beräknas 
till 1,1 milj. kr., varav 0,5 milj. kr. budgetåret 1975/76. 

Installation av ytterligare varmgångs- och tjuvbromsdetektorer fort
sätter planenligt. Medelsbehovet budgetåret 1975176 beräknas till 1 milj. 
kr. 

Den totala medelsförbrukningen för teleanläggningar budgetåret 
1975/76 beräknas till 26,2 milj. kr., varav 10,9 milj. kr. avser nya objekt. 

Eldrift 

I tidigare anslagsframställningar anmälda arbeten beräknas budget
året 1975/76 uppgå till 30 milj. kr. Härtill kommer nya objekt om 10,1 

milj. kr., vilket innebär att den totala investeringsvolymen för budget
året beräknas till 40,l milj. kr. 

Tidigare anmälda större arbeten avser bl. a. anskaffning av omriktare 
och omformare, modernisering av äldre omformaraggregat, nya omfor
marstationer och upprustning av äldre sådana samt fjärrstyrning av om
formarstationer. 

Upprustningen av matningsanläggningarna för den elektriska tåg

driften, som motiveras av den ökande trafiken på huvudlinjerna samt 
behovet av standardförbättringar och rationaliseringar, fortsätter. 

År 1970 började moderniseringen av omformaraggregat. Den första 
etappen omfattade nio aggregat. En andra etapp, också nio aggregat, 
började år 1973. Dessa arbeten beräknas vara klara år 1977, då den 
tredje och sista etappen på tio aggregat börjar. Material för den tredje 
etappen måste beställas redan under budgetåret 1975176. Slitna kompo
nenter och komponenter som orsakat driftstörningar byts ut. Det blir 
billigare att modernisera än att köpa nya aggregat. Investeringsbeloppet 
beräknas bli 4,5 milj. kr., varav 0,7 milj. kr. budgetåret 1975/76. 

I fjolårets anslagsframställning anmäldes anskaffning av två transpor
tabla roterande omformare om vardera 10 MV A (megavoltampere). Nu 
planeras inköp av ytterligare två omformare för att tillgodose det 

ökande effektbehovet på SJ:s huvudlinjer. Investeringsbeloppet beräknas 
till 10 milj. kr., varav 3,3 milj. kr. budgetåret 1975/76. 

Vid omformarstationerna i Nässjö, Ange och Vännäs behöver om

formareffekten ökas. I samband härmed måste ventilationsutrustningen 

kompletteras samt uppställningsspår, inmatningskablar och ställverk 

förstärkas. Investeringsbeloppet härför beräknas bli 2 milj. kr., varav 
0,9 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Omformarstationen i Murjek, som är insprängd i berg, har två om
formare. På grund av den ökande trafiken på sträckan Gällivare

Luleå planeras en utbyggnad för ytterligare en omformare. Investe

ringsbeloppet beräknas till 1,6 milj. kr., varav 0,7 milj. kr. budgetåret 

1975176. 
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Fjärrstyrning av omformarstationer medför stora personalbespa
ringar. Från driftcentralerna i Göteborg och Hallsberg fjärrstyrs flera 
omformarstationer. Ytterligare fjärrstyrningar planeras, "nämligen från 
Göteborg omformarstationerna i Sjömarken och Falköping samt från 
Hallsberg kopplingscentralcn i Fagersta och omformarstationerna i Mo
holm, Frövi och Krylbo. Investeringsbeloppet beräknas för båda projek
ten tillsammans till 4,7 milj. kr., varav 0,8 milj. kr. budgetåret 1975/76. 

Kontrollutrustningarna i omformarstationerna i Sjömarken, Falkö
ping, Frövi och Krylbo är omoderna och bör bytas ut, bl. a. för att 

driftsäkerheten skall förbättras. Kostnaderna blir väsentligt lägre om by
tet och en del andra arbeten görs i samband med att fjärrstyrning införs. 
Investeringsbeloppet beräknas för de fyra omformarstationerna tillsam
mans bli 2,3 milj. kr., varav 0,5 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Förbättring av kontaktledningens standard planeras på sträckorna 
Laxå-Kil och Uppsala-Gävle samtidigt som spåret rustas upp. Kon
takttråd och utliggaranordningar är hårt slitna på stora delar av sträc
korna. Standarden på den nya kontaktledningen tillåter tåghastigheter 
upp till 160 km/tim. Investeringsbeloppet för de båda sträckorna beräk

nas till 3,9 milj. kr., varav 1,2 milj. kr. budgetåret 1975176. 
Dubblering av kontaktledningens återledning planeras för sträckorna 

Alvesta-Emmaboda-Kalmar och Emmaboda-Karlskrona. Investe
ringen ger ett nödvändigt kapacitetstillskott och minskade störningar på 
telenät och signalsystem. lnvesteringsbeloppet beräknas till 1,5 milj. kr., 
varav 0,3 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Lok och motorvagnar 

Många av SJ:s äldre lok har otillfredsställande prestationsförmåga för 
dagens trafikuppgifter. De flesta är också förslitna och dyra att hålla i 
driftdugligt skick. Det är därför nödvändigt att slopa de äldsta loken. 
Slopningsbehovet för sexårsperioden 1974175-1979/80 har beräknats 
till 240 el- och diesellok. 

De äldre loken ersätts av nya lok med betydligt högre prestanda. Nya 
lok behövs också för nytillkomna behov på grund av ökad godstrafik. 
De bättre loken gör det möjligt att höja godstågens kapacitet genom 
fler och tyngre vagnar varigenom kostnaden per transporterad enhet blir 
relativt sett lägre. 

Till SJ har hittills levererats 120 standardlok av typ Rc. Dessutom 
återstår av beställda lok en leverans om 40. SJ planerar alt under bud
getåren 1974175 och 1975/76 beställa ytterligare 20 Rc-lok. För Rc-lo
ken beräknas under budgetåret 1975/76 åtgå 88,8 milj. kr. 

Anskaffning av nya diesellok planeras som ersättning för äldre, slop
ningsmässiga lokomotorer och för nytillkomna transportuppgifter i tåg
och växlingstjänst. För diesellok beräknas under budgetåret 1975176 
åtgå 43,3 milj. kr. 

För tidigare inte anmälda anskaffningar av motorvagnar beräknas ett 
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rnedelsbehov om 5 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1974175 

och 1975/76. 

Godsvagnar 

Som tidigare nämnts väntas en fortsatt trendmässig ökning av gods
trafiken. Transportkapaciteten måste därför ökas genom ett tillskott av 

nya vagnar. Nya vagnar behövs även som ersättning för äldre vagnar 
som måste slopas därför att deras prestanda är otillräckliga för dagens 
trafik eller underhållskostnaderna så höga att det är oekonomiskt att be
hålla dem. 

SJ försöker också att genom bättre vagnutnyttjande öka transportka

paciteten. Bl. a. vidtas åtgärder för att korta ner terminaltiderna. För att 
tillgodose större kunders önskemål om lastutrymmen, speciellt avpassa
de till deras godsslag, byggs vissa äldre godsvagnar om. 

Medelsbehovet under budgetåret 1975/76 för tidigare beställda slutna 
vagnar uppgår till 21,6 milj. kr. För nya beställningar av 600 vagnar be
räknas åtgå 35,9 milj. kr. under budgetåret 1975/76. 

Under budgetåret 1975/76 planeras vidare beställningar av drygt 900 

öppna vagnar av standardtyp. Tillsammans med tidigare beställningar 
uppgår medelsbehovet budgetåret 1975/76 för öppna godsvagnar till 
64,l milj. kr. 

För olika typer av specialvagnar beräknas under budgetåret 1975/76 

en mcdclsförbrukning av 16,7 milj. kr. 
Totalt beräknas således medelsbehovet för budgetåret 1975/76 till 

138,3 milj. kr., varav 47,3 milj. kr. avser nya beställningar. 

Tjänstefordon 

För banavdelningens transporter av grus och makadam krävs ett till
skott av 50 ballastvagnar, delvis som ersättning för äldre vagnar som 
måste slopas. Investeringsbeloppet beräknas till 12 milj. kr., varav 2,2 

milj. kr. budgetåret 1974/75 och 9,8 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Som ersättning för äldre kranvagnar planeras en anskaffning av tre 

nya kranvagnar. Investeringsbeloppet beräknas till drygt 7 milj. kr., 
varav 0,7 milj. kr. faller på budgetåret 1974/75 och resterande del först 

på budgetåret 1976177. 

Den totala medelsförbrukningen under budgetåret 1975/76 beräknas 

till 10,1 milj. kr. 

Ombyggnad av rullande materiel 

Medelsförbrukningen under budgetåret 1975176 beräknas till 23,7 

milj. kr. 
Ombyggnadsarbetena syftar till att minska underhållskostnaderna, 

öka kapaciteten och anpassa materielen till nya transporttekniska krav. 
Beloppet för budgetåret 1975/76 avser sålunda bl. a. ändring till gummi

lagrade hjul på vissa ellok, bullerdämpande åtgärder, varmhållnings-
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aggregat och nya kylsystem på diesellok, boggieombyggnad på mo

torvagnar, ombyggnad av personvagnar till liggvagnar och ombyggnad 

för vakuumtoaletter, ombyggnad av öppna godsvagnar för specialtrans
porter samt ombyggnad av godsvagnar för att minska antalet reparatio
ner. 

Försvarsberedskap 

SJ begär för budgetåret 1975176 ett avskrivningsanslag om '.2,8 milj. 
kr. för investeringar i försvarsberedskap. 

Redogörelse för hur SJ planerar att använda de för budgetåret be

gärda medlen har lämnats i hemlig skrivelse den 16 september 1974. 

Innehållet i skrivelsen tord~ få bringas till riksdagens kännedom i sam

band med att handlingarna i ärendet ställs till vederbörande utskotts 
förfogande. 

Investeringsinventarier 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1975/76 beräknas till 43,5 milj. 

kr., vilket utgör en ökning med 20,6 milj. kr. jämfört med budgetåret 
1974175. 

Ökningen av investeringsbehovet fr. o. m. budgetåret 1975176 är för· 
anledd framför allt av planer på anskaffningar av container för gods
transporter. För detta ändarnål reserveras 9 milj. kr. budgetåret 1975/ 
76. 

Vid SJ :s tvättinrättning i Hagalund planeras anskaffning av nya tvätt" 
maskiner. Tvättningsarbetet kommer härigenom att kunna rationalise
ras. lnvesteringsbeloppet beräknas bli 1,7 milj. kr., som helt faller ·på 
budgetåret 1975176. Härtill kommer ett mindre belopp för ändring av 
lokalerna. 

För datautrustning beräknas 0,1 milj. kr. budgetåret 1974/75 och 2,5 
milj. kr. budgetåret 1975/76. 

Medelsbehovet under budgetåret 1975176 för investeringar i maskiner 
och andra inventarier vid den nya verkstaden i Östersund beräknas till 
1,5 milj. kr. Kungl. Maj:t har tidigare beviljat avskrivningsanslag med 
50 % av investeringsbeloppet för den nya verkstadsbyggnaden i öster-· 
sund. Med hänvisning till vad som enligt" kungörelsen (1973:552) om 

ändring i kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd gäller· 
för andra företag, hemställer SJ att avskrivningsanslag om 50 %, dvs. 
0,8 milj. kr. utgår även för inventarierna till verkstaden. 

övrig medelsförbrukning budgetåret 1975/76 för inventarier avser 
bl. a. övningsanläggningar vid den nya SJ-skolan i Ängelholm, bilar, ar
betsmaskiner för spårunderhåll, personal- och verkstadsvagnar, truckar, 
traktorer, lastanordningar, radioutrustningar, servicebilar för lättare 
godsvagnsreparationer och maskiner till verkstäderna. Anskaffningarna 
gör det bl. a. möjligt att rationalisera driften samt ban- och maskinun

derhållet. 
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Diverse och oförutsett 

Den beräknade medelsförbrukningen budgetåret 1975176 - 10,5 milj. 
kr. - avser dels återanskaffning eller reparation av anläggningar, som 
förstörs eller skadas genom olyckshändelser, dels oförutsedda arbeten 
och anskaffningar utanför investeringsprogrammet. 

Avskrivningsanslag för investeringar i ersätt11i11gsberiittigade järnvägs

/injer 

Investeringarna i ersättningsberättigade järnvägslinjer, som budgetåret 
1975176 beräknas uppgå till totalt 22,3 milj. kr., avser de i 1972 års se
paratrcdovisning ingående olönsamma järnvägslinjerna med de avgräns
ningar som de sakkunniga föreslagit och som 1973 års riksdag beslutat. 

Av investeringsbeloppet hänför sig 20,2 milj. kr. till anläggningar, lo
kaliserade till det olönsamma nätet, vilka inte berör affärsbanenätet, och 
2,1 milj. kr. till anläggningar, belägna vid gränsstationer mellan det 
olönsamma nätet och affärsbanenätet samt anläggningar, lokaliserade 
till det olönsamma nätet, vilka berör även affärsbanenätet. 

Investeringarna i det ersättningsberättigade nätet har beräknats enligt 
de principer som närmare redovisats i 1964 och 1965 års anslagsfram
ställningar. Således har investeringsutgifterna under rubrikerna Investe
ringsinventarier samt Diverse och oförutsett uppskattats med hjälp av 
rimliga procentsatser för de ersättningsberättigade linjernas andel av 
ifrågavarande totalbelopp. 

Investeringar i försvarsberedskapsanläggningar, som är hänförliga 
till det ersättningsberättigade bannätet och för vilka avskrivningsanslag 
beräknas särskilt, har inte inräknats. Detsamma gäller den del av inve
steringarna i vägskyddsanläggningar som finansieras genom statsbidrag. 

Med hänsyn till att investeringar i ersättningsberättigade jämvägslin
jer inte skall förräntas har dessa investeringar under budgetåren 
1967/68-1974175 avskrivits genom att statsmakterna anvisat motsva
rande belopp på statens driftbudget. SJ hemställer därför att ett avskriv
ningsanslag om 22,3 milj. kr. för detta ändamål tas upp på statens drift

budget för budgetåret 1975/76. 

SJ räknar med att regeringen, med. utgångspunkt från bl. a. den re

gionala trafikplaneringen, kommer att ange vilka trafiksvaga linjer som 
av andra än vanliga transportekonomiska skäl bör trafikeras även på 
längre sikt. Därefter avser SJ att aktualisera de investeringsbehov som 

bör tillgodoses för att upprätthålla och utveckla ifrågavarande trafik 
med en från restids- och komfortsynpunkt modern järnvägstrafik. Detta 
kommer att innebära förhållandevis omfattande upprustnings- och, mo
derniseringsåtgärder både i fråga om mllande materiel samt bana och 

övriga fasta anläggningar. 
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Remissyttrande 

Arbetsmark11adsstyre/se11 har avgett det yttrande som redovisats un

der rubriken Vägväsendet (s. 63). 

Föredraganden 

Budgetaret 1973174 uppgick SJ:s investeringar till 445 milj. kr. - en 

ökning i förhållande till föregående budgetår med 75 milj. kr. Den 

kraftiga ökningen sammanhänger med de ramböjningar som av kon

junkturmassiga skäl beviljades under budgetåret. Dessa ramböjningar 

möjliggjorde tidigareläggning av i första hand anskaffning av rullande 

materiel. 
Investeringarna för statens järnvägar budgetåret 1974175 angavs i 

prop. 1974: 1 (bil. 8, s. 231) till 392,3 milj. kr. För att främst öka SJ:s 

möjligheter att anskaffa rullande materiel beslutade riksdagen att höja 
investeringsnivån med 30 milj. kr. Investeringsramen för innevarande 

budgetår uppgår därmed till 422,3 milj. kr. 
För budgetåret 1975176 bar SJ föreslagit en medelsförbrukning för 

investeringar av 610 milj. kr. Av investeringsplanen för kommunika

tionsverken framgår att jag tillstyrker en investeringsram om 480 milj. 
kr. I förhallande till investeringsramen enligt förslaget i prop. 1974: 1 

för innevarande budgetår innebär detta en ökning med nära 90 milj. kr. 

ökningen bör - förutom kompensation för höjda priser på för SJ vä

sentliga investeringsvaror - även ge ett betydande utrymme för fort

satta rationaliseringar och för en av trafikökningen betingad utbygg
nad av produktionskapaciteten. 

Föreslagen investeringsram svarar i stort mot den investeringsnivå 
som SJ angett för budgetåret 1975176 i den tioårsplan över investe
ringsbehovet som SJ på Kungl. Maj:ts uppdrag har upprättat. 

Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort be
räknas bli fördelade under budgetåret 1975176. Sammanställningen visar 

1973/74 1974/75 1975/76 
Beräknad 

Utfall i prop. dec. Verket Föredra-
1974: I 1974 ganden 

milj. kr. 

Fasta anläggningar 181,I 183,0 199,7 243,5 210,0 
Rullande materiel 228,9 180,0 190,2 309,7 230,0 
Färjor 0,1 0,3 
Bussar 
Försvarsberedskap 2,2 2,3 2,3 2,8 2,3 
Inventarier 20,2 20,0 22,9 43,5 30,0 
Diverse och oförutsett 12.3 7,0 6,9 10,5 7,7 

444,8 392,3 422,3 610,0 480,0 
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också utfallet för budgetåret 1973174 och den beräknade medelsför
brukningen för innevarande budgetår. För detta budgetår redovisas. så
väl beräkningarna i prop. 1974: 1 som den förväntade fördelningen på 
objekthuvudgrupper. 

Föreslagen investeringsnivå avseende fasta anläggningar väntas medge 
fortsatt kapacitctsutbyggnad av vissa bangårdar och terminaler, ytter
ligare förbättring av banstandarden, viss ut- och ombyggnad av hu
vudverkstäderna, fortsatt anskaffning och modernisering av signal- och 
ijärrblockeringsanläggningar, införande i större utsträckning av drift
och tågorderradio samt upprustning av eldriftanläggningarna för att 
bl. a. tillgodose det ökade effektbehovet på SJ :s huvudlinjer. 

Jag vill i sammanhanget anmäla att Kungl. Maj:t den 8 november 
19N givit SJ i uppdrag att utföra projektering av ett nytt dubbelspår 
mellan Älvsjö station och den planerade pendeltågsstationen vid Flc
mingsberg på sträckan Stockholm-Södertälje. SJ skall därefter ta upp 
ÖYcrläggningar med Stockholms läns landsting i syfte att nå en över
enskommelse om de ekonomiska betingelserna för en sådan utbygg
nad. Samråd skall vidare äga rum med arbetsmarknadsstyrelsen. rörande 
förutsättningarna för att eventuellt låta någon del av arbetet komma till 
utförande i form av beredskapsarbete. 

Det nya dubbdspårct, som planeras att anläggas parallellt med bc
fin tligt dubbelspår, föranleds av pendeltrafikens kapacitctsbehov. Nu
varande dubbelspår är. i och för sig tillräckligt för SJ:s egna behov. 
Bansträckans längd är ca 9 km och totalkostnaden - inklusive den 
nya pcndeltågsstationen vid Flemingsbcrg - har preliminärt beräknats 
till 125 milj. kr. 

Riksdagen har den 20 november 1974 beslutat (TU 1974: 23, rskr 
316), att järnvägslinjcn Borlänge-Mora skall elektrifieras. Sedan SJ in
k,)mmit med en närmare redovisning av tidsplan och investeringskost
nader för projektet avser jag att föreslå regeringen att ge SJ i uppdrag 
att genomföra den aktuella elektrifieringen. 

Föreslagen investeringsnivå avseende rullande materiel innebär en 
uppräkning med ca 40 milj. kr. i förhållande till den för innevarande 
budgetår beräknade medelsförbrukningen. Detta bör göra det möjligt 
för SJ att bl. a. slopa viss äldre lok- och vagnmateriel och anskaffa nya, 

moderna lok och godsvagnar ~ed högre J?restanda. Härigenom erhålls, 
förutom ett kapacitetstillskott, även en förbättring av trafikekonomin. 
Fur amkaffning av motorvagnar har ca 5 milj. kr. beräknats för vart
dera budgetåret 1974175 och 1975176. 

I avvaktan på förestående praktiska prov med höghastighetståg är nå
gon anskaffning av sittvagnar inte planerad. Däremot fortgår en succes
siv modernisering av den befintliga personvagnsparken genom förnyelse 
av vagnsinredningarna etc. 

Föreslagen medelsförbrukning för investeringsinventarier väntas med-
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ge anskaffning av maskiner m. m. för att rationalisera driften samt ban

och maskinunderhållet. Häri ingår bl. a. vissa maskininvesteringar vid 

den nya verkstaden i Östersund. 

Av den av mig förordade totala medelsförbrukningen hänför sig in

vesteringar om 22,3 milj. kr. till det ersättningsberättigade bannätet. För 

investeringar i försvarsberedskapsanläggningar vid SJ beräknar jag oför

ändrat 2,3 milj. kr. Chefen för finansdepartementet tillstyrker i annat 

sammanhang denna dag avskrivningsanslag för dessa ändamål om 22,3 

resp. 2,3 milj. kr. Däremot är jag inte beredd att förorda särskilt av

skrivningsanslag för de tidigare nämnda maskininvesteringarna vid verk

staden i Östersund. 

Mina ställningstaganden till SJ :s begäran om ersättning över drift

budgeten har behandlats i anslutning till redogörelsen för anslaget F 1, 

Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägs

linjer m. m. (s. 201). 

Anslaget Järnvägar m. m. bör bcdiknas med hänsyn till att en mar

ginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av kon

junkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medclsförbruk

ningen. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att invcste

ringsmedel för nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 197 5 / 7 6 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1975-07-01 

Erforderligt anslag budgetåret 1975 f76 

milj. kr. 

480,0 
48,0 

-39,3 

488,7 

Av föreslagna investeringar för budgetåret 1975176 om totalt 480 

milj. kr. beräknas ca 330 milj. kr. kunna finansieras med avskrivnings

medcl inom statens järnvägars fond och ca 8 milj. kr. av övriga kapital

medel. Självfinansieringsgraden skulle härigenom komma att uppgå till 

ca 70 %. 

Statens järnvägar redovisar för budgetåret 1973/74 ett resultat före 

bokslutsdispositioner om 165 milj. kr. Förräntningskravet för budgetåret 

uppgick till 127 milj. kr., vilket innebär en överförräntning om 38 milj. 

kr. Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande har detta överskott disponerats 

för extra avskrivningar. 

Det goda resultatet sammanhänger dels med den allmänna konjunk

turutvecklingen, dels med vissa för SJ positiva effekter på järnvägstrafi

ken av energikrisen. Personalens aktiva insatser för att utnyttja den 

gynnsamma marknadssituationen har härvid varit av stor betydelse. 

I särskild skrivelse den 20 maj 1974 har SJ begärt att av överskottet 

för budgetåret 1973/74 få avsätta 20 % till en arbetsmiljöfond enligt 
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villkoren i lagen (1974: 325) om avsättning till arbetsmiljöfond. Bestäm
melserna i lagen är inte tillämpliga på statens affärsdrivande verk. Be
hovet av investeringar i arbetsmiljöförbättrande åtgärder vid SJ skall på 
sedvanligt sätt tillgodoses inom den för resp. budgetår fastställda in
vcsteringsramen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Järnvägar m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett in

vesteringsanslag av 488 700 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikatioilsdepartementet 269 

D. LUFTFARTSVERKET 

Balansräkningen per den 30 juni 1974 för luftfartsverket visar, att 

bokförda bruttovärdet av luftfartsverkets tillgångar uppgick till sam

manlagt 834,8 milj. kr., varav 349,2 milj. kr. avsåg mark, fältområden 

m. m., 166,1 milj. kr. byggnader, 197,3 milj. kr. teleutrustning och be
lysningsanläggningar, 62,5 milj. kr. fordon, maskiner, redskap m. m., 
30,4 milj. kr. kundfordringar, 2,6 milj. kr. förråd och 26,7 milj. kr. 

poster av finansiell natur. 
Statskapitalet ökade med 55,9 milj. kr. under budgetåret 1973174 och 

uppgick vid budgetårets utgång till 430,8 milj. kr. 
överskottet för budgetåret 1973/74 uppgick till 17,4 milj. kr. 

Luftfartsverket 

I skrivelse den 26 augusti 1974 och i anslutning därtill lämnad kom

plettering har luftfartsverket hemställt om investeringsanslag för budget
året 1975176. 

Flygplatser m. m. 

lng. behållning Anslag Utgift 

1973/74 
1974/75 
1975/76 verket 

föredraganden 

36900000 
23 400000 
22600000 
22 200000 

75 700 000 
167 200000 
294 600000 
286 000000 

1 Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar. 
• Preliminärt belopp. 

Utvecklingen inom luftfarten 

89 200000 
1168 400000 
2288 200000 
2280 000 000 

En sammanfattande redovisning av utvecklingen inom den r e g u 1-
j ä r a v ä r I d s 1 u f t fart e n lämnas i följande tabell. 

Linjefart bedriven av flygbolag inom ICAO-anslutna stater 

Antal Förändring i % 
1973 
mili. 1972-1973 1971-1972 

A. Passagerartrafik 
passagerare 483 7 JO 
personkm 617000 10 13 

B. Flygf rakt (tonkm) 17 450 16 14 
C. Post (tonkm) 2900 4 -3 
D. Totalt (tonkm) 75 600 11 13 

Som framgår av tabellen uppgick den reguljära luftfartens samlade 
transportarbete till 75,6 miljarder tonkilometer under år 1973. Jämfört 
med föregående år innebär detta en ökning med 11 % . 
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Antalet befordrade passagerare ökade från 450 milj. år 1972 till 483 
milj. år 1973 medan antalet personkilometer ökade från 560 till 617 mil
jarder, vilket motsvarar ökningar med 7 resp. 10 %. Under år 1973. 
ökade antalet frakttonkilometer med 16 % och den flygbcfordrade 
postmängden med 4 % . 

Utvecklingen av flygtransportarbetet visar en mindre nedgång· i ök
ningstakten för passagerarbefordran jämfört med föregående år samti
digt som en stigande ökningstakt konstateras för både frakt- och postbe
fordran. Flygbolag hemmahörande i Förenta staterna och Sovjetunionen 
svarar för ca 60 % av samtliga ICAO-anslutna staters produktion av 
passagerarkilometer. 

Det totala persontransportarbetet i internationell c h a r t e r t r a f i k 
beräknas under år 1973 ha uppgått till 102 miljarder passagerarki!ome~ 
ter, en ökning med 10 % jämfört med föregående år. För tredje året i 
rad konstateras därmed en avtagande ökningstakt i internationell char

tertrafik. 
En jämförelse med den internationella linjefarten under 1973 visar att 

chartertrafiken svarade för nära 1/3 av världens totala persontransport
arbete inom internationell luftfart. Vidare noteras att ca 65 % av char
tertrafiken utfördes av renodlade charterföretag medan linjeföretagen 
stod för återstående 35 % . 

A n t a 1 e t f 1 y g p 1 a n f ö r k o m m e r s i e 11 t r a f i k (med 
max. startvikt överstigande nio ton) inoin ICAO-länderna har under 
den senaste tioårsperioden ökat med ca 40 % och uppgick vid slutet 
av år 1973 till 7 623. Flygplansflottans sammansättning har emellertid 
kraftigt förändrats under denna period. Antalet propellerplan har så
lunda under tioårsperioden minskat till knappt hälften av det antal som 
fanns i periodens början. Jetflygplanens relativa andel av den totala 
flygplansflottan har successivt ökat och uppgick vid slutet av år 1973 
till 59 % . Sedan år 1966 har antalet turbo-propflygplan utgjort ungefär 
20 % av den totala flygplansflottan. 

Flygtrafikutvecklingen vid sven ska s ta t I i g a f I y g p I a t ser 
kännetecknades under budgetåret 1973/74 av en tillbakagång för char
tcrtrafikcn jämfört med föregående budgetår. Antalet passagerare i ut
rikes chartertrafik uppgick således under budgetåret till 1,6 milj., vil
ket innebar en minskning med 3 % jämfört med budgetåret 1972/73. 
Denna situation är unik mot bakgrund av att antalet utrikes charter
passagerare tidigare varit i ständigt stigande alltsedan denna resande
form fick nämnvärd omfattning under slutet av 1950-talet. Sålunda upp
gick den genomsnittliga årliga ökningen under 1960-talet till drygt 
20 % och under perioden 1970-1973 till ·ca 18 %. För budgetåret 
1973/74 var minskningen särskilt märkbar under budgetårets andra 
hälft, då charterpriscrna steg kraftigt till följd av stigande bränslepriser. 
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Linjefartens passagerarutvcckling under budgetåret visar ökningar föi: 
inrikes- och utrikestrafiken med 9 % resp. 3 % jämfört med de genom
snittliga årliga ökningarna på 9 % resp. 6 % under den senaste femårs
perioden. För inrikestrafiken kan ökningen delvis tillskrivas Linjeflygs 
nyanskaffning av tre jetflygplan av typen Fokker F-28. 

För den inrikes linjefarten minskade antalet flygtimmar under år 
1973 med 5 % under det att antalet flygkilometer för detta trafikslag var 
oförändrat. Detta förhållande förklaras av att den inrikes jcttrafiken har 
vuxit snabbare än övrig inrikes linjefart som bedrivs med betydligt lång
sammare kolvmotorplan. 

En sammanfattande redogörelse för f 1 y g t r a fik e n p å s v e n s
ka stat 1 i g a f 1 y g p I a t ser lämnas i följande tabell. 

Antal Förändring i % 
1973 /74 
(1000-tal) 1971/72- 1972/73- Genomsnitt 

1972/73 1973 /74 1967/68-
1973/74 

A. Passagerare' 
Linjefart 

utrikes 2114 0 3 6 
inrikes 1 740 0 9 9 

Charter 
utrikes 1 637 13 ~ 12 -.J 

inrikes 26 7 -17 -7 

Summa linjefart 
och charter 5 517 4 3 8 

Bruksllyg 
utrikes 11 13 29 
inrikes 41 19 46 

Summa A 5 569 4 3 

D. Fraktgods' (ton) 
utrikes linjefart 50 13 17 7 
inrikes " 11 6 -7 -1 

Summa B 61 12 12 5 

C. Post• (ton) 15 2 -1 2 

D. Landningsfrekvens 
Linjefart 

utrikes 28 -4 -6 2 
inrikes 62 -2. 2 4 

Charter 
utrikes 10 11 -5 8 
inrikes 4 17 -13 2 

Bruksfiyg 
utrikes 3 -7 20 9 
inrikes 28 -5 '14 7 

Övrig trafik (huvud-
sakligen privat- och 
skolflyg) 133 -2 -8 -3 

Summa D 268 -2 -4 0 

1 Ankommande och avgående i utrik~ trafik. samt avgåenc,le i inrikes trafik. 
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Som framgår av tabellen uppgick ankommande och avgående passa
gerare i utrikes trafik och avgående i inrikes trafik vid statliga flygplat
ser till drygt 5,5 milj. under budgetåret 1973174, vilket innebär en ök
ning med 3 % jämfört med föregående budgetår (1972173 4 %). 

Den starkaste ökningen faller på inrikes linjefart medan passagerar
frekvensen i såväl utrikes som inrikes chartertrafik minskade jämfört 
med föregående budgetår. 

Godstransporterna uppgick budgetåret 1973174 till 61 000 ton, vilket 
innebär en ökning med 12 % jämfört med föregående budgetår. Denna 
ökning, som överensstämmer med tillväxten under föregående budget
år, överstiger med 7 procentenheter den genomsnittliga årliga öknings
takten under den senaste femårsperioden. 

Den flygbefordrade postmängden uppgick under budgetåret 197317-i 

till 15 000 ton, vilket innebär en minskning med 1 % jämfört med före
gående budgetår (1972173 2 % ). 

Det totala antalet landningar på statliga flygplatser uppgick under 
budgetåret 1973174 till 268 000, vilket innebär en minskning med 4 % 

jämfört med föregående budgetår (1972173 - 2 % ). Av de olika trafik
kategorierna noteras minskningar i antalet landningar för samtliga kate
gorier utom för den inrikes linjefarten och bruksflyget. Av totala antalet 
landningar utgör allmänflygets andel ca 50 % . 

Fördelningen på landets fyra största flygplatser av antalet landningar 
och passagerare under budgetåret 1973174 framgår av nedanstående ta
bell. 

Flygplats Landningar Föränd- Passagerare För-
I 000-tal ring% (ank+avr) ändring 

I 000-tal 01 
10 

Arlanda 40 -I 3 383 3 
Bromma 53 -9 834 12 
Torslanda 46 5 1 096 5 
Sturup { Bulltofta 22 -13 433 -19 

161 -4 5746 3 

Bromma flygplats är fortfarande landets mest trafikerade flygplats 
med avseende på Iandningsfrekvensen trots en minskning under budget
året 1973174 på 9 %. Drygt 70 % av landningarna hänfördes till all
mänflyget, vilket förklarar flygplatsens relativt låga passagerarandel. 
Den inrikes linjefarten på Bromma har under budgetåret utvecklats 
gynnsamt med en tillväxt på 12 % för antalet passagerare och 9 % för 
landningarna. Allmänflyget har dock under de senaste åren minskat i 
omfattning. Minskningen uppgick under budgetåret 1973174 till 14 % . 

Arlanda flygplats är landets mest trafikerade flygplats med avseende 
på passagerarfrekvens. Antalet ankommande och avresande passagerare 
uppgick under budgetåret 1973/74 till 3,4 milj., varav 1,0 milj. i char
tertrafik. Torslanda bar ökat sitt passagerarantal under budgetåret 
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1973/74. ökningen faller på linjefarten som växte med 10 % i utrikes 

trafik och med 4 % i inrikes trafik. 
Flygplatsen i Sturup togs i bruk den l december 1972. För budgetåret 

1973174 har Sturup fått vidkännas en trafikminskning jämfört med Stu

rup/Bulltofta 1972173. Minskningen hänför sig i stor utsträckning till ut
rikes linjefart som en följd av att pendeltrafiken Malm~Köpenhamn 

lades ned vid tidpunkten för Sturups öppnande. Fr. o. m. januari 1974 

har pendeltrafiken åter tagits upp, dock med betydligt lägre passagerar" 

beläggning än tidigare och med färre antal turer. Den inrikes linjefarten 

på Sturup minskade under budgetåret med 6 % avseende antalet passa

gerare och med 13 % avseende antalet landningar. 

Vid slutet av år 1973 uppgick antalet motordrivna svenskregistrerade 

flygplan till 1 098. Flygplanens fördelning på viktklasser framgår av 

nedanstående tabell. 

Högsta tillåten Antal Förändring % 
startvikt (kg) 1973-12-31 1972-1973 

- 2000 894 4 
2 001- 10000 140 9 

10 001- 25 000 28 -7 
25 001-100 000 28 

100001- 8 

Summa 1 098 4 

Den kontrollerade Civila trafiken som trafikerar landets luftleder och 

informationssträckor består till ca 75 % av linje- och chartertrafik. Res

terande 25 % utgörs av allmänflyg. Kontrollerade överflygningar, dvs. 
trafik som varken startar eller landar inom riket men som trafikerar 

luftlederna i svenskt luftrum, beriiknas uppgå till ca 15 % av den totala 
kontrollerade trafiken. 

Verkets framtidsbedömni11gar 

Den tekniska utvecklingen av transportflygplan har hittills i allt vä

sentligt styrts av flygföretagens krav på anpassning av flygrriaterielcn till 
de olika trafikområdenas struktur och behov samt på förbättrad drift

och underhållsekonomi, allt inom ramen för en tillfredsställande flygsä
kerhetsnivå. Satsningen har framför allt inriktats på framtagning av 

större flygplanstyper samt utrustning för förbättrad regularitet. 

Luftfartens utveckling kan komma i konflikt med den mänskliga mil

jön på ett sätt som nödvändiggör anpassning av flygtekniken. Luftfar

tens starka expansion har i alll högre grad aktualiserat miljövårdsaspek

tcrna kring flygplatserna. I syfte att bättre kunna följa utvecklingen och 

1a erforderliga initiativ på området har luftfartsverket inrättat en sär

skild miljöskyd<lskommitte. I linje härmed har verket intensifierat kart-

18 Riksdagen 1975. l sam/. Nr 1. Bil. 8 
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läggningen av bullersituationen vid allt fler av de statliga flygplatserna. 
Ett databaserat bullermätningssystem har tagits i bruk vid Arlanda 
flygplats och avses även bli infört vid andra särskilt bullerkänsliga 
flygplatser för kontroll av bullernivå och för övervakning av att buller
begränsande in- och utflygningsbestämrnelser iakttas. Verket har även 
inventerat behovet av åtgärder till förebyggande av andra sanitära oiä
genheter som kan orsakas av verksamheten på flygplatserna. Härvid har 
förbättringar av avloppsanläggningar och åtgärder mot skador av petro
lcumprodukter prioriterats. 

Den inrikes linjefarten torde i framtiden i allt större utsträckning 
komma att ske med jetplan med kapacitet för ca 100 passagerare. Som 
komplement till det inrikes primärnätet kan förutses tillkomsten av ett 
sekundärnät med trafik av matarkaraktär med propellerflygplan. 

De moderna jetflygplanen blir mindre väderberoende genom utrust
ning för s. k. kategori Il-operationer, innebärande operativa förhållan
den under vilka inflygning för landning får ske ner till en beslutshöjd av 
lägst 30 m och en bansynvidd av minst 400 m. 

De moderna jetflygplanen är undantagslöst utrustade med transpon
ders - automatisk svarsstation för identifiering - som i allt större ut
sträckning även kommer att installeras i övriga flygplan. Allmänflygpla
nen utvecklas mot bättre prestanda och förbättrad utrustning. Antalet 
tvåmotoriga flygplan kan i framtiden förutses utgöra en utökad andel av 
den totala flygplansflottan, speciellt inom taxiflyget. 

Luftfartsverket räknar med en genomsnittlig årlig tillväxt av antalet 
ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart med 6,5 % 

under perioden 1973-1980. Passagerarfrekvensen i utrikes chartertrafik 
beräknas under samma period öka med genomsnittligt 9 % per år. 

Antalet avresande passagerare i inrikes linjefart bedöms öka med i ge
nomsnitt 9,5 % per år fram till år 1980. Antalet avresande passagerare 
i inrikes chartertrafik bedöms komma att hålla sig på ungefär oför
ändrad nivå - omkring 30 000 per år - fram till år 1980. Antalet med 
taxiflyg befordrade passagerare väntas öka med i genomsnitt 3,5 % 

per år under perioden 1973-1980. 
Antalet ankommande och avgående ton fraktgods i utrikes trafik på 

statliga flygplatser beräknas öka med i genomsnitt 8 % per år under pe
rioden 1973-1980. Under samma period väntas den avgående post
mängdcn i inrikes trafik öka med 5,5 % per år. 

Landningsfrekvensen i linjefart på statliga flygplatser beräknas öka 
med i genomsnitt 4 % per år under perioden 1973-1980. Under samma 
period väntas landningsfrekvensen i utrikes chartertrafik öka med i ge
nomsnitt 5 % årligen. 

Medelsförbrukning under budgetåren 1973174-1975176 

För bu d g e t år e t 1 9 7 3 I 7 4 fastställdes investeringsramen till 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikatic:msdepartementet 275 

90,0 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 12 oktober 1973 höjdes 
investeringsramen till 95,0 milj. kr. för tidigareläggning av vissa investe
ringar. I föregående års statsverksproposition beräknades betalningsut
fallct till 95,0 milj. kr. inklusive tidigarelagda investeringar. På grund av 
vissa smärre förseningar uppgick medelsförbrukningen under budgetåret 

endast till 89,2 milj. kr. 
För b u d g e t år e t 1 9 7 4 I 7 5 fastställdes investeringsramcn till 

168,0 milj. kr. Luftfartsverket räknar f. n. med att medelsförbrukningen 
skall uppgå till detta belopp. 

För budgetåret 1 9 7 5 I 7 6 föreslår luftfartsverket en investe
ringsram av 288,2 milj. kr. efter avdrag av de kommunala bidrag som 
enligt riksdagens beslut skall utgå till investeringarna. 

Investeringsprogram 

Den nya stationsbyggnaden för utrikes trafik på Arlanda flygplats 
samt den nya flygplatsen i göteborgsregionen - Göteborg-Landvetter 
flygplats - dominerar investeringsverksamheten under budgetåret 
1975176. Dessa båda projekt svarar tillsammans för ca 3/4 av hela inve
steringsvolymen under budgetåret. Det nya utrikes stationsområdet på 
Arlanda flygplats beräknas bli färdigställt den 1 november 1976 och 
Göteborg-Landvetter flygplats beräknas kunna tas i bruk den 1 oktober 
1977. 

Den fortsatta snabba utvecklingen av flygmaterielen samt ökningen 
av passagerarantalet på flygplatserna har medfört att markorganisatio
nen blivit hårt ansträngd. 

Under de närmaste budgetåren kommer därför investeringsverksam
beten att i första hand inriktas på sådana investeringsobjekt som är nöd
vändiga för att möta de krav som de nya flygplanstyperna ställer på 
markorganisationen. Detta gäller såväl verkets egna flygplatser som de 
militära flygplatser som upplåtits för linjefart. Dessutom erfordras en 
fortsatt utbyggnad av landningshjälpmedlen för att kraven för jettrafik 
skall uppfyllas och för att utvidgning av jettrafiken till att omfatta allt 
fler flygplatser skall möjliggöras. 

Vid flygplatser med jettrafik i linjefart är s. k. svarta banor, dvs. 
landningsbanor som vintertid hålls helt fria från snö, slask och is, nu
mera ett operativt krav. Detta medför omfattande nyinvesteringar i 
framför allt fordon, maskiner, redskap och garage. 

I samband med idrifttagandet av den nya stationsbyggnaden för utri
kes trafik på Arlanda flygplats erfordras utökad kapacitet för bilparke
ring samt ett garage för större fältfordon. Bilparkeringsfrågan avses bli 
löst genom uppförande av ett parkeringshus. 

1973 års vårriksdag beslöt (prop. 1973: 27, TU 1973: 12, rskr 1973: 
160) att på sikt ett yttäckande flygkontrollsystem skall införas i landet. 
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Vidare skall landet indelas i två flyginformationsregioner. Kontroll
centralen för den södra regionen skall lokaliseras till Sturup och för 
den norra till Luleå. Konkreta åtgärder som bl. a. syftar till en yt

täckande kontroll har påbörjats sedan några år och projekten härför 
har fått benämningen ATCAS som svarar mot Air Traffic Control 
Automated System. För budgetåret 1975/76 erfordras inom ramen för 
A TCAS-projekten bl. a. investeringar i utrustning för trafikövervak

ning, radar m. m. 
Luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för budgetåret 

1975/76 upptar arbeten och anskaffningar till ett sammanlagt belopp av 
419,5 milj. kr. Härav hänför sig 367,1 milj. kr. till redan påbörjade eller 
beslutade objekt och resten 52,4 milj. kr. till icke påbörjade objekt. 

Investeringsprogrammet domineras av investeringarna i Arlanda nya 
utrikesområde och Landvetter (307,2 milj. kr.). Investeringarna i övriga 
flygplatser, radio och tele en route, fordon, maskiner m. m. uppgår 

totalt till 112,3 milj. kr., varav i icke påbörjade objekt 52,4 milj. kr. 
Av följande sammanställning framgår total faktisk resp. beräknad me
dclsförbrukning budgetåren 1973/74-1975/76. 

Faktisk utgift Beräknad utgift 
1973/74 

1974/75 1975/76 

1 000-tal kr. 

Arlanda 45 531 112 736 187 353 
Bromma 601 325 860 
Torslanda 78 130 110 
Landvetter 25 533 71 000 137 500 
Sturup 7 287 I 585 550 
Kiruna 205 280 660 
Luleå 1 107 5 810 2 225 
Skellefteå 1 377 790 2 270 
Umeå 375 4 290 8 065 
Örnsköldsvik 1 202 1 358 199 
Sundsvall /Härnösand 6020 2443 2 240 
Östersund 550 795 1175 
Karlstad 395 75 100 
Norrköping 232 1 280 2 265 
Visby 113 540 
Jönköping 99 550 
Kalmar 362 1 335 1 520 
Ronneby 77 
Halmstad 22 100 2 590 
Ängelholm 640 80 780 
Radio och tele, en-route 11 912 19408 _48 685 
Fordon, maskiner, redskap 6 954 7 000 12400 
Flygledarskolan i Sturup 10 568 8 840 - 476 
Vissa byggnader 800 3 795 ' 4900 
Diverse 389 1000 1 500 

122429 244 455 419 513 

Avgår kommunala bidrag 33 255 76 273 131 334 

Luftfartwerkets kostnadsandel 89174 168 182 288 179 ·. 
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Investeringsprogrammet för A r Ian d a f I y g p I a t s domineras av 
arbetena med den nya stationsbyggnaden för utrikes trafik. Byggnaden 
beräknas kunna tas i bruk hösten 1976. För budgetåret 1975176 erford
ras för utrikesområdet 169,7 milj. kr. 

Som en följd av idrifttagandet av den nya utrikesterminalen på Ar

landa flygplats och den därmed sammanhängande omdisponeringen av 
nuvarande lokaler erfordras vissa investeringar benämnda Ar 1 an d a 

- 7 0, d r i f t. Sålunda bör kapaciteten för bilparkering utökas genom 
uppförande av ett parkeringshus till en totalkostnad av 13,5 milj. kr., 

varav 8,0 milj. kr. belastar budgetåret 1975176. Vidare erfordras ett ga

rage för större fältfordon till en kostnad av 4,2 milj. kr. 
För övriga investeringar på Arlanda erfordras 4,4 milj. kr., varav 4,0 

avser nya objekt. Bland de nya investeringsobjekten kan nämnas förbätt

ring av ILS (instrumentlandningssystem) för bana 01, oljeavskiljare, 
vidgning av Märstaån, markrörelseradar och kommunikationsutrustning 

för terminaltjänsten. 
Investeringsutgifterna för den nya flygplatsen i göteborgsregionen -

G ö t e b o r g - L a n d v e t t er f I y g p 1 a t s - beräknas för budget
året 1975176 till 137,5 milj. kr. 

För S t u r u p s f 1 y g p 1 a t s beräknar verket investeringsutgifterna 

under budgetåret 1975176 till 600 000 kr. Utgifterna avser ett bullermät
ningssystem och ett bevakningssystem. 

På B r o m m a f 1 y g p 1 a t s planerar verket att under budgetåret 
1975176 genomföra redan beslutade investeringar för 900 000 kr. 

Med hänsyn till att bortflyttning från Bromma flygplats skall ske se

nast under år 1978 planeras inga nya utbyggnader av flygplatsen utan 
~ndast slutförande av tidigare beslutade smärre arbeten samt insatser 
som är nödvändiga av säkerhets- och kapacitetsskäl. 

Eftersom Göteborg-Landvetter flygplats kommer att ersätta T o r s -
1 anda f 1 y g p I a t s år 1977 planeras inte några nya investeringar på 
Torslanda. Under budgetåret 1975176 genomförs redan beslutade inve
steringar för 100 000 kr. 

För Kir u n a f I y g p I a t s erfordras 700 000 kr. för investeringar 
under budgetåret 1975176. Härav erfordras 300 000 kr. för uppförande 
av en sandsilo, 100 000 kr. för uppförande av ett spolhus samt 200 000 

kr. för utbyte av inflygningsfyrar. 
För L u 1 e å f l y g p l a t s beräknar verket investeringsutgifterna 

under budgetåret 1975/76 till 2,2 milj. kr., varav 600 000 kr. avser nya 
objekt. De nya objekten omfattar utbyte av inflygningsfyr, utökning av 

bilparkeringen samt installation av inflygningsljus för bana 32. 
På S k e 11 e f te å f 1 y g p I a t s beräknas investeringsutgiftcrna un

der budgetåret 1975176 uppgå till 2,3 milj. kr., varav 1,6 milj. kr. avser 
nya objekt. Häri ingår banförlängningen till 1 800 m., ny reflektoryta 
för ILS m. m. för att flygplatsen i framtiden skall kunna ta emot jet

flygplan. 
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På U m e å f 1 y g p 1 a t s pågår arbeten som belastar budgetåret 
1975176 med 6,3 milj. kr. Verket begär 1,8 milj. kr. för nya objekt av 
vilka kan nämnas gemensam brandövningsplats för Umeå, Skellefteå 
och Örnsköldsviks flygplatser, anläggande av utryckningsväg till den 
projekterade banförlängningen, uppförande av sandsilo samt installation 
av viss teleteknisk utrustning. 

På ö r n s k ö 1 d s v i k s f 1 y g p I a t s pågår arbeten som belastar 
budgetåret 1975176 med 200 000 kr. 

Utbyggnaden av S u n d svall I Här n ös an d flygplats fort
går planenligt. Under budgetåret 1975176 beräknas investeringsutgif
terna uppgå till 2,2 milj. kr. Häri ingår anläggandet av ett reningsverk 
till en kostnad av 600 000 kr., uppförande av en brandövningsplats, ut
ökning av stationsplattan samt uppförande av ett spolhus. 

På ö s t e r s u n d s f 1 y g p l a t s och K a r l s t a d s f l y g p 1 a t s 
planerar verket att under budgetåret 1975176 genomföra redan beslutade 
investeringar för 1,2 milj. kr. resp. 100 000 kr. 

Drift- och terminalområdet vid N o r r kö p in g s fly g p lat s 
uppfyller varken kapacitets- eller kvalitetskrav. En snar upprustning av 
flygplatsen är därför oundgängligen nödvändig. Med anledning härav 
har förslag till utbyggnadsplan framtagits under första halvåret 1974. 
Förslaget remissbehandlas f. n. Planeringen omfattar åren fram till mit
ten av 1980-talet, då en ny regionflygplats i Östergötland beräknas 
kunna tas i bruk. I avvaktan på slutbehandlingen av utbyggnadsplanen 
f:1r investeringsplanen betraktas som preliminär. För Norrköpings flyg
plats beräknar verket investeringsutgiftcrna under budgetåret 1975/76 
till 2,3 milj. kr., varav 1,0 milj. kr. avser nya objekt. Av de nya objekten 
kan nämnas förprojektering av nytt stationsområde m. m. till en kostnad 
av 400 000 kr. 

På V is by f 1 y g p 1 a t s och J ön köpings flygplats pla
neras under budgetåret 1975176 investeringar för 500 000 kr. resp. 
600 000 kr. 

På K a l m a r f l y g p 1 a t s beräknas investeringsutgifterna under 
budgetåret 1975/76 uppgå till 1,5 milj. kr., varav 800 000 kr. avser nya 
objekt. Häri ingår vissa markarbeten som är nödvändiga för idrifttag
ning av en ny ILS-anläggning. Dessutom kommer under budgetåren 
1974/75 och 1975176 en utredning att genomföras rörande ett helt nytt 
stationsområde, grundat på förutsättningen att Kalmar flygflottilj in
dras och flygplatsen nedläggs som fredsbas. 

Totalt uppgår investeringsutgifterna på H a I m s t a d s f 1 y g -
p l a t s under budgetåret 1975176 till 2,6 milj. kr. Ett nytt kontrolltorn 
uppförs f. n. på flygplatsen. För investeringar i belysningspanel och 
ATS-utrustning till kontrolltornet erfordras därför 500 000 kr. under 
budgetåret 1975176. 

På Ä n g e 1 h o l m s f l y g p l a t s planeras under budgetåret 
1975176 investeringar för 800 000 kr. 
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För radio an I ägg ni n g ar och te I e ut rustning en 

ro ute erfordras under budgetåret 1975176 48,7 milj. kr., varav 38,3 

milj. kr. för redan påbörjade och kontrakterade arbeten och leveranser. 
Bland dessa objekt ingår bl. a. - i syfte att uppnå högre grad av auto

matisering av trafikledningsprocessen samt för övergång till yttäckande 

kontroll - nytt radarpresentationssystem, ATCAS 1, (Air Traffic Con

trol Automated System) vid Stockholm ACC/TCC. Under budgetåret 

1975176 erfordras 27,1 milj. kr. för ATCAS 1. Arbetena med ATCAS I 

pågår f. n. och anläggningen blir klar att tas i drift kalenderårsskiftet 

1976-77. 
ATCAS 2 som avser den nya områdeskontrollen i Sturup och som 

planeras att tas i drift hösten 1978 kommer att påbörjas under budget

året 1975176. Investeringsutgifterna under detta budgetår beräknas bli 
6,1 milj. kr. ATCAS 3 som avser en ny terminalkontroll för göteborgs

omradet påbörjas också under budgetåret 1975176. Kostnaderna under 

det första budgetåret beräknas till 3,8 milj. kr. ATCAS-projekten bildar 

tillsammans de första länkarna i en kedja som så småningom, i enlighet 

med 1973 års vårriksdags beslut, skall leda fram till ett yttäckande flyg

kontrollsystem. 

Utöver ovan redovisade pågående och planerade ATCAS-projekt er

fordras komplettering och förnyelse av navigeringshjälpmedel och ra

diokommunikationsutrustning. För att tillgodose informationen om 

flygplansrörelser erfordras fler primär- och sekundärradaranläggningar 

samt viss cxtraktorutrustning. 

För anskaffning av f o r d o n, m a skin e r o c h red ska p be

räknas 12,4 milj. kr. Härav erfordras 5,4 milj. kr. för nyanskaffning och 
7,0 milj. kr. för ersättningsanskaffningar. 

Utgifterna för brand- och räddningsmatericl avser ny- och ersätt
ningsanskaffning av bandvagnar för flygplatser med besvärlig terräng. 
Vidare planeras anskaffning av brandbilar till flottiljflygplatser med 
civil linjefart för att släckningskapaciteten på dessa flygplatser skall öka. 

Utgifterna för snöröjnings- och fältmateriel avser planenlig ny- och 
ersfötningsanskaffning av snöslungor, sopmaskiner, !astmaskiner, trakto
rer m. m. bl. a. med hänsyn till behovet av snö- och isfria banor och de 

allmänt ökade kraven på fälthållningsstandard som en följd av jetflyg
planens introduktion i inrikesflyget. 

Under budgetåret 1975176 erfordras viss anskaffning av fordon, ma

skiner och redskap avsett för det nya utrikesområdet på Arlanda flyg

plats. 

Under posten vissa byggnader erfordras 4,9 milj. kr. under budget

året 1975176. Härav avser 2,7 milj. kr. den pågående utbyggnaden av lo

kaler vid Arlanda flygplats för ATCAS 1 och 2,2 milj. kr. för en bygg
nad som skall inrymma A TCAS 2. 

För f I y g t r af i k 1 c d a r s ko 1 an i St u ru p erfordras 500 000 
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kr. under budgetåret 1975176. Den totala investeringsvolymen för flyg
trafiklcdarskolan uppgår till 26,7 milj. kr., fördelade med 13,3 milj. kr. 
på byggnader och 13,4 milj. kr. på simulator och övningsteknisk utrust
ning. Projektet har väl följt uppgjorda tids- och kostnadsplaner. Utbild
ningsverksamheten vid skolan påbörjades planenligt under hösttcrminen 
1974. Skolverksamheten vid trafikskolan i Bromma och flygtrafikskolan 
vid Hägernäs upphörde vid vårterminens slut. 

De sammanlagda kostnaderna för här redovisade arbeten uppgår till 
419,5 milj. kr. Härav avser 350,1 milj. kr. sådana objekt för vilka kom
munala bidrag skall utgå. De kommunala bidragen beräknas uppgå till 
131,3 milj. kr. utgörande 37,5 % av angivet belopp. Återstoden (419,5-
131,3) = 288,2 milj. kr. faller på staten. 

Remissyttranden 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisas under 
rubriken Vägväsendet (s. 63). 

Linjeflyg AB (LIN) konstaterar att om företagets planerade fortsatta 
introduktion av flygplanet Fokker F-28 skall kunna genomföras måste 
banan på Örnsköldsviks flygplats förlängas samt flygplatsfrågan i Karl
stad lösas. LIN preciserar slutligen vissa investeringsbehov för budget
året 1975176, utöver de av luftfartsverket framlagda, för Bromma, 
Sundsvall/Härnösand, Visby, Halmstad och Ängelholm/Helsingborg 
flygplatser. 

Scandinavian Airlines System (SAS) framhåller bl. a. att de planerade 
investeringarna på Norrköpings och Luleås flygplatser bör genomföras 
tidigare än vad som planerats. 

Föredraganden 

I prop. 1974: 1 (bil. 8 sid. 247) angavs invcsteringsramen för luft
fartygsverket för budgetåret 1974/75 till 168,0 milj. kr. Genom Kungl. 
Maj:ts beslut den 6 december 1974 höjdes ramen till 168,4 milj. kr. 

för att möjliggöra tidigareläggning av viss investering i sysselsättnings
främjandc syfte. 

För budgetåret 1975/76 räknar luftfartsverket i sin anslagsframställ
ning med en total invcsteringsomslutning om 419,5 milj. kr. Efter av
drag för kommunernas andel av kostnaderna uppgår statens del av det 
totala investeringsbeloppet till 288,2 milj. kr. Som framgår av investe
ringsplancn för kommunikationsverken har jag ansett mig böra förorda 
en invcsteringsram av 280,0 milj. kr. Detta motsvarar den statliga an
delen av en total investeringsvolym av 410,6 milj. kr. 
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Innan avtal träffats om bidrag till de objekt, som kan rymmas inom 

den angivna ramen, kan någon exakt fördelning på flygplatser eller ob

jektsgrupper av det tillgängliga medelsutrymmet inte göras. Av följan-

de sammanställning framgår dock hur de totala investeringarna i stort 

beräknas komma att fördela sig under budgetåret 1975/76. Samman-

ställningen visar också utfallet för budgetåret 1973/74 och den i prop. 

1974: 1 beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår. 

1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknad 

i prop. Verket Föredra-
1974:1 ganden 

milj. kr. 

Arlanda nya stationsornråde 35,9 111,3 169,7 169,7 
Sturup 7,3 
Landvetter 25,5 71,0 137,5 137,5 
Övriga flygplatser 23,1 25,4 44,3 41,0 
Radio och tele, en-route 11,9 17,6 48,7 47,0 
Fordon, maskiner, redskap 7,0 7,0 12,4 8,5 
Vissa byggnader 0,8 3,5 4,9 4,9 
Diverse mindre arbeten 0,3 1,0 1,5 1,5 
Flygledarskolan i Sturup 10,7 9,0 0,5 0.5 

122,S 245,8 419,S 410,6 

Avgår kommunala 
bidrag 33,3 77,8 131,3 130,6 

Statlig kostnadsandel 89,2 168,0 288,2 280,0 

Arbetena med det nya utrikes stationsområdet på Arlanda flygplats 
fortgår planenligt med sikte på idrifttagning den 1 november 1976. 

För budgetåret 1975/76 beräknar jag för arbeten med det nya stations
områdct J 69,7 milj. kr., varav 106,1 milj. kr. utgör statens andel. 

I prop. 1974: 92 redogjorde jag för utbyggnadsplan och ramprogram 

m. m. för Göteborg-Landvetter flygplats samt för den överenskommelse 
som med anledning därav - under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkän
nande - träffats mellan företrädare för staten och AB Härryda flyg
plats. I propositionen påpekades också att om flygplatsen planenligt 
skall kunna tas i drift den 1 oktober 1977 måste de påbörjade arbetena 

fortgå utan avbrott. Sedan riksdagen förklarat sig inte ha något att 

erinra mot vad som anfördes i propositionen, medgav· Kungl. Maj:t 

den 17 maj 1974 - i avvaktan på godkännande av överenskommel

sen mellan staten och AB Härryda flygplats - att luftfartsverket fort

sätter påbörjade arbeten och vidtar åtgärder för igångsättning av övriga 

för flygplatsens färdigställande nödvändiga arbeten i enlighet med över
enskommelsen. 

Luftfartsverket har senare till Kungl. Maj :t ingett tillägg till utbygg

nadsplan, förslag till byggnadsprogram, programskisser, systemskisser· 
och systembeskrivning. Den i propositionen angivna, preliminärt beräk-
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nade utgiftsramen om 400 milj. kr. i prisläget den 1 januari 1973 har 
av luftfartsverket - efter prisomräkning och viss justering som en följd 
av det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet - uppräknats till 

420 milj. kr. i prisläget den 1 april 1973. 
Kungl. Maj:t har den 13 december 1974 godkänt överenskommelsen 

mellan staten och AB Härryda flygplats, byggnadsprogram och pro
gramskisser samt uppdragit åt luftfartsverket att färdigställa flygplat

sen inom angivna tids- och utgiftsramar. 
För arbeten med Göteborg-Landvetter flygplats beräknar jag för bud

getåret 1975176 137,5 milj. kr., varav 85,9 milj. kr. motsvarar statens 
andel. 

Vad gäller övriga flygplatser - vari jag även innefattar sådana in

vesteringar i Arlanda flygplats som inte ingår i det program för ut
byggnad av nytt utiikes stationsområde som jag anmält i det föregåen
de - har jag beräknat medel för viss upprustning av byggnader, banor, 
uppställningsplatser och säkerhetsanordningar i syfte att flygplatsernas 
standard skall kunna anpassas till de ökade krav som följer av trafik
tillväxten och - i fråga om vissa inrik(!sflygplatser - av den övergång 
till jettrafik på linjenätet som Linjeflyg AB påbörjade våren 1973. Här
vid har jag bl. a. räknat med viss fortsatt upprustning av Luleå, Umd, 
Sundsvall/Härnösand och Skellefteå flygplatser. Jag har vidare räknat 
medel för uppförande - inom de tids- och kostnadsramar som före
slagits av luftfartsverket - av ett bilparkeringshus i anslutning till den 

nya stationsbyggnaden för utrikes trafik på Arlanda flygplats. 
För investeringar i radio och tele, en-route, beräknar jag 47,0 milj. kr. 

Den angivna ramen bör medge planenlig ersättning och nyanskaffning 
av sådan utrustning. 

1973 års riksdag har fattat beslut (prop. 1973: 27, TU 1973: 12, rskr 
1973: 160), att de nuvarande civila och militära trafikledningsorganisa
tionerna skall sammanföras i en gemensam organisation samt att på 
sikt ett yttäckande flygkontrollsystem skall införas i landet. Vidare 
skall landet indelas i två flyginformationsregioner. Kontrollcentralen 
för den södra regionen skall lokaliseras till Sturup och för den norra 
till Luleå. Projekt som - genom uppbyggande av bl. a. radarpresenta
tionssystem - syftar till en yttäckande kontroll har pågått i några år. 

Projekten benämns ATCAS (Air Traffic Control Automated Systemi. 

ATCAS 1 vid Stockholms områdeskontrollcentral blir klar att tas i drift 

kalenderårsskiftet 1976/77, medan ATCAS 2 och ATCAS 3 - som av

ser den nya områdeskontrollen i Sturup resp. ny terminalkontroll för 
Göteborgsområdet - kommer att färdigställas senare. Huvuddelen av 
de under posten Radio och tele, en-route beräknade medlen avser 
A TCAS-projekten. 

För ersättnings- och nyanskaffningar av fordon, maskiner och red-
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skap beräknar jag 8,5 milj. kr. Härigenom torde verkets investerings
planer avseende denna objektsgrupp i stort kunna genomföras. 

Under posten Vissa byggnader har jag tagit upp medel för utbyggnad 
av lokaler vid Arlanda flygplats för ATCAS 1 samt för en byggnad vid 
Malmö-Sturups flygplats som skall inrymma ATCAS 2. 

För flygtrafikledarskolan i Sturup beräknar jag under budgetåret 
1975/76 500 000 kr. Den totala investeringen i flygledarskolan uppgår 

då till 26,7 milj. kr., fördelade med 13,3 milj. kr. på byggnader och 
13,4 milj. kr. på simulator och övrig teknisk utrustning. Projektet har 
väl följt uppgjorda tids- och kostnadsplaner. Utbildningen vid skolan 
kunde därför påbörjas planenligt under höstterminen 1974. 

I detta sammanhang vill jag också anmäla att Luftfartsverksutred
ningen (K 1973: 05), som haft till uppgift att utarbeta förslag till ny 
organisation för luftfartsverket med utgångspunkt i de riktlinjer som 
anges i prop. 1973: 27 angående samordning av den civila och militära 
flygtrafikledningen i en organisation, m. m., bar .avlämnat sitt betän
kande (DsK 1974: 14) i december 1974. Betänkandet remissbehandlas 
f. n. Proposition i ärendet kommer att föreläggas 1975 års riksmöte. 

Anslaget till Flygplatser m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 
marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av 
konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medclsförbruk
ningen. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för 
nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1975/76 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1975-07-01 (avrundat) 

Erforderligt anslag budgetåret 1975/76 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

milj.kr. 

280,0 
28,0 
22,0 

286,0 

att till Flygplatser m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett in
vesteringsanslag av 286 000 000 kr. 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten har till syfte att genom 
lånestöd främja en från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av i första 
hand den mindre rederinäringens bestånd av fartyg. Lån ur fonden bevil
jas av lånenämnden för den mindre skeppsfarten. Låneverksamheten 
regleras genom kungörelsen (1971: 324) om lånefonden för den mindre 
skeppsfarten och instruktion (1971: 325) för lånenämnden för den 
mindre skeppsfarten. 

J,ånenämnden för den mindre skeppsfarten 

I skrivelse den 30 augusti 1974 har lånenämnden för den mindre 
skeppsfarten hemställt om investeringsanslag för budgetaret 1975 /76. 
I skrivelse samma dag har lånenämnden vidare anhållit om tilläggsanslag 
för budgetåret 1974/75 om 20 milj. kr. 

Under budgetåret 1973 /7 4 beviljade lånenämnden 11 lån om samman
lagt 20,l milj. kr. Motsvarande belopp utgjorde under åren 1971/72 och 
1972/73 12,7 resp. 12,8 milj. kr. 

Kapitaltillgångarna i fonden uppgick den 30 juni 1974 till 52,8 milj. 
kr., varav 39,3 milj. kr. utgjorde utestående lån. För innevarande år 
beräknas ca 19 milj. kr. stå till förfogande för utlåning. Härav beräknas 
amorteringarna under budgetåret 1974/75 utgöra 8 milj. kr. 

Intresset från de mindre rederiernas sida att beställa nya fartyg resp. 
inköpa andrahandstonnage har under budgetåret 1973/74 varit större än 
väntat. Fraktmarknaden för det aktuella tonnaget har under det senaste 
året varit god, vilket bl. a. har medfört ökade fartygspriser både på 
nybyggen och andrahandstonnage. Detta har ställt ökade anspråk på 
fondens medel men även möjliggjort försäljning till gynnsamma priser 
av äldre fartyg med efter dagens krav mg lastförmåga. Sålunda har under 
första halvåret 197 4 ett 25-tal fartyg om tillsammans ca 17 000 död
viktston sålts till utlandet. 

Nämnden väntar att det genom försäljningarna frigjorda kapitalet 
kommer att återinvesteras i större och modernare tonnage. En dylik 
omstrukturering av den mindre handelsflottan anser nämnden från 

många synpunkter vara önskvärd. 
För att kunna möta de krav som v~intas bli ställda på fonden bör 

enligt nämndens mening fondens resurser vara avpassade så att den 
mindre skeppsfarten får möjlighet att satsa på en förnyelse av det svenska 
kusttonnaget genom anskaffning av större och modernare fartyg. 

Med åberopande av vad som anförts hemställer låneniimnden om ett 
investeringsanslag av 40 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikatioilsdepartementet 285 

Föredraganden 

Genom den delvis ändrade låneinriktning som lånenämnden fick 
fr. o. m. den 1 juli 1971 (prop. 1971: 1 bil. 8, TU 1971: 2, rskr 1971: 
54) har lånegivningen mera generellt inriktats på den mindre företag
samheten inom rederinäringen och blivit mindre bunden till viss ton
nagestorlek. Detta bar lett till att lån nu ges även för större och mera 
kapitalkrävande fartyg än tidigare. 

Efter förslag i föregående års statsverksproposition har lånefonden 
under innevarande budgetår förstärkts med 8 milj. kr. Det kapital som 
sålunda tillförts fonden har visat sig otillräckligt för att möta den mind
re rederinäringens efterfrågan på lånemedel för förnyelse och ersätt
ning av sitt tonnage. 

Efter förslag i prop. 1974: 170 (bil. 4) har fonden därför tillförts 
ytterligare 10 milj. kr. för innevarande budgetår (prop. 1974: 170 bil. 4, 
TU 1974: 28, rskr 1974: 339). 

För att tilJgodose lånebehovet är jag beredd att därutöver förorda ett 
tillskott till fonden budgetåret 1975176 med 25 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens lånefond för den mindre skepps/arten för budget

året 1975176 anvisa ett investeringsanslag av 25 000 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1974/75 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1970: 26, SU 1970: 57, 
rskr 1970: 162) har Kungl. Maj:t genom beslut den 20 november 1970 
godkänt en överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge om 
att för perioden den 1 oktober 1970-den 30 september 1975 förnya och 
höja den ekonomiska garanti som lämnats till de i konsortiet Scandi
navian Airlines System samverkande skandinaviska luftfartsbolagen, dels 
genom överenskommelse den 20 augusti 1959, dels genom tilläggsöver
enskommelsen den 18 juni 1963 till nämnda överenskommelse och vilka 
båda genom ny överenskommelse den 31 augusti 1966 förlängts att gälla 
intill den 30 september 1970. överenskommelsen innebär för Sveriges 
del att Aktiebolaget Aerotransport under ifrågavarande period erhåller 
en årlig garanti intill högst 15 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1974175 för 

budgetåret 1975176 anvisa ett investeringsanslag av 15 000 000 
kr. 
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IX. Diverse kapitalfonder 

A. STATENS VÄGVERKS FÖRRÅDSFOND 

Balansräkningen per den 30 juni 1974 för statens vägverks förråds
fond visar att bruttovärdet av fondens tillgångar uppgick till sammanlagt 

685,1 milj. kr., varav 167,2 milj. kr. avsåg fastigheter m. m., 491,7 milj. 

kr. inventarier och förråd samt resterande 26,2 milj. kr. tiilgångar av fi

nansiell natur. 
Efter avdrag av gjorda avskrivningar uppgick nettovärdet av tillgång

arna inkl. balanserade medel till 244,2 milj. kr. Under budgetåret 1973/ 

74 minskade behållningen med 6,6 milj. kr. 
I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har avkastning på 

fondem kapital beräknats efter 7 % , motsvarande statens normalränta 
för budgetåret. Den sålunda beräknade avkastningen har för budgetåret 

1973/74 uppgått till 17,3 milj. kr., som tillgodoförts driftbudgetens in

komstsida under posten övriga diverse kapitalfonder. 

Med stöd av givna bemyndiganden har vägverket per den 30 juni 
1974 iklätt sig betalningsansvar för beställningar om 29,9 milj. kr. för le

verans under budgetåret 1974/75, om 21 milj. kr. för leverans under 
budgetåret 1975176 och om 4,2 milj. kr. för leverans under budgetåret 

1976/77. 

Statens vägverk 
I skrivelse den 12 augusti 1974 har statens vägverk hemställt om bl. a. 

invcstcringsanslag för budgetåret 1975/76 under statens vägverks för
rådsfond. 

Vägmaskiner m. m. 

1973/74 
1974/75 
1975/76 verket 

föredraganden 

' Preliminärt belopp. 

Jng. behållning 

10 100 000 
6000000 
5 600000 
5 600000 

An~lag 

52 100 000 
55 800000 
94 500000 
65 900000 

Medelsförbrukning under budgetåren 1973/74-1975176 

Utgift 

56 200000 
156 200000 
191 000000 
1 65 000 000 

För bud get året 1 9 7 3 I 7 4 var investeringsramen 56,2 milj. kr. 
Ramen utnyttjades helt och medelsförbrukningen uppgick således till 

samma belopp. 
För budgetåret 1 9 7 4 I 7 5 är investeringsramen 56,2 milj. kr. 

och verket räknar med att ramen kommer att utnyttjas helt. 
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För b u d g e t år e t 1 9 7 5 I 7 6 föreslår verket en medelsförbruk
ning av 91 milj. kr. Vägverket hemställer dessutom om att investerings

anslaget i likhet med vad som gäller för anslagen till statlig väghållning 

anvisas för kalenderår. 
Vägverket framhåller allmänt nödvändigheten av att investeringsni

vån höjs och hänvisar härvid till att investeringsramen sedan budgetåret 

1969/70 varit praktiskt taget oförändrad samtidigt som väsentliga pris
stegringar ägt rum på såväl byggnader som motorfordon och vägmaski
ner. Dimensioneringen av vägverkets resurser i form av driftanlägg
ningar och egen maskinpark bedöms mot bakgrund av de långsiktiga be
hov som föreligger i fråga om servicearbeten inom programmet Drift av 

statliga vägar. För att kunna bedriva denna verksamhet rationellt ford
ras enligt vägverket ett bestånd av driftanläggningar och en egen ma
skinpark som fr. o. m. budgetåret 1975176 kräver en årlig investerings

nivå om ca 90 milj. kr. I förhållande till verkets egenregiverksamhet av
seende drift och byggande av statliga vägar skulle likväl investeringarna 

begränsa sig till ca 9 % . 
Vägverket hävdar att ett bibehållande av nuvarande investeringsnivå 

- ca 56 milj. kr. - framtvingar en ytterligare minskning av maskinpar
ken som i första hand drabbar lastbilar, paketbilar, väghyvlar och !ast

maskiner. Inhyrningen måste, där möjligheter föreligger, ökas samtidigt 
som den egna personalen måste minskas med sänkt beredskapsnivå och 
ökade kostnader för väghållningen som följd. 

lnvcsteringsprogram 

Investeringsprogrammet under budgetåren 1973174-1975176 framgår 
av följande sammanställning (tusental kr.). 

Objcktgrupp 

Driftanläggningar 
Motorfordon och vägmaskiner 
Färjor m. m. 
Diverse och oförutsett 

Faktisk 
utgift 
1973/74 

12000 
33 862 
10 320 

5 

56187 

Beräknad 
utgift 
1974/75 

10500 
43 000 
2 500 

200 

56200 

Beträffande de olika objektgrupperna anför verket följande. 

Driftanläggningar 

Förslag 
1975/76 

18 000 
65 900 

6 800 
300 

91000 

För investeringar i driftanläggningar under budgetåren 1973/74 och 
197·i/75 beräknas genom vissa omdisponeringar inom fonden 12 resp. 

10,5 milj. kr. kunna användas. Mot bakgrund av de långsiktiga behoven 
av drift:i!1läggningar, rimlig användningstid för anläggningarna samt de 
~nspråk på standard i fråga om arbetslokaler och personalutrymmtn 
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som numera ställs räknar verket med ett årligt medelsbehov av 15 milj. 
kr. under perioden 1975/76-1979/80. Den planerade mcdelsnivån inne
bär att sex a sju vägstationer kan nybyggas och lika många byggas om 
och förbättras samt att en depåverkstad kan kompletteras per år. 

Vad avser budgetåret 1975/76 medger de nämnda 15 milj. kr. att fem 
nya vägstationer kan byggas och fem a sex äldre vägstationer kan byggas 
om för en kostnad under budgetåret av 10,9 milj. kr. För fortsatta 
arbeten avseende pågående objekt beräknas 2,8 milj. kr. Kostnaden för 
tomtköp och projektering tas upp till ca 1,3 milj. kr. 

Dessutom har upptagits 3 milj. kr. för verkets varvsanläggningar. Hu
vuddelen av vägverkets tyngre färjmateriel är koncentrerad till Stock
holms samt Göteborgs och Bohus län. Då möjligheterna att köpa varvs
tjänster vid utomstående varv är både begränsade och kostsamma har 
inom dessa och angränsande län service-, underhålls- och inspektions
verksamhet sedan länge huvudsakligen utförts vid de egna varven i Ly
sekil och på Tenö utanför Vaxholm. För att kunna ta emot och torrsätta 
även de större färjor som numera ingår i vägverkets färjflotta och för 
att skapa acceptabla verkstads-, personal- och kontorsutrymmen pla
neras en helt ny verkstadsbyggnad med personal- och kontorsutrymmen 
samt slip alternativt flytdocka att uppföras vid varvsanläggningen i Ly
sekil. Vid Tenö-varvet är kompletteringar med propellerverkstad och ut
rustningska j erforderliga. 

Motorfordon och vägmaskiner 

Den faktiska utvecklingen och det bedömda behovet av antalet mo
torfordon och vägmaskiner framgår av följande sammanställning. 

Fordons-}maskinslag 

Lastbilar 
Paketbilar 
Terrängbilar 
Väghyvlar 
Väl tar 
Krossar 
Sorterverk 
Generatoraggregat 
Lastrnaskiner 
Kompressorer 

Avskriv-
ningstid 
år 

8 
5 
5 

10 
8-10 
8-12 

6 
6 

6-8 
8 

1966 

1 307 
788 
306 

1 018 
334 
303 
339 
404 
597 
612 

Antal per den 30.6 år 
1974 1980 

933 870 
849 792 

62 60 
749 699 
301 272 
102 86 
75 59 

132 117 
679 625 
156 133 

Under perioden 1966-1974 bar således vägverkets maskinpark redu
cerats med bl. a. ca 375 lastbilar, 270 väghyvlar, 200 krossar, 270 gene
ratoraggregat och 450 kompressorer. Denna minskning av maskinantalet 
har kunnat samordnas med en reducering av personalstyrkan som ge

nomförts genom naturlig avgång. 
Till följd av prisutvecklingen har maskinparkens återanskaffnings-

19 Riksdagen 1975. I saml. Nr 1. Bil. 8 



Prop.1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 290 

värde stigit trots den stora antalsmässiga minskningen som i hög grad 
berört de kapitalkrävande maskinslagen och beräknas vid halvårsskiftet 
1975 uppgå till ca 530 milj. kr. Samtliga undersökningar som utförts av
seende maskinparkens genomsnittliga avskrivningstid visar att denna un
der hela perioden sedan förrådsfonden inrättades legat kring åtta år, vil
ket överensstämmer med parkens genomsnittliga teknisk-ekonomiska 
livslängd. Det genomsnittliga anslagsbehovet per år för att bibehålla ma
skinparken har därför beräknats till en åttondel av återanskaffningsvär
det, dvs. ca 66 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas verkets maskin- och fordons
park samt verkets anskaffningsprogram för budgetåret 1975176. 

Fordons-/maskinslag Beräknat Utran- Anskaff- Beräknat Investering 
innehav ge ring ning innehav 1975/76 
1975-06-30 1975/76 1975/76 1976-06-30 

Antal 1 000-tal kr. 

Lastbilar 886 126 105 865 9475 
Paketbilar 801 98 90 793 3 605 
Terrängbilar 63 29 25 59 1 375 
Väghyvlar 736 113 90 713 25 950 
Väl tar 278 16 10 272 552 
Krossar 94 16 10 88 2230 
Sorterverk 71 14 10 67 950 
Cieneratoraggregat 124 10 5 119 875 
Lastmaskiner 636 133 130 633 10550 
Kompressorer 148 13 0 135 0 

Diverse maskiner 10338 

65900 

I gruppen diverse maskiner tar verket upp 3,7 milj. kr. för utrustning 
för beläggningsverk och asfaltutläggare, 4,5 milj. kr. för damrnskydds
anordningar för krossanläggningar samt ca 2,1 milj. kr. för målnings
maskiner, grusmaskiner m. m. 

Lastbilar. Bilparken beräknas i början av budgetåret 1975/76 bestå av 
300-310 tvåaxliga och 580 treaxliga lastbilar. Av de tvåaxliga beräknas 
vid denna tidpunkt 140-150 ha överskridit den ekonomiska livsläng
den och ca 100 av dessa vara i sådant skick att de kräver reparationer i 
storleksordningen 20-25 000 kr. under budgetåret. I transportkapaci
tetshänseende är dessa äldre bilar avsevärt sämre än de boggibilar som 
verket under senare år anskaffat. Av dessa ca 100 bilar beräknas om
kring 70 bli ersatta med boggibilar. 

Paketbilar. Det långsiktiga behovet av paketbilar är ca 790. Antalet 
paketbilar beräknas i början av budgetåret 1975176 uppgå till ungefär 
detta antal av vilka ca 120 beräknas vara överåriga. Som ersättning för 
de bilar som beräknas ha avsevärt överskridit den ekonomiska livsläng
den erfordras totalt 90 förde1ade på 25 med 1-tons lastförmåga och 65 
med 3-tons lastförmåga. 
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Terrängbilar. Det långsiktiga behovet av terrängbilar är ca 60, mot
svarande det beräknade antalet den 1 juli 1975. I denna bilpark ingår 
ett 25-tal bilar levererade budgetåren 1963/64 och 1965166. Dessa vag
nar är redan nu i mycket dåligt skick. En lämplig ersättningsbil beräk
nas finnas på marknaden först under andra halvåret 1975. Med hänsyn 
härtill planeras anskaffning av 25 terrängbilar att levereras hösten 1975. 

Väghyvlar. Vid ingången av budgetåret 1975176 beräknas i väghyvel
parken ingå ca 280 väghyvlar av kraftigare typ (vikt ca 16 ton). I den 
långsiktiga planen ingår en ytterligare utökning av antalet kraftiga hyv
lar. Antalet av den svagare typen (vikt ca 12-13 ton) beräknas vid 
samma tidpunkt uppgå till ca 420. Den 1 juli 1975 beräknas ca 50 hyv
lar av den svagare typen vara överåriga och under budgetåret 1975176 
beräknas ytterligare 100 bli överåriga. Av de överåriga beräknas 90 vä
sentligt överskrida den ekonomiska livslängden och fordra ersättnings
anskaffning under budgetåret 1975176. Av dessa beräknas 65 bli av 
kraftigare typ. Genom utförda undersökningar har framkommit att 
dessa i genomsnitt har ca 65 % högre kapacitet än den tidigare använda 
typen och att det i genomsnitt är 35 % dyrare att utföra arbetena med 
den äldre hyveltypen. 

Vältar. Som ersättning för driftosäkra vältar som uppnått den ekono
miska livslängden erfordras 10 vättar varav 4 bogserade. 

Krossar. I verkets krossanläggningar av tvåstegstyp har i huvudsak 
använts en rotationskross av 60-typ som förkross. Genom de prov som 
företagits har konstaterats att krossar av pendeltyp ger ett bättre pro
duktionsresultat. Med anledning härav har tio pendelkrossar inköpts. 
Fem har redan levererats under budgetåret 1973174 och fem kommer att 
levereras under budgetåret 1974175. För budgetåret 1975/76 planeras 
ytterligare fem att beställas. 

För dessa anläggningar erfordras också ersättning av fem konkrossar 
för att ersätta sådana som beräknas överskrida den ekonomiska livsläng
den budgetåret 1975176. 

Sorteringsverk. För sandsortering har verket ett långsiktigt behov av 
ca 60 sorteringsverk. Huvudparten av de befintliga verken är från bör
jan av 1960-talet. På marknaden har lanserats ett nytt sandsorterings
verk vilket skall provas under budgetåret 1974175. För budgetåret 
1975176 planeras anskaffning av tio sådana verk. 

Generatoraggregat. Behov föreligger av fem generatoraggregat i stor
leken 250 kVA för under år 1974 anskaffade beläggningsverk och 
nyuppsatta tvåstegs krossanläggningar. 

Lastmaskiner. Den 1 juli 1975 beräknas lastmaskinparken bestå av ca 
620 mindre och 20 större enheter. Vid samma tidpunkt beräknas ca 265 
mindre och fem större lastare vara överåriga. 

Det upptagna beloppet för !astmaskiner erfordras för utbyte av 130 
mindre maskiner som under budgetåret 1975176 beräknas överskrida 
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den ekonomiska livslängden och vilka ur kapacitetshänseende är sämre 
än de som skall anskaffas. Undersökningar visar en genomsnittlig kapa
citetsskillnad på ca 10 % . 

Färjor m.m. 

Av vägverkets äskande om 6,8 milj. kr. är 6,4 milj. kr. bundna av tidi

gare gjorda beställningar. Resterande 400 000 kr. avser ombyggnadsar

beten. Under budgetåret 1975176 planeras inte någon ny färja att bestäl
las. 

Diverse och oförutsett 

För budgetåret 1975/76 beräknar verket att 300 000 kr. bör stå till 
förfogande för diverse smärre kostnader som nu inte kan förutses. 

! 
Beställningsbemyndigande 

Vägverket anför att verket sedan budgetåret 1970/711 haft ett bemyn-
' digande av oförändrad storlek, 30. milj. kr. per år. Ställt i relation till för 

maskincentralförrådet erhållna medel har bemyndigandet under 1970-
talet varit av storleksordningen 60 % . Verket förutsätter att denna nivå 
minst skall kunna bibehållas vid en höjning av investeringsnivån för ma
skincentralförrådet till storleksordningen 75 milj. kr. Ett i förhållande 

till investeringsramcn för lågt bemyndigande får till följd att beställ
ningar i stor omfattning måste läggas ut i början av det budgetår ramen 
avser. Detta medför en koncentration av leveranser till budgetårets slut 

och därigenom stor risk för förskjutningar av utbetalningarna på grund 
av leveransstörningar. Detta framtvingar snabba uppgörelser med andra 
leverantörer för att tidigarelägga leveranser och betalningar som pla
nerats för följande budgetår, vilket kan leda till ett handlande som inte 
helt fyller upphandlingskungörelsens krav på affärsmässighet. 

Vidare måste hänsyn tas till dels prisnivåns förändring, dels förläng
ningen av leveranstiderna. Sålunda måste man numera för flera ma
skinslag lägga ut beställning upp till 18 månader före leverans. Därtill 
kommer en leveransperiod som beroende på maskinslag och beställning

ens storlek kan uppgå till 12 månader. För färjor måste beställning ut

läggas 30-36 månader före leverans. Dessa förhållanden har medfört 

att det nuvarande beställningsbemyndigandet om 30 milj. kr. är otill

räckligt redan vid nuvarande investeringsnivå. 
Beställningsbemyndigandena för perioden 1976177-1978179 har be

räknats på grundval av långtidsbedömningen av erforderliga leveranser 

till maskincentralförrådet. Denna bedömning visar att bemyndiganden 

erfordras om ca 55 milj. kr. för vart och ett av budgetåren. 
För leveranser under budgetåret 1975176 har verket erhållit bemyn

digande att ikläda sig betalningsansvar för leveranser till maskincentral
förrådet intill 30 milj. kr. För att kunna genomföra planerade investe-



Prop. 1975: 1 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 293 

ringar budgetåret 1975176 avser verket att utlägga de beställningar som 
därutöver erfordras under förutsättning att för ändamålet äskade medel 

beviljas. 
Vägverket hemställer sålunda att erhållet beställningsbemyndigande 

om 30 milj. ki. för budgetåret 1976/77 måtte höjas så att verket under 
budgetåret 1975/76 får ikläda sig betalningsansvar för leveranser under 

budgetåret 1976/77 intill ett belopp av 55 milj. kr. Därjämte hemställer 

vägverket om att under budgetåret 1975/76 få ikläda sig betalningsan

svar för leveranser under budgetåret 1978179 intill ett belopp av 10 milj. 
kr. Erhållet bemyndigande för leveranser under budgetåret 1977178 
kvarstår sålunda oförändrat men verket avser att sedermera hemställa 

om höjning av beloppen för budgetåren 1977178 och 1978/79. 

Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrclsen har avgett det yttrande som redovisas under 

rubriken Vägväsendet (s. 63). 

Föredraganden 

Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken har 
jag förordat en investeringsram för nästa budgetår av 65 milj. kr., vil
ket innebär en ökning med 8,8 milj. kr. i förhållande till innevarande 
års investeringsram. Jag har sålunda funnit anledning till en väsentlig 

uppräkning av medelsförbrukningen. 
Av följande sammanställning framgår hur förrådsfondens investe

ringar under nästa budgetftr i stort beräknas fördela sig på de olika 
objektgrupperna i jämförelse med utfallet för budgetåret 1973/74 och 
den beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår (tusen
tal kr.). 

Objektgrupp 1973 /74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknat Vägverket Före-

draganden 

Driftanläggningar 12 000 JO 500 18 000 10000 
Motorfordon och 

viigmaskiner m. m. 33 862 43 000 65 900 48 000 
Färjor m. m. 10 320 2 500 6 800 6 800 
Diverse och oförutsett 5 200 300 200 

56187 56200 91000 65000 

Betydande insatser i form av beredskapsarbeten - till en kostnad 

av ca 15 milj. kr. - har under senare år gjorts vid vägverkets drift

anläggningar. Jag anser det dock angeläget att viigverkct ges möjlighet 
att även fortsättningsvis genom om- och nybyggnad av vägstationer 
successivt förbättra såväl de driftsmässiga som arbetsmiljömässiga för
hållandena. Den föreslagna medelstilldelningen bör vidare användas 

20 Riksdage11 1975. I saml. Nr 1. Bil. 8 
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för nödYändiga ersättningsanskaffningar och moderniseringar inom 
gruppen motorfordon och vägmaskiner samt täcka vägverkets åtagan
den beträffande utlagda färjebeställningar. 

Anslaget Vägmaskincr m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 
marginal utöver investeiingsramcn bör finnas för att möjliggöra en av 
konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbruk

ningcn under nästa budgetår. 
:Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel 

anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1975/76 
10 ~;. marginal 
Avgar beräknad ingående behållning 1975-07-01 

Erforderligt anslag budgetåret 1975/76 

milj. kr. 

65,0 
6,5 

-5,6 

65,9 

Jag är inte beredd att förorda en sådan omläggning av anslagspe
rioden till att avse framförliggande kalenderår som vägverket föreslagit. 

Vägverket har under senare år erhållit beställningsbemyndiganden 
gällande leveranser av vägmaskiner m. m. om 30 milj. kr. för vartdera 
av de tre budgetår som följer efter det budgetår för vilket investcrings
medel anvisas. I sin anslagsframställning hemställer vägverket att be

ställningsbcmyndigandet för det första av dessa budgetår ökas, att be
myndigandet för det därpå följande året bibehålls vid 30 milj. kr. samt 

att, för det tredje budgetåret, bemyndigandet begränsas till 10 milj. kr. 
Vägverket bör genom lämpligt avvägda beställningsbemyndiganden 

ges möjlighet att anskaffa de olika maskinslagen på ett så ekonomiskt 
sätt som möjligt. Mot bakgrund av ovan förordade anslag för budget

året 1975/76 anser jag att en lämplig nivå för beställningsbemyndi
gandet bör vara 40 milj. kr. Vägverkets förslag till en avtrappning av 
bemyndigandet innebär att verket avser att sedermera hemställa om 
höjning av beloppen för det andra resp. det tredje årets bemyndigande. 

Jag förordar, att verket erhåller ett beställningsbemyndigande om 
högst 40 milj. kr. gällande leveranser av vägmaskiner m. m. under bud
getåret 1978/79 samt att tidigare beviljade beställningsbemyndiganden 

för budgetåren 1976/77 och 1977 /78 ökas med högst 10 milj. kr. för 
vartdera budgetåret till högst 40 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att statens vägverk lämnas de beställningsbemyndigan
den gällande leveranser av vägmaskiner m. m. som jag har 
förordat i det föregående; 

2. till Vägmaskiner m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett in
vesteringsanslag av 65 900 000 kr. 
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B.- SJÖFARTSVERKETS FOND 

Balansräkningen per den 30 juni 1974 för sjöfartsverkets fond visar 
att bruttoanskaffningsvärdet för tillgångarna uppgick till sammanlagt 

474,4 milj. kr., varav 109,8 milj. kr. avsåg fastigheter, 267,2 milj. kr. 
fartyg m. m. och 97,4 milj. kr. inventarier. 

Kapitalbehållningen, dvs. bruttovärdet av tillgångarna minus gjorda 

avskrivningar, uppgick till 250,7 milj. kr. Under budgetåret 1973/74 

ökade behållningen med 29,5 milj. kr. 
I enlighet med för fonden gällande bestämmelser beräknas avkastning 

pt1 fondens kapital efter statens normalränta, vilken för budgetåret 1973/ 
7-t fastställts till 7 %. överskottet uppgick för budgetåret 1973174 till 
16,6 milj. kr. som tillgodoförts driftbudgetens inkomstsida under posten 

övriga diverse kapitalfonder. 

Sjöfartsvcrket 

I skrivelse den 21 augusti 1974 och i anslutning därtill lämnad kom

plettering har sjöfartsverket hemställt om bl. a. investeringsanslag för 

budgetåret 1975176 under sjöfartsverkets fond. 

Sjöfartsmateriel m. m. 

Ing. behållning 

1973/74 900 000 
1974/75 3 600000 
1975 /76 verket 100000 

föredraganden 100000 

1 Varav 5,4 milj. kr på tilläggsstat. 
2 Preliminärt belopp . 

Anslag 

152 700 000 
69 200000 

100 700 000 
73 400000 

. Wedelsförbrukning under budgetåren 1973174-1975176 

Utgift 

50 000 000 
2 72 700000 
2 91 600000 
266 800000 

För bu d g e tå r e t 1 9 7 3/7 4 fastställdes investeringsramen ge
nom Kungl. Maj:ts beslut den 10 maj 1974 slutligen till 51250000 kr., 

sedan riksdagen anvisat 2 milj. kr. på tilläggsstat I (prop. 1973: 165 bil. 

2, TU 1973: 29, rskr 1973: 377) och 3,4 milj. kr. på tilläggsstat III 

(prop. 1974: 85 bil. 5, TU 1974: 13, rskr 1974: 145). Medelsförbruk
ningcn stannade vid 50 milj. kr. 

Av den utgående behållningen den 30 juni 1974 om 3,6 milj. kr. avsåg 
3 milj. kr. nytt byggnadsfartyg för vilket - i avvaktan på ytterligare 
utredning av fartygets funktioner - beställningen har framflyttats. 
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För b u d g e t å r e t 1 9 7 417 5 beräknades investeringsramen i prop. 

1974: 1 till 63 milj. kr. I detta belopp beräknades ingå 3,2 milj. kr. 

som en första delbetalning för ett nytt sjömätningsfartyg. Detta senare 

belopp har - i avvaktan på pågående utredningar inom verket - t.v. 

inte ställts till sjöfartsverkcts förfogande. För att täcka vissa kostnader 
för bottenundersökningsarbeten i inloppen till Brofjorden har investe

ringsramen höjts med 500 000 kr. Nu gällande investeringsram är så

ledes 60,3 milj. kr. Kostnader för nytt byggnadsfartyg, nytt sjömät

ningsfartyg, vissa tidigare beslutade investeringar i sysselsättningsstöd

jande syfte och tidigareläggningar av industribeställningar i samråd med 

arbetsmarknadsstyrelsen medför att sjöfartsverket räknar med att ramen 
kan behöva höjas med 12,4 milj. kr. till 72,7 milj. kr. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 517 6 föreslår verket en medelsförbruk

ning av 91,6 milj. kr. exkl. investeringar i sysselsättningsstödjande syfte. 

l11vesteringsprogranz 

Av sammanställningen framgår faktiskt resp. beräknad medelsför

brukning för budgetåren 1973/74-1975176. 

Sjösäkerhet 
Sjökartläggning 
Isbrytarfartyg 
Statliga fiskehamnar och farleder 
Utrustning för fartygsvcrksamhet 

Faktisk 
utgift 
1973/74 

18 698 
2 712 

28 416 
156 
50 

50 032 

Beräknad 
utgift 
1974/75 

tusental kr. 

22 600 
5 600 

43 900 
570 
50 

72720 

Förslag 

1975/76 

29 960 
10660 
50 600 

300 
50 

91570 

Utöver vad som framgår av den allmänna sjöfartsöversikten (s. 99) 

anför verket följande beträffande sin långtidsbedömning och de olika 
objektgrupperna. 

Långtidsbedömning 

Sjöfartsverkcts långtidsbedömning av investeringsbehoven under sex

årsperioden 1974175-1979/80 förutsätter en väsentlig volymökning 

för att få upp återanskaffningarna till en långsiktigt godtagbar nivå och 

samtidigt nå en från arbetsmiljösynpunkt tillfredsställande standard på 

fartyg och anläggningar. I fråga om rationaliseringsinvesteringar räk

nar verket med att slutföra fyrautomatiseringen. Det betydande återan

skaffningsbehovct gör att verket inte ansett sig kunna ge ett mera 
väsentligt utrymme för nyinvesteringar. Vissa belopp har dock tagits upp 

för bl. a. nya fyrar liksom för den elektroniska sambandsutrustning som 

ingår i de planerade trafikinformationssystemen. Några medel har där-
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emot inte beräknats för säkerhetsanstalter i nya och fördjupade farleder 

som kan bli följd av industrilokaliseringar o. dyl. av typ Brofjorden. 

Sjöfartsverket räknar med anskaffning av ännu en havsisbrytare, isbry

taren I. Ytterligare utökning av isbrytarkapaciteten kan enligt verket 

komma att aktualiseras under planperioden. 

Sjösäkerhet 

Enligt sjöfartsverket beräknas investeringarna under objektgruppen 

sjösäkerhet under perioden 1975/76-1979/80 ligga på i medeltal 23 a 
24 milj. kr. per år, räknat efter 1974 års löne- och prisnivå, dvs. drygt 

40 % högre ~in det för innevarande budgetår anvisade beloppet. Till sin 

huvuddel kan investeringarna finansieras med avskrivningsmedcl. För 

budgetåret 1974/75 beräknas dessa till 11,7 milj. kr. Stigande fond

kapital m. m. gör att avskrivningsbeloppet, räknat i fast penningvärde, 

enligt verket bör stiga till ca 21,2 milj. kr. budgetåret 1979/80. 

Av det totala investeringsbeloppct under perioden 1975/76-1979/80, 

117,8 milj. kr., utgör återanskaffningarna nära 70 % . I dessa ingår dft 

huvuddelen av kostnaderna för fyrautomatiseringen. Apparaturen i be

rörda fyrar är hårt sliten och omodern. Även vid fortsatt bemanning 

krävs en förnyelse av materielen. 

Nyinvesteringarna utgör för de fem budgetåren sammanlagt knappt 

37 milj. kr. varav nybyggen av fyrar ca 27 milj. kr. och utrustning för 

trafik.information 3 milj. kr. I totalbeloppet ingår 2,5 milj. kr. för att slut

föra konverteringen av deccakedjorna för Bottenviken och Bottenhavet. 

Sjöfartsverkets överväganden vad avser nybyggnad och automatise

ring av fyrar liksom modernisering av radionavigeringsstationerna och 

anskaffning av sjöräddningsmateriel framgår av verksamhetsplanen. In
vesteringarna i fyr- och tclemateriel avser till nära 90 % återanskaff

ningar. Bristande förnyelse ger på sikt dryga reparationskostnader och 

bristande säkerhet i användningen. För nybyggnad av fyrar och för auto

matisering av befintliga fyrar tar verket upp 8,6 milj. kr. för budget

året 1975/76. Investeringarna beräknas för fyr- och telemateriel till 
5 milj. kr., för radionavigeringsstationer (deccakedjorna) till 2,7 milj. kr. 

och för sjöräddning till 250 000 kr. för samma budgetår. 

Ateranskaffningsandelen är än högre i fråga om hamnar och tjänste

lokaler samt lotsbåtar och distriktsfartyg. Många lotsbåtar har kommit 

upp i en ålder av 30 år. Underhåll och reparation blir väsentligt dy

rare än räntor och avskrivningar för nybyggen. Från driftsynpunkt 

är båtarna därtill olämpliga. I fråga om motorerna är den ekonomiska 

nyttjandetiden betydligt kortare, 10 a 12 år. Snabba båtar med dessas 

kortare avskrivningstider krävs för bl. a. pricktillsyn vilket ökar investe

ringsbehoven. Med totalt ca 130 lotsbåtar bör återanskaffningen omfatta 

fyra a fem nya båtar per år. Härtill kommer mer än det dubbla an

talet motorbyten. Vidare krävs medel för att öka ljudisoleringen, för-
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bättra styrhytterna och anordna hydrauliska vinschar. Vissa förbätt
ringar bör ske av distriktsfartygen. Sjöfartsverket beräknar investcrings
beloppet för budgetåret 1975/76 för lotsbåtar och tjänstefartyg till 
11,8 milj. kr. Det höga beloppet hänger samman med slutlikviderna 
för det byggnadsfartyg som sjöfartsverket genom beslut av 1974 års 
riksdag bemyndigats beställa. För hamnar och tjänstelokaler tas upp 
1,6 milj. kr. för samma budgetår. 

För nyanskaffningar av bojar beräknar sjöfartsverket i genomsnitt 
ca 120 000 kr. per år. Nuvarande bojpriser och förnyelsebehov skulle 
föranleda drygt det dubbla beloppet. Verket räknar emellertid med 
att få fram en väsentligt billigare bojtyp. 

Sjöfartsverket föreslår ett totalt investeringsbclopp om 30 milj. kr. 
för objektgruppen sjösäkerhet för budgetåret 1975/76. 

Sjökartläggning 

En väsentlig förbättring av materialläget är en förutsättning för den 
nödvändiga ökningen av såväl produktion som produktivitet inom sjö
kartläggningen. Den genom utrangeringar m. m. neddragna kapaciteten 
beskärs ytterligare av mindre väl fungerande material. Liksom vad gäl
ler objektgruppen sjösäkerhet är investeringarna till helt övervägande 
del inriktade på återanskaffningar. I fråga om den beloppsmässigt tunga 
posten sjömätningsfartyg har sjöfartsverket redovisat sina överväganden 
i verksamhetsplanen. Budgetåret 1975/76 räknar verket med ett investe
ringsbehov för sjömätningsfartyg och sjömätningsbåtar om 8,9 milj. kr. 
samt för utrustning för sjömätning och sjökortsframställning om 1,8 
milj. kr. 

Under objektgruppen räknar verket med en ökning av investerings
volymen från 5,6 milj. kr. budgetåret 1974/75 till 10,7 milj. kr. bud
getåret 1975/76. 

lsbrytarfartyg 

Som framgått av det föregående har sjöfartsverket i investerings
programmet på nytt tagit upp anskaffning av ytterligare en isbrytare 
(isbrytaren I). Under förutsättning att· fartyget kan beställas under 
första halvåret 1975 bör leverans kunna ske under år 1978. Verket har 

övervägt typ och storlek av isbrytaren och funnit övervägande skäl 
tala för beställning av en tredje enhet av Atlecklassen. 

Den totala kostnaden för isbrytarmateriel under perioden 1975176-
1979/80 uppgår till 133,7 milj. kr. För budgetåret 1975176 tar sjöfarts
verket upp 50,6 milj. kr., varav 20 milj. kr. avser likvider för isbrytaren 
l och 29,6 milj. kr. isbrytaren H. 

Remissyttrande 
Arbetsmarknadsstyrelsen har avgivit det yttrande som redovisas un

der rubriken Vägväsendet (s. 63). 
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Föredraganden 

Sjöfartsvcrket har beräknat medelsförbrukningen under anslaget Sjö
fartsmateriel m. m. för budgetåret 1975176 till 91,6 milj. kr. Som fram
går av investeringsplanen för kommunikationsverken har jag förordat 

en investeringsram av 66,8 milj. kr. Detta innebär en ökning av medels

förbrukningen med 3,8 milj. kr. i förhållande till det i prop. 1974: 1 

beräknade beloppet för innevarande budgetår. Som framgått av den 

tidigare redogörelsen kan medelsförbrukningen för budgetåret 1974175 
som en följd av fartygsnybyggen och vissa tidigareläggningar behöva 

höjas till 72,7 milj. kr. 
Av följande sammanställning framgår hur investeringarna under näs

ta budgetår i stort beräknas komma att fördela sig på de olika objekt
grupperna. Sammanställningen visar även utfallet för budgetåret 1973/74 

och den beräknade medelsförbrukningen enligt prop. 1974: 1. 

1973174 1974/75 1975176 
Utfail Beräknad Verket Föredra-

i prop. ganden 
1974: I 

tusental kr. 

Sjösäkerhet 18 700 13 400 29 960 12 800 
Sjökartläggning 2 710 5 600 JO 660 3 300 
lsbrytarfartyg 28 420 43 900 50 600 50600 
Statliga fiskehamnar och farkd.:r 160 50 300 50 
Utrustning för fartygsverksamhet 50 50 50 50 

50 040 63 000 91570 66 800 

För objektgruppen sjösäkerhet beräknar jag en medelsförbrukning 
av sammanlagt 12,8 milj. kr. Det i prop. 1974: 1 beräknade beloppet 
för innevarande budgetår - 13,4 milj. kr. - beräknades innefatta ett 
helopp av 2,3 milj. kr. för det nya byggnadsfartyg som sjöfartsverket 
den 12 oktober 1973 bemyndigades heställa inom ramen för en kostnad 
av 5,3 milj. kr. i 1973 års prisläge. Eftersom den slutliga kostnaden för 
fartyget blir beroende av varvsprisutvecklingcn fram till leveransdatum, 
har jag i den nu beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 1975176 
inte räknat med ytterligare medel för fartyget. För övriga investeringar 
under objektgruppen har jag beräknat en ökning med .1,7 milj. kr. jäm

fört med innevarande budgetår. Jag beräknar den ungefärliga fördel
ningen på olika ändamål enligt följande. 

Beslutade tidigareläggningar a~ investeringar ul1der budgetåret 1973/ 

74 och anvisade medel under innevarande budgetår har möjliggjort på
börjandet av en långsiktig upprustning av sjöfartsverkets Iotsbåtsbe- · 

stånd. Det är enligt min mening angeläget att denna upprustning kan 
fortsätta och att därigenom äldre lotsbåtar, som drar dr.yga underhålls
kostnader, kan utrangeras. För lotsbåtar och tjänstefartyg beräknar jag 
5 milj. kr. 
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För fullföljandet av konverteringen av deccakedjorna i Bottenviken 
och Bottenhavet och viss övrig utrustning till radionavigeringsstationer

na beräknar jag 2,6 milj. kr. 
Jag beräknar vidare medel för automation av fyrar m. m. samt för 

fyr- och telemaleriel till sammanlagt 4,9 milj. kr. Beloppet bör bl. a. ge 
möjligheter för sjöfartsvcrket att, om så befinns lämpligt med hänsyn 
till tekniska och andra förutsättningar, påskynda fullföljandet av plane
rad automatisering av nu bemannade fyrar. 

För hamnar och tjänstelokaler m. m. beräknar jag 300 000 kr. 
För objcktgruppen sjökartläggning räknar jag med en medelsförbruk

ning av 3,3 milj. kr., varav 700 000 kr. avser tryckeriutrustning för vilken 

beställning bör tidigareläggas på grund av verkets omlokalisering. Res

terande belopp om 2.6 milj. kr. är beräknat för objektgruppens nor
mala investeringsverksamhet, vilket jämfört med innevarande budget
år innebiir en ökning med 200 000 kr. Jag har t. v. inte beräknat några 
ytterligare medel för det planerade nya sjömätningsfartyg för vilket i 

prop. 1974: 1 beställningsbemyndigade inhämtats och medel beräknats 
för en första delbetalning för innevarande budgetår. Jag vill i detta 
sammanhang avvakta resultatet av det utredningsuppdrag ri.irande den 
framtida sjömätningsverksamheten som getts sjöfartsverket den 7 juni 

1974. 
Under objektgruppen isbrytarfartyg har jag beräknat 50.6 milj. kr. 

Bl. a. mot bakgrund av det behov av statsisbrytarkapacitet, som följer 

av utbyggnaden av Norrbottens järnverk, har sjöfartsverket föreslagit 
anskaffande av ytterligare en kapacitetsstark isbrytare. Verket har 
d~irvid räknat med att den nya isbrytaren blir av samma typ som 
den hösten 1974 levererade Atle om 22 000 hkr och den för leve
rans hösten 1975 beställda isbrytaren H. 

Jag delar sjöfartsverkets uppfattning att behov föreligger av ännu en 
kapacitetsstark isbrytare för att ytterligare förbättra isbrytarservicen i 
Bottenhavet och Bottenviken och för att möta de särskilda krav som 
följer med Stålverk SO-projektet. Jag förordar sålunda att hos riksda
gen begärs bemyndigande att beställa ett sådant fartyg. Med hänsyn 

bl. a. till tidsplanen för Stålverk 80 bör beställningen kunna läggas ut 
redan innevarande budgetår. I möjlig mån bör man därvid ta tillvara 
erfarenheterna från isbrytaren Atles verksamhet under den nu inledda 
vintertjänsten. 

Med hänsyn härtill har jag i det nämnda totalbeloppet för isbrylar
fartyg under budgetåret 1975/76 räknat med 20 milj. kr. som en första 
delbetalning för en sådan ny isbrytare. Eventuellt kan ifrågakomma att 
av detta belopp disponera viss del för projekteringsarbete o. dyl. 

Jag förordar att hos riksdagen begärs bemyndigande att under inne
varande budgetår beställa en ny statsisbrytare av typ som senare be
stäms av regeringen. 
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För isbrytaren H, som levereras hösten 1975, har jag räknat med 

29,6 milj. kr. avseende slutbetalning för detta fartyg. För kontrollkost

nader för den hösten 1974 levererade isbrytaren Atle och för utmst
ning till äldre isbrytare beräknar jag 1 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel 
anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

milj. kr. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1975/76 66,8 
l 0 % marginal 6, 7 
Avgår beräknad ingående behållning 1975-07-01 0,1 

Erforderligt anslag budgetåret 1975/76 73,4 

Med hänsyn till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkcts in
vesteringsverksamhet förordar jag att verket på motsvarande sätt som 
tidigare år ges ett beställningsbemyndigande om 5 milj. kr. gällande 
leveranser av sjöfartsmateriel under budgetåret 1977/78. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att sjöfartsverket lämnas de beställningsbemyndigandcn 

gällande leveranser av sjöfartsmateriel som jag har förordat i 

det föregående, 
2. till Sjöfartsmateriel 111. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett 

investeringsanslag av 73 400 000 kr. 
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C. FONDEN FÖR SÖDERTÄLJEKANALVERK 

Sjöfarts verket 

I skrivelse dt:n 21 augusti 1974 har sjöfartsverket hemställt om bl. a. 

investeringsanslag för budgetåret 1975/76 under Fonden för Södertälje 

kanalverk. 

Södertälje kanalverk 

1973/74 
1974/75 
1975 f76 verket 

föredraganden 

1 Preliminärt belopp. 

Ing. behållning 

5 900000 
6 500 ()()() 

Anslag Utgift 

3 500 000 2 900000 
8 700000 1)5 200 000 
8 000000 •s ooo ooo 
8 000000 18 000 000 

I skrivelse den 15 mars 1972 (rskr 1972: 44) har riksdagen bl. a. 

godkänt förslag om utbyggnad av Södertälje kanal, som kostnadsbe

räknats till 23,5 milj. kr. i 1971 års prisnivå. För budgetåret 1974175 

har under Fonden för Södertälje kanalverk anvisats 8,7 milj. kr. Arbe

tena med kanalens breddning och fördjupning har i avvaktan på vatten

dom kunnat bedrivas endast i begränsad utsträckning. Sedan tillstånd 

givits i vattendom den 2 maj 1974 har muddring nu satts i gång. Sjö

fartsv<!rket avser att bedriva arbetena intensivt för att kunna slutföra 
projektet till år 1976 då även fördjupningsarbetena i Mälarfarledcrna 
enligt avtal skall vara avslutade. Sjöfartsverket beräknar mcdelsförbruk
ning~n budgetåret 1974/75 till 15,2 milj. kr. 

För budgetåret 1975176 räknar sjöfartsverket med ett medelsbehov 
om 8 milj. kr. Förskjutning av byggnadstiden torde enligt sjöfartsver

kct till följd av de allmänna kostnadsökningarna komma att medföra 
en höjning av den totala kostnaden. 

Föredraganden 

L:tbyggnaden av Södertälje kanal och Mälarfarlederna behandlades i 

prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 293). Medelsförbrukningen beräknar jag för bud

getåret i 974/75 till 15,2 milj. kr. och för budgetåret 1975/76 till 8 milj. 

kr. Med hänsyn härtill beräknar jag anslaget för budgetåret 1975176 
till 8 milj. kr. 

i\kd hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen. 

att till Fond en I ör Södertälje kanalverk för budget:lret 1975176 

anvisa ett investeringsanslag av 8 000 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Önrsikt 

DR lFTBUDGETEN 

Sjätte J111rndtiteln 

A. Kommunikationsdcpartementet m. m. 

29 Kommunikationsdepartemcntet 
30 Kommitteer m. m., därav hälften att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
30 Extra utgifter 

B. Yäg,·äsendet 

31 Allmän översikt över utvecklingen 
71 Statens vägverk: Ämbetsverksuppgiftcr, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
71 Drift av statliga vägar, att avräknas mot automobil

skattemedlen 
72 Byggande av statliga vägar, att avräknas mot automobil

skal!emedlen 
73 Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende 

statliga vägar, att avräknas mot automobilskattemedlen 
74 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, att 

avräknas mot automobilskattemedlen 
75 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
76 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., att avräknas 

mot automobilskattemedlen 
77 Bidrag till byggande av enskilda vägar, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
78 Tjänster till utomstående, att avräknas mot automobil

skattemedlen 
78 Avsättning till statens automobilskatternedclsfond 

C. Trafiksäkerhet 

Statens trafiksäkerhetsvcrk: 
80 Förvaltningskostnader, att avriiknas mot automobil

skattemedlen 
83 Uppdragsverksamhet, att avräknas mot automobil

skattemedlen 
87 Bil- och körkortsregistcr 
94 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 

järnvägskorsningar, att avräknas mot automobil-
skattemedlen · 

96 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, att avräk;nas mot automobilskattemedlen 

Anslag kr. 

7 790 000 

5 100 000 
430 000 

13 320 000 

6 560 000 

1 355 000 000 

765 000 000 

200 000 000 

205 700 000 

350 000 000 

93 000 000 

26 800 000 

12 300 000 
I 000 

3 014 361 000 

18 525000• 

24 139 000 
59 494000 

7 500 000 

2 750 000 

112 408 000 
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D. Sjöfart 

Sjöfartsverket 
99 Allmän översikt över utvecklingen 

134 Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 
135 Isbrytning 
136 Fartygsvcrksamhet 
137 Övrig verksamhet 

Övriga sjöfartsändamål 
138 Handelsflottans pcnsionsanstalt 
139 Bidrag till vissa resor av sjöfolk 
139 Avsättning till handelsflottans välfärdsfond 
143 Understöd åt skärgårdsredcrier m. m. 

144 

149 
155 
155 
156 
157 
158 

160 
168 

168 

169 
171 
172 
172 
173 
179 
180 

184 

185 

E. Institut m. m. 

Transportnämnden, därav tre 
fjärdedelar att avräknas mot automobilskattemedlen 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

Förvaltningskostnader 
Underhåll av materiel m. m. 
Nyanskaffning av instrument m. m. 
Uppdragsverksamhct 
Väderlckstjänst för luftfarten 

Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och pii 
Grönland m. m. 
Statens väg- och trafikinstitut 
Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 
Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, att avräknas mot 
automobilskattemedlen 
Statens geotekniska institut: 

Förvaltningskostnader 
Uppdragsverksamhet 
Utrustning 

Fraktbidragsnämnden 
Transportstöd för Norrland m. m. 
Transportstöd för Gotland 
Transportforskningsdelegationen, att avräknas mot 
automobilskattemedlen 
Bussbidragsnämnden, att avräknas mot automobil
skattemedlen 
Statligt stöd till icke lönsam busstrafik, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

F. Diverse 

196 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke 
lönsamma järnvägslinjer m. m. 

203 Ersättning till postverket för befordran av tjänste
försändelser, därav 3 600 000 kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

205 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
206 Beredskap för civil luftfart 
207 Kostnader för visst värderingsförfarande 
207 Kostnader för riskgaranti till Scandina\'ian Airlines System 
208 Kostnader för omläggning av ftygtrafikledarutbildningen 
209 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter 

vid flygtrafik pa Gotland 

131 841 000 
63 565 000 
13 257 000 
2 197 000 

l 000 
100 000 
500 000 
755 000 

212 216 000 

1712000 

37 552 000 
l 635 000 

600 000 
9006 000 

13 712 000 

1600000 
1 000 

9 250 000 

1000000 

4 761 000 
4 222000 

100 000 
615 000 

100000000 
17 100 000 

9115 000 

542 000 

36 300 000 

248 823 000 

545 000 000 

220000000 
2 507 000 
2 000 000 

40000 
l 000 
1000 

4 200000 

773 749000 

Summa för driftbudgeten 4 374 877 000 
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KAPIT ALBUDGETEN 

210 lnvesteringsplan för kommunikations\·crken m. m. 

I. Statens affärsverksfonder 

A. Postverket 

215 Posthus m. m. 
224 Föredraganden 

B. Televerket 

229 Teleanläggningar m. m. 
240 Föredraganden 

C. Statens järnvägar 

244 Järnvägar m. m. 
265 Föredraganden 

D. Luftfartsverket 

269 Flygplatser m. m. 
280 Föredraganden 

IV. Statens utl:iningsfonder 

284 Statens lånefond för den mindre skeppsfartcn 
285 Föredraganden 

V. Fonden för J:\neunderstöd 

286 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1974/75 

IX. Diverse kapitalfonder 

287 Statens vägverks förrådsfond: Vägmaskiner m. m. 
293 Föredraganden 
295 Sjöfartsverkcts fond: Sjöfartsmatcriel m. m. 
299 Föredraganden 
302 Fonden för Södertälje kanalverk 
302 Föredraganden 

20 000 000 

773 700 000 

488 700 000 

286 000 000 

25 000 000 

15 000 000 

65 900 000 

73 400000 

8 000 000 

Summa för kapitalbudgeten 1 755 700 000 

Totalt för kommunikationsdepartementct 6130 577 000 

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1975 740508 





Bilaga 9 till budgetpropositionen 1975 

Finansdepartementet 

ÖVERSIKT 

Finansdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor 
om ekonomisk politik och skattepolitik samt samordning av frågor som 
rör statens budget. Vidare omfattar verksamheten frågor om arbets
och anställningsvillkor i allmän tjänst samt personaladministrativa 
och personalpolitiska frågor för statens arbetstagare. Till finansdeparte
mentet hör ett antal förvaltningsmyndigheter med uppgifter som om
fattar bl. a. rationalisering och revision, statistikproduktion, skatte
administration samt lokalförsörjning. Till departementets verksamhets

område hör även skatteutjämningsbidrag till kommunerna och andra 

kommunalekonomiska frågor samt frågor om presstöd och samhälls
information. 

De förslag till utgifter inom finansdepartementets verksamhetsom
råde som läggs fram för budgetåret 1975176 omfattar 6 704 milj. kr. 
Detta innebär en i stort sett oförändrad anslagsnivå i förhållande till 
innevarande budgetår. 

För nästa budgetår utgör bidragen till kommunerna liksom under de 
senaste åren den största utgiftsposten. Utgifterna för bidragen ökar 
med 65 milj. kr. till sammanlagt 4 024 milj. kr. Skatteutjämningsbidra
gen ökar med 150 milj. kr. till sammanlagt 2 800 milj. kr. Skattebort
fallsbidragen uppgi'tr för innevarande budgetår till 1 185 milj. kr. Bi
dragen, som skall avtrappas successivt, minskar med 85 milj. kr. till 
nästa budgetår. 

Riksskatteverket får ökade resurser för bl. a. anvisnings- och kontroll
verksamhet samt utbildning inom skatteområdet. Klarare gränsdrag
ning och bättre samarbetsformer föreslås mellan de statliga rationalise-

1 

ringsorganen statskontoret, Statskonsult AB och DAFA. Den statliga 
statistiken byggs ut. Bl. a. avses förslag föreläggas riksdagen om en all

män folk- och bostadsräkning under hösten 1975. Myntverket får re
surser för en väsentligt ökad myntproduktion. 

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

Den 1 januari 1974 trädde en ny lag om skatteutjämningsbidrag i 
kraft. Den nya lagstiftningen medförde en betydande ökning av bidra
gen från staten till kommunerna. 

Skatteutjämningsbidrag utgår till kommuner, landstingskommuner 
-0ch kyrkliga kommunenheter. Syftet med bidragen är att neutralisera 

1 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 9 

Prop.1975:1 
Bilaga 9 
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skattekrafts- och kostnadsskillnader för olika kommuner och därmed 
utjämna skillnaderna i den kommunala skatteutdebiteringen i olika 
delar av landet. Skatteutjämningssystemet är ett av de främsta medlen 

för att skapa en i möjligaste mån likvärdig kommunal service i olika 

delar av landet. Den största betydelsen har skatteutjämningsbidragen 
för Gotland, för norrlan<lskommunerna och för glesbygdskommuner i 
andra delar av landet. 

Genom utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget och höjda 
kommunala utdebiteringar har statens utgifter för skatteutjämnings

bidragen ökat kraftigt under senare år. Det sammanlagda beloppet un
der vart och ett av åren 1968-1975 för skatteutjlimningsbidrag fram
går av följande sammanställning. 

Skatteutjämningsbidrag till kommuncma åren 1968-1975 (milj. kr.) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

1 307 1 460 1 608 1 781 1 938 2 047 2 553 2 658 

Av bidragsbeloppet för år 1975 faller 1 648 milj. kr. på kommuner, 

103 milj. kr. på församlingar och 907 milj. kr. på landstingskommu

ner. 
Skatteutjämningsbidragen för år 1974 och 1975 fördelar sig på län 

enligt följande. Bidragen redovisas förutom i milj. kr. även fördelade 

Skatteutjämningsbidrag år 1974 och 1975 

Län 

AB 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
R 
s 
T 
u 
w 
X 
y 
z 
AC 
BD 

Riket 

1974 

Milj. kr. 

29,2 
44,6 
33,9 
69,9 
71,5 
56,I 

112.9 
78,2 
52,5 
89,2 
69,5 
71,0 
84,0 

102,7 
97,2 

134,I 
73,8 
33,1 

122,4 
149,2 
202,2 
187,9 
255,0 
333,2 

2 553,3 

Kr./inv. Kr./skr. 

20 0,11 
197 1,66 
136 1,15 
181 1,53 
238 2,11 
334 3,07 
470 4,53 

1 450 15,91 
340 3,12 
333 3,10 
95 0,72 

334 3,12 
118 0,85 
249 2,23 
372 3,50 
438 4,33 
270 2,27 
127 1,03 
439 4,01 
511 4,60 
756 6,67 

1 418 13,96 
I 090 10,09 
1 286 10,92 

314 2,45 

1975 

Milj. kr. Kr./inv. Kr./skr. 

28,5 19 0,10 
47,6 209 1,61 
27,7 111 0,84 
72,9 189 1,46 
62,4 :07 1,64 
56,l 334 2,75 

115,3 480 4,15 
86,4 I 597 15,99 
54,3 351 2,92 
90,4 336 2,81 
69,0 94 0,65 
69,l 322 2,67 
84,8 119 0,78 

112,6 272 2,20 
108,l 413 3,50 
147,0 519 4,32 

64,7 237 1,81 
33,2 128 0,95 

109,4 393 3,14 
150,8 516 4,17 
227,5 850 6,84 
212,l 1 597 14,20 
269,8 1 152 9,48 
358,0 l 375 10,50 

2 657,7 326 2,31 
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pa invånare samt omräknade till san:ima mått som den konimunala ut-
debiteringen, dvs. kronor per skattehona (kr./skr.). : ,; 

De relativt sett största beloppen för skatteutjämningsbidrag, räknat 
både per invånare och i kronor per skattekrona, utgår som framgår 
av tabellen tiil de fyra nordligaste länen och Gotlands län. Skatte
utjämningsbidragen räknat i kronor per invånare har för hela landet 
ökat från 314 kr. till 326 kr. mellan åren 1974 och 1975. För både 
Gotlands och Jämtlands län uppgår bidragen för år 1975 till närmare 
1 600 kr. per invånare. Närmast följer Norrbottens och Västerbottens 

fan, där bidragen uppgår till 1 375 resp. 1 152 kr. per invånare. För 
länen i övrigt varierar beloppen mellan 19 och 850 kr. per invånare. 

Aven när man mäter bidragen i samma mått som kommunalskatten, 

dvs. i kronor per skattekrona, redovisas för år 1975 den högsta siffran, 
15: 99 kr./skr., för Gotlands län och därefter följer Jämtlands län 

med 14: 20 kr./skr. Motsvarande tal för Norrbottens och Västerbottens 
län är 10: 50 resp. 9: 48 kr./skr. Det kan vara av intresse att notera 
att med hjälp av skatteutjämningsbidragen uppnår vissa norrlandskom
muner en skattekraft som ligger i nivå med några av de kommuner som 
hrir den högsta skattekraften i landet. Således får för år 1975 Överkalix 
och Pajala en skattekraft av 214 resp. 213 skr. per invånare. Endast 
fyra kommuner i landet, nämligen Danderyd, Lidingö, Stockholm och 
Solna har en högre skattekraft per invånare. Vidare får Berg år 1975 
en skattekraft av 199 skr. per invånare. Motsvarande tal är för Göteborg 

och Malmö 173 skr. För landet som helhet bar bidragen räknat i kr. per 
skattekrona genomsnittligt minskat från 2: 45 till 2: 31 mellan åren 1974 
och 1975. Detta förklaras av att skatteunderlagstillväxten varit snabba
re i de bidragsmottagandc kommunerna än i riket som helhet. Medel
utdebiteringcn i riket uppgick år 1974 till. 24: 03 kr. per skattekrona 
och beräknas för år 1975 till 25: 23 kr. per skattekrona. Sett som ett 
genomsnitt för landet svarar skatteutjämningsbidragen alltså de båda 
senaste åren för 10 resp. 9 % av kommunernas inkomster angivna som 
medelutdebitering. 

Rationalisering och rel'ision 

Uppgiftsfördelningcn mellan tre av de centrala statliga organen inom 
rationaiiseringsområdet, nämligen statskontoret, Statskonsult AB och 
datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAF A) har 
varit föremål för utredning. På grundval av utredningen föreslås kla
rare avgränsning mellan de nämnda organen och åtgärder för att för
bättra samarbetet mellan dem. 

Den av statskontoret bedrivna rationaliseringsverksamheten förut
ses fortsätta enligt tidigare riktlinjer med oförändrade reala resurser 

men inom en något förändrad organisation. Ny utredarutbildning före

s![ts. 
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Den utbyggnad av riksrevisionsverkets resurser som skett med an
ledning av statsmakternas beslut år 1967 om omorganisation av den 

statliga redovisnings- och revisionsverksamheten är nu avslutad. De 
ökade resurser som behövs för bl. a. redovisningsrevision tillskapas 
huvudsak genom omprioriteringar och rationalisering inom verket. 

Statistikproduktion 

Efterfrågan på statistisk information har fortsatt att öka. Statisti
ken har under de senaste åren byggts ut och förbättrats i flera avse
enden. Detta gäller såväl statistikens omfattning och innehåll som själva 
insamlings- och produktionsprocessen. 

För nästa budgetår föreslås att den offentliga statistiken byggs ut 
ytterligare. Den kraftigaste resursförstärkningen, drygt 2 milj. kr., av

ser kostnader för sekretess och säkerhet i samband med statistikpro
duktionen. Vidare föreslås förbättringar av konsumentprisindex, cen
trala företagsregistret och nationalräkenskaperna, utbyggnad av energi

och bostadsstatistiken, utökad regional redovisning i arbetskraftsunder
sökningarna samt en ny statistik över sysselsättning och 

0

löner inom 

den offentliga sektorn. Statistiska centralbyrån får ytterligare medel 
för att bygga ut sin regionalstatistiska databas. En familjedaghems

undersökning föreslås bli utförd under nästa budgetår. 
Förslag om en allmän folk- och bostadsräkning under år 1975 av

ses skola föreläggas riksdagen i särskild proposition. Räkningen före
slås bli utförd med ett nytt insamlingsförfarande i syfte att öka skyddet 
för den enskildes integritet. Totalkostnaden för räkningen beräknas 
uppgå till ca 63 milj. kr., varav 26,5 milj. kr. föreslås bli anvisade för 
nästa budgetår. 

Skatte- och tullväsen m. m. 

Riksskatteverket svarar för den centrala ledningen av beskattnings-, 
uppbörds- och folkbokföringsväsendet. Huvuduppgiften för verket inom 
skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis och likformig be

skattning. Denna uppgift fullgör verket genom kontroller, genom råd, 
anvisningar och information till myndigheter och allmänhet samt genom 

en kontinuerlig anpassning av organisation och arbetsformer inom skat

teväsendet till utvecklingens krav. För nästa budgetår föreslås ökade 
resurser för bl. a. anvisningsverksamhet, kontroll och revision samt ut
bildning. Allmänna ombudet får ökade resurser för gransknings- och 

initiativverksamhet. För ledningen av exekutionsväsendet tillförs riks
skattevcrket ytterligare tjänster. 

För tullverket gäller en ny distriktsorganisation fr. o. m. den 1 januari 

1974. Den nya organisationen innebär bl. a. att ledningsorgan på regio
nal nivå tillkommit under tullstyrelsen. Verksamheten för bekämpande 

av smuggling har gjorts mera slagkraftig genom att bcvakningsarbctet 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 5 

samordnats inom betydligt större områden än tidigare tulldistrikt. Den 
nya organisationen medför efterharid'personalbesparingar. · 

Fr. o. m. den 1 januari 1974 tillämpas också en ny tullprocedur, som 
bl. a. innebär att tulltaxering sker med ledning av en av importören 
avlämnad deklaration. För nästa budgetår möjliggör den nya organisa

tionen och den förändrade tullproceduren en minskning av persona
len med sammanlagt 55 tjänster. Samtidigt förstärks bevakningsperso

nalen med 54 tjänster för nytillkommande arbetsuppgifter och ändringar 
i trafikstrukturen. 

Myntverket får resurser för en väsentligt ökad myntproduktion. 
För myntverket sker vidare en anslagsteknisk omläggning i samband 
med att verkets medaljtillverkning i fortsättningen skall bedrivas som 
intäktsfinansierad uppdragsvcrksamhet. 

Stöd till dagspressen 

Ett direkt stöd till tidningsföretagens löpande verksamhet utgår i 
form av produktionsbidrag för s. k. andratidningar. För nästa budgetår 

föreslås att 97 milj. kr. anvisas. Vidare föreslås att 25 milj. kr. anvisas 
till samdistributionsrabatt för dagstidningar. Detta stöd syftar till att 

sänka distributionskostnaderna för tidningarna och samtidigt ge andra
tidningar bättre ekonomiska villkor då de distribueras tillsammans med 
en större tidning. Dagstidningsföretag kan också erhålla statliga lån på 
fördelaktiga villkor från pressens lånefond, bl. a. till investeringar. Un
der den femåriga försöksperiod som riksdagen beslutat om och som 

löpte ut i och med budgetåret 1973/74 tillfördes fonden sammanlagt 
125 milj. kr. För nästa budgetår föreslås fortsatt låneverksamhet inom 
ramen för tillgängliga medel. 

Personalpolitiska och personaladministratirn fnlgor 

Anställningsskyddet för statsanställda har förstärkts. Fr. o. m. den 1 
januari 1975 har de allmänna reglerna om turordning vid uppsägning 
på grund av arbetsbrist och om företrädesrätt till ny anställning i lagen 
(1974: 12) om anställningsskydd gjorts tillämpliga också inom det stat
liga området. Med hänsyn till den offentliga verksamhetens särskilda 
beskaffenhet har dock meddelats en del särbestämmelser för detta om
råde, främst genom ändring i statstjänstemannalagen (1965: 274) och 

därtill anslutande författningar. De nya reglerna, som utformats mot 
bakgrunden av att 1974 års regeringsform har börjat tillämpas vid års
skiftet, innebär bl. a. att företräde till fortsatt anställning vid statlig 

myndighet skall lämnas åt de tjänstemän vid myndigheten som har 

längst anställningstid hos staten, oavsett vid vilken myndighet de har 
tjänstgjort tidigare. Detta skall gälla såväl vid uppsägning på grund 
av arbetsbrist som vid återanställning. Hur turordnings- och företrädes

rcglerna närmare skall utformas blir föremål för överläggning mellan 
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staten och de anställdas organisationer. Genom reformen har också en 
ny särskild överläggningsrätt skapats. Den gäller inför tvist i arbets
domstolen både i uppsägningsfrågor och i alla andra frågor varom av
tal inte får träffas. 

En delvis ändrad ordning för ledigkungörandc av tjänst som böjts 
vid avtalsförhandlingar avses bli genomförd. Som huvudregel har hit
tills gällt att sådan tjänst utlyses ledig. Den nya ordningen innebär att 
ledigkungörande allmänt sett bör ske endast i de fall arbetsuppgifter
na ändrats i sådan omfattning att tjänsten framstår som väsentligen 
eller helt nyskapad. Detta innebär att avtalsrcsultaten på den statligt 
lönereglerade arbetsmarknaden i fortsättningen som regel kan genom
föras utan att tjänsterna kungörs lediga. 

Tjänstgöring inom biståndsverksamheten bör i ökad utsträckning 
kunna beaktas i fråga om meritvärdering och tillgodoräkning i löne
hänseendc för att underlätta rekryteringen till sådan tjänstgöring. 

Försöksverksamheten med fördjupad förvaltningsdemokrati har ut
vidgats. Delegationen för förvaltningsdemokrati (DEFF) räknar med att 
pågående och planerade försök inom den försöksverksamhet som dele
gationen leder kommer att ge ett tillräckligt underlag för det fortsatta 

utvecklingsarbete som ingår i DEFF:s verksamhet. Nya försök med 
medbestämmanderätt skall påbörjas senast under första halvåret 1975. 

Förutsättningarna för den statliga personalutbildningen har föränd
rats bl. a. genom omvandlingar inom den offentliga sektorn och genom 

reformarbetet inom det allmänna undervisningsväsendet. För att an

passa personalutbildningen till dessa förändrade förutsättningar har en 
utredning tillsatts med uppgift att göra en förnyad prövning och sam
lad bedömning av den statliga personalutbildningens inriktning och or

ganisation. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom finansdepartemel?-tets verksamhetsområde i för
hållande till riksstaten för budgetåret 1974175 framgår av följande sam

manställning. Beloppen anges i milj. kr. 
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Anvisat Förslag Föränd-
1974/75 1975/76 ring 

DRlFrBUDGETEN 

A. Finansdepartementet m. m. 59,4 67,'2 + 7,8 
B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 293,8 339,4 + 45,5 
C. Skatte- och kontrollväsen 491,9 545,4 + 53,5 
D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 3 958,7 4 023,5 + 64,8 
E. Diverse I 611,7 1 394,5 - 217,2 

Summa driftbudgeten 6 415,6 6 370,0 - 45,6 

KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 175,6 210,6 + 35,0 
V. Fonden för låneunderstöd 0,1 0,1 
VII. Fonden för förlag till statsverket 80,0 60,0 20,0 
IX. Diverse kapitalfonder 63,0 63,0 

Summa kapitalbudgeten 318,7 333,7 + 15,0 

Totalt för finansdepartementet 6 734,3 6 703,7 30,6 

De totala utgifterna beräknas minska med 30,6 milj. kr. Anslagen 
på driftbudgeten minskar därvid med 45,6 milj. kr. under det att an
slagen på kapitalbudgeten ökar med 15 milj. kr. På driftbudgeten ökar 
främst bidrag och ersättningar till kommunerna med ca 65 milj. kr. 
Anslagen till statistiska centralbyrån ökar med över 37 milj. kr., varav 
större delen avser den allmänna folk- och bostadsräkningen under år 
1975. Det under sjunde huvudtiteln redovisade anslaget till täckande 

av merkostnader för löner och pensioner är - i avvaktan på avtal 
om 1975 och 1976 års löner för de statsanställda - schablonmässigt 
beräknat till 1 200 milj. kr., vilket innebär en minskning med 220 milj. 
kr. På kapitalbudgeten ökar anslaget till byggnadsarbeten för statlig för
valtning med 35 milj. kr. Större delen av kostnaderna under anslaget 
avser uppförande av lokaler för omlokaliserade statliga myndigheter. 
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FINANSDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Sträng såvitt avser frågorna under littera A, B 
punkterna 1-16, C, D, E punkterna 1-11 på driftbudgeten samt kapi
talbudgeten; 

statsrådet Löfberg såvitt avser frågor under littera B punkterna 17-21 
och E punkterna 12-18. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser finans
departementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Sjunde huvudtiteln 

A. FINANSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Finansdepartementet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

14 961063 
15 850 000 
18 696 000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
EY.penser 

1974/75 

126 
70 

196 

14 650000 
200 000 

1000000 

15 850 000 

Beräknad 
ändring 
1975/76 

+ 2 

+ 2 

+2 746 000 

+ 100000 

+2846000 

Genom kungörelse (1974: 75) om ändring i departementsinstruktionen 
(1965: 386) har sekretariatet för ekonomisk planering inom finansdepar
tementet omvandlats till en ekonomisk avdelning. Ekonomiska avdel-
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ningen bereder bl. a. frågor rörande stabiliseringspolitiken och samhälls
ekonomins utveckling på längre sikt. Mot bakgrund av den ökande be
tydelsen av valutafrågorna och andra internationella ekonomiska frågor 
har vidare inom ekonomiska avdelningen inrättats en enhet för frågor 
rörande internationellt ekonomiskt samarbete. Vid tillkomsten av den 
internationella enheten har inom ramen för befintliga medel inrättats tre 
handläggartjänster och en biträdestjänst. 

För nästa budgetår räknar jag medel för ytterligare tvä sakkunniga 
inom departementets rättsenheter för frågor om företagsbeskattning 
resp. indirekt beskattning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Finansdepartementet för budgetåret 1975176 anvisa ett 
förslagsanslag av 18 696 000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för departementen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
J 975/76 Förslag 

30 834 814 
34 290 000 
38 '.!50 000 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens organisations
avdelning och andra för departementen gemensamma anordningar. 
Från anslaget bestrids vidare departementens och kommitteernas sjuk
vårds- och lokalkostnader, utgifter för expenser avseende inredning 
och utrustning av lokaler, telefon m. m. samt kostnader för tjänstebilar, 
allt i den mån medel inte anvisas i annan ordning. Sjukvårds- och lo
kalkostnaderna för utrikesdepartementet samt hyreskostnaderna för för
svarsdepartementet bestrids dock fråri vederbörande departements
anslag. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Re~eersättningar (även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Kostnader för tjänstebilar 
Expenser 

Därav engångsutgifter 

1974/75 

20 
106 

126 

6 590000 
300 000 
40000 

21 850000 
175 000 

5 335 000 
(841 000) 

Beräknad 
ändring 
1975/76 

+ 1 
+ 4 

+ 5 

+ 1127000 
+ 25000 
+ 10000 
+ 2 068 000 
+ 5000 
+ 725000 

(+ 4000) 

34 290 000 + 3 960 000 
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För pris- och Iöneomräkning, varav 308 000 kr. avser förhöjt löne
kostnadspålägg och 1 135 000 kr. ökade kostnader för befintliga loka
ler, räknar jag 2 142 000 kr. 

Jag beräknar vidare för revisionskontoret hos departementens orga
nisationsavdclning medel för en handläggartjänst till följd av den ökade 

efterfrågan på revisionsinsatser inom kontorets granskningsområde. 
Härutöver beräknar jag medel för en biträdestjänst för arbetet med per
sonaladministrativa frågor och för tre tjänster vid departementens off

setcentralcr. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 

förordar jag att anslaget tas upp med 38 250 000 kr. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensamma ilndamål för departementen för budget
i\ret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 38 250 000 kr. 

A 3. Ekonomiska attacheer 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

730 113 

1000000 

1 146 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska attachCer. Tjäns
ter för sådana attacbeer finns inrättade i Bryssel, Paris, Tokyo och 

Washington. 
För nästa budgetår räknar jag inte med andra ökningar än pris- och 

löneomräkning. Anslagsbehovet beräknar jag till 1146 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiska attacheer för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 146 000 kr. 

A 4. Kommittecr m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

7 223 522 

8 000 000 

8 500 000 

Reservation 3 371046 

Belastningen på anslaget under innevarande budgetår beräknar jag 
till ca 9,2 milj. kr. Med hänsyn till den förväntade omfattningen av 

kommittevcrksamheten under nästa budgetår och med beaktande av den 
anslagsbehållning som väntas uppkomma förordar jag att anslaget förs 

upp med 8,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett 

reservationsanslag av 8 500 000 kr. 
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A 5. Extra utgifter 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

481 416 
300 000 
600 000 

Reservation 

11 

307 615 

Med hänsyn till den hittillsvarande belastningen bör anslaget föras 
upp med 600 000 kr. för nästa budgetår. Jag har därvid räknat med att 
fortsatt bidrag till utgivningen av statskalendern skall bestridas från an
slaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva

tionsanslag av 600 000 kr. 
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B. ALLM.:\NNA CENTRALA ÄMBETSVERK M. M. 

B 1. Kammarkollegiet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

8 005 488 

8 132 000 

9 174 000 

12 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
handlägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom, rikets indelning 

och den prästerliga organisationen, handha medels- och fondförvalt

ning samt i vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Inom kollegiet finns sju en

heter, nämligen en allmän avdelning, ett advokatfiskalskontor, en fond

byrå, en redovisningscentral, ett revisionskontor, ett arkivkontor och 

en administrativ sektion. 

1974/75 Beräknad ändring till 1975/76 

Kammar- Före-
kollegiet draganden 

Personal 
Handläggande personal 55 
övrig personal 65 +4 

120 +4 

Anslag 
Lönekostnader 8114000 + 1098000 + 999 000 
Sjukvård 20000 + 13 000 + 13 000 
Reseersättningar 73 000 

Därav utrikes resor (I 000) (-) (-) 
Lokalkostnader 752000 + 211 000 + 211 000 
Kostnad för datamaskintid 955 000 55 000 
Expenser 510 000 + 40000 + 40000 

Summa utgifter 10424 000 + 1362 000 + 1208000 

Avgår ersättningar för rcdovis-
166 000 ningscentralens tjänster 2 292 000 + 420000 + 

Summa anslag 8132 000 + 942 000 + 1042000 

Kammarkollegiet 

1. Pris- och Iöneomräkning 1163 000 kr., varav 272 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. Redovisningseentralen hos kollegiet behöver förstärkas med två 

assistenttjänster och två biträdestjänster för granskning och datare

gistrering. Av tjänsterna beräknas en för den utökade verifikations

mängden och tre för att möjliggöra internutbildning och förkortning av 

genomloppstiden ( + 199 000 kr.). 
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3. Av kollegiets jordebok är ett femtiotal volymer mycket slitna och 

behöver repareras. Kostnaderna härför beräknas till ca .500 kr./band 

eller totalt 25 000 kr. För budgetåret 1975/76 räknar kollegiet med 

10 000 kr. för ändamålet. 
4. Inom ramen för 0-alternativet kan kollegiets proccssvcrksamhet i 

bl. a. vattenmål, ersättningsmål enligt naturvårdslagen och fiskeersätt

ningsmål inte inskränkas genom någon åtgärd från kollegiets sida. Per

sonalinskränkningar måste därför belasta den övriga verksamheten. 

Följden skulle bli förlängd bandläggningstid och allmänt försämrad 
service samt reducerad granskningsverksamhet beträffande arvs- och 

gåvobeskattningen. Även revisionskontorets verksamhet skulle drabbas 

och få effekter på revisionen hos de 65 myndigheter kontoret har att 

revidera. 

Föredraganden 

Jag är inte beredd att under pågående utvärdering av ny registrerings

utrustning tillstyrka de begärda tjänsterna vid redovisningseentralen. 

Inom den nya statliga redovisnings- och revisionsorganisationen finns 

till kammarkollegiet knuten en redovisningsgrupp som f. n. omfattar ett 

sextiotal myndigheter. Redovisningsgruppen kommer att nästa budgetår 

utökas med ytterligare myndigheter, bl. a. statens trafiksäkerhetsverk. 

Med hänsyn härtill förordar jag att revisionskontoret bos kammarkol

legiet tillförs ytterligare resurser. Jag beräknar 100 000 kr. för ända
målet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

9 174 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kammarkollegiet för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 9174 000 kr. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för 
den statliga statistikproduktionen och handhar huvuddelen av denna. 

Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom sta

tistikområdet. Det åligger vidare centralbyrån att utföra vissa intermit

tenta undersökningar och att göra långsiktiga yrkes- och utbildnings

prognoser. Hos centralbyrån handhas äktcnskapsregistret samt förs cen

tralt företagsregister, lantbrukets företagsregister och i övrigt de re

gister som behövs för verksamheten. SCB skall inom sitt kompetensom

råde i mån av resurser åtaga sig uppdrag från statliga och kommunala 

myndigheter. SCB får även åtaga sig sådana uppdrag från enskilda upp
dragsgivare. Denna verksamhet skall vara ekonomiskt självbärande. 
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SCB leds av en styrelse. Chef för centralbyrån är en generaldirektör. 
Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar, nämligen avdelningen 
for areell statistik, avdelningen för företagsstatistik, avdelningen för in
dividstatistik, avdelningen för planering och samordning, avdelningen 
för administration och information, uppdragsavdelningen samt driftav
delningen. A vde:lningarna är i sin tur organiserade på enheter. Till 
centralbyrån är också knutet ett vetenskapligt råd samt ett antal nämn
der. 

Verksamheten vid SCB bedrivs dels i Stockholm, dels i Örebro där 
centralbyrån har en produktionsfilial. Till filialen i Örebro är bl. a. 
huvudparten av driftavdelningen förlagd (datamaskincentralcn och cen
tralen för manuell databehandling). Den 1 juli 1974 fanns vid central
byrån som helhet 1 844 anställda, varav 743 personer i Örebro. Därut
över fanns vid denna tidpunkt ca 390 lokalombud inom avdelningen för 

uppdragsverksamhct. 
SCB har de senaste [tren fått anslag i programtermer. Följande pro-

gramindelning g~iller fr. o. m. den 1juli1974. 
1. Statistik, register och prognoser 

2. Uppdragsverksamhet 
Programmet Statistik, register och prognoser indelas följande del-

program. 
1. Extern samordning 
"' Jordbruk och skördeskadeskydd m. m. 

3. Industri- och byggnadsverksamhet 
4. Handel, servicenäringar och priser 
5. Bostäder, andra byggnader och fastigheter 
6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

7. Arbetsmarknad 
8. Befolkning och hushåll 
9. Rätts- och socialväsende 

10. Utbildning, forskning och kultur 
1 l. Befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoscr 

12. Bibliotek och information m. m. 

13. Arkiv 
14. Standardisering, gemensam metodutveckling och projektbundet 

utvceklingsarbete. 
l\kdel för statistiska centralbyråns verksamhet anvisas för budgetåret 

1974/75 under följande anslag. 
1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 
,., Statistiska centralbyrån: Statistisk uppdragsverksamhet. 

3. Statistiska centralbyrån: Teknisk uppdragsverksamhet. 
4. Förberedelser för folk- och bostadsräkning 1975. 
För budgetåret 1975/76 bör medel för centralbyråns verksamhet 

anvisas under följande anslag. 
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1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 
,., Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet. 

3. Statistiska centralbyrån: Utrustning . 

.+. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975. 

15 

Anslag 1 är ett förslagsanslag för finansiering av program 1 med 

undantag för de delar av programmet som finansieras av anslag från 
lX:e huvudtiteln resp. anslag 4. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag som ersätter de båda anslagen till 

statistisk resp. teknisk uppdragsverksamhet. Anslaget bör tas upp med 

ett formellt belopp på 1 000 kr. Under anslaget redovisas intäkter och 

kostnader för SCB:s uppdragsverksamhet. Anslaget får i princip inte 

belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblcm 

för uppdragsverksamheten under programmet samt för att t.v. till

godose behov av rörelsekapital disponerar centralbyrån en rörlig kredit 

i riksg1ildskontoret på högst 7,5 milj. kr. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag för finansiering av SCB:s investe

ringar i utrustningsobjekt vars värde överstiger 10 000 kr. och vars livs

längd överstiger tre år. Utrustning som anskaffas med anlitande av 

dessa medel skall så länge utrustningen inte har blivit helt avskriven 

ingå i SCB:s utrustningskapital. Medel motsvarande avskrivning och 

förräntning av utrustningskapitalet skall omföras till särskild inkomst

titel för vissa komplementkostnader. Kostnaderna skall belasta de två 

programmen. 

Anslag 4 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av pro

gram 1 som berör folk- och bostadsräkningen 1975. 

B 2. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

112171000 

110 764 000 

125 584 000 

Programmet Statistik, register och prognoser avser statistikproduk

tion, samordning av den statliga statistiken, förande av vissa centrala 

register, prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område, m. m. 

Statistiska centralbyrån har i sin anslagsframställning delat in verk

samheten under programmet, förutom enligt delprogramindelningen, i 

löpande verksamhet, intermittenta undersökningar och utvecklingsarbetc. 

Under de olika delprogrammen redovisas den löpande verksamhet 

och de intermittenta undersökningar som hör till delprogrammet i fråga. 

Det projektbundna utvecklingsarbetet är samlat under delprogram 14. 
Den löpande verksamheten omfattar löpande statistikproduktion, re

gisterarbete och prognosarbete. Till intermittenta undersökningar räk-
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nar SCB större, som regel med viss periodicitet, återkommande under

sökningar. Till utvecklingsarbete hänförs dels projekt som syftar till att 

planera utformningen av ny statistik och nya metoder, dels projekt som 

avser mera omfattande förändringar och anpassningar av den existe

rande statistikproduktionen. Utvecklingen inom programmet dels enligt 

denna indelning, dels enligt delprogramindelningen framgår av följande 

sammanställningar. 

(1 000-tal kr.) 

Delprogram 1973/74 1974/75 1975/76 
Beräknar 

SCB Föredra-
ganden 

1) Extern samordning' 1184 I 138 2193 1 271 
2) Jordbruk och skördeskadeskydd m.m. 20 512 19 723 26791 23 339 

Därav under IX:e huvudtiteln ( 15 059) (14298) (20 470) (17 334) 
3) Industri och byggnadsverksamhet 7 709 8 530 9 678 9 579 
4) Handel, servicenäringar och priser 9 355 10 201 12 769 11 295 
5) Bostäder, andra byggnader 

och fastigheter 6 876 6 502 9 331 7 271 
6) Samhällsekonomi och 

offentlig förvaltning 20 170 12268 15 660 13 647 
7) Arbetsmarknad 12 794 13 065 17 416 15 796 
8) Befolkning och hushåll 11 804 15 653 43176 38 080 

Därav 1975 års folk- och 
bostadsräkning ( 1 320) (4 876) (26 500) (26 500) 

9) Rätts- och socialväsende 6920 7 314 10041 8078 
10) Utbildning, forskning och kultur 8 244 8 950 12106 10 364 
11) Befolknings-, yrkes- och 

utbildningsprognoser 3 510 4129 5034 4485 
12) Bibliotek och information m. m. 4 754 4 540 5 448 4 911 
13) Arkiv 1 433 1 815 5 846 4186 
14) Standardisering, gemensam metod-

utveckling och projektbundet 
utveck!ingsarbete' 11 965 15 884 25 563 17 116 

Därav utvccklingsarbete (7 378) ( 10 630) ( 18 663) ( 11 425) 
Ofördelade kostnader som 

motsvaras av intäkter 2 317 1 347 1 411 1 411 

Summa kostnader 129 547 131059 202463 170 829 

Avgår intäkter 17 376 20 295 48 381 045 245 
Tillkommer div. gemensamma kostnader 3_ '- 2 503 

Summa anslag/utfall 112171 110 764 156 585 125 584 

1 Det tidigare delprogrammet gemensam metodutveckling, intern och extern 
samordning har delats upp i två delprogram, ett avseende extern samordning och 
ett avseende standardisering och gemensam metodutveckling till vilket även det 
projektbundna utvecklingsarbetet har överförts från övriga delprogram. 

• Härav utgör 26,5 milj. kr. medel från anslaget B 5. under VII:e huvudtiteln 
och 17 334 000 kr. medel från anslagen C 7. och C 9. under IX:e huvudtiteln. Vi
dan: utgör 1176 000 kr. ersättning till statistiska centralbyrån från socialstyrelsen, 
byggnadsstyrelsen och skolöverstyrelsen för vissa kostnader för det gemensamma 
biblioteket i kvarteret Garnisonen och 235 000 kr. intäkter från försäljning av 
publikationer. 

• De gemensamma kostnaderna avseende budgetåren 1973 /74 ochl974/75 har 
fördelats på delprogrammen. 
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(1 000-tal kr.) 

:i. 1973/74 1974/75 1975/76 
Beräknar 

SCB Föredra-
gandcn 

Löpande verksamhet 90 759 97 928 132 128 112 856 
Intermittenta undersökningar 14034 2 206 5 794 1 303 
U tvecklingsarbete 7 378 10 630 18 663 11425 

Summa anslag/utfall 112171 110 764 156585 125 584 

SCB framhåller att efterfrågan på statistik med nuvarande resurser 
inte tillgodoses i den utstriickning som vore motiverad. En utbyggnad 
oc:h förbättring av statistiken har dock skett under de senaste åren. 
Samhällsutvecklingen leder till ständigt ökade behov av statistik för 
planering, beslut, uppföljning och allmän information på en mängd nya 
fält. Ofta är statistiken på dessa områden karakteriserad av en ökad 
komplexitet i fråga om mätproblem och genomförande av produktions

processen. Ett viktigt sådant område är miljön. I fråga om statistik över 
markanvändning förutses efterfrågan öka. 

Aven på områden där det traditionellt har funnits en statistisk be

vakning uppkommer enligt SCB ständigt behov av belysning av nya 
aspekter. Några exempel på sådana förändringar i efterfrågan under 
senare år gäller sysselsättnings- och arbetslöshetsfrågorna, bostadssek
torn och skolväsendet. Det finns också exempel på mycket snabbt upp
trädande nya konsumentbehov. Sålunda medförde förra vinterns olje
kris bl. a. krav på snabbstatistik för att belysa energiförsörjningen. 

SCB har fortsatt utvccklingsarbetct med det arkivstatistiska systemet 
(ARKSY). Detta system innefattar bl. a. ,uppbyggnad av statistiska data
system och en teknisk och innehållsmässig samordning i insamlings-, 
bearbetnings- och uttagsleden av den statistiska produktionsprocessen. 
Den successiva övergången till en mer databasorienterad statistikpro
duktion utgör ett av de sätt på vilket centralbyrån söker minska upp
giftslämnandet för allmänheten. 

De ökade tekniska möjligheterna att lagra och utnyttja information 
har medfört utbredda farhågor för intrång i den personliga integriteten. 

SCB betonar att uppmärksamheten liksom hittills ständigt måste vara 
riktad på de nödvändiga skyddsåtgärderna mot avsiktligt eller oavsiktligt 
missbruk av det insamlade materialet. I samband med SCB:s anpassning 

till den nya datalagen har verket etablerat kontakter med datainspektio
nen och räknar därvid med datainspektionens stöd i sin skärpta, konti
nuerliga bevakning av uppgiftslämnarnas sekretessintressen och person
liga integritet. Centralbyrån har som registerförande myndighet skyl
dighet att söka tillstånd hos datainspektionen och att efterleva dess 

2 Riksdagen 1975. 1 sam[. Nr 1. Bilaga 9 
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beslut. SCB framhåller att dessa skyldigheter medför kostnader som 
delvis f. n. är svåra att uppskatta men som kan bli avsevärda. 

Både internt och externt går utvecklingen enligt SCB mot ett ökat 
behov av samverkan i olika avseenden för att nå gemensamma mål. 
Ett exempel på denna tendens är personalens ökade engagemang och 
informationsbehov. SCB framhåller vidare att verkets uppgifter som 
samordningsorgan för statistikproduktion i landet har ökat i betydelse. 
Bl. a. har en samordnad publicering av arbetsmarknadsvcrkets nya ar
betsförmedlingsstatistik och SCB:s arbetskraftsundersökningar påbörjats 
i augusti 1974. Vidare har samarbetet med socialstyrelsen utvecklats in
om ramen för det arbete som samordnas av hälso- och sjukvårdens 
statistikdelegation. 

Centralbyrån har i sin anslagsframställning och i särskilda skrivelser 
i anslutning till denna redovisat förslag som skulle innebära en anslags
ökning med 45,8 milj. kr. För pris- och löneomräkning beräknar verket 
för hela anslaget 12 817 000 kr. Av ökningen avser vidare 860 000 kr. 
stigande kostnader för personaladministrativ verksamhet och ökade me
del för att bekosta fackligt arbete på betald arbetstid, 430 000 kr. ökat 
medelsbehov för förstärkning av verkets säkerhetsskydd, 250 000 kr. 
ökade kommunikationskostnader till följd av att en stigande andel av 
centralbyråns verksamhet förläggs till Örebro och 762 000 kr. kapital

kostnader. 
Centralbyrån har i särskild skrivelse den 29 oktober 1974 föreslagit 

att dess ekonomi- och produktionsadministrativa verksamhet skall om

organiseras och att ytterligare 190 000 kr. ställs till verkets förfogande. 
Statskontoret och riksrevisionsverket har i huvudsak tillstyrkt förslaget 
men förordar att omfäggningen sker inom ramen för tillgängliga 

resurser. 
Det projektbundna utvecklingsarbetet redovisas fr. o. m. innevarande 

budgetår under delprogram 14) Standardisering, gemensamt metodut
veckling och projektbundet utvecklingsarbete. I följande redogörelse 
för SCB:s förslag presenteras det projektbundna utvecklingsarbetet 
däremot under resp. delprogram i syfte att öka överskådligheten. 
Under de olika delprogrammen begär centralbyrån utöver pris- och 
löneomräkning medel för bl. a. följande ändamål. 

1) Extem samordning 

Centralbyrån föreslår att ytterligare 531 000 kr. anvisas för ökad 
extern samordning och informationsspridning. För biträde åt forskare 
vid utnyttjande av SCB:s material behövs 375 000 kr. För utvccklings

arbete i syfte att utarbeta en plan för inlemmande av extern statistik i 
en ny SOS-serie begärs 95 000 kr. 
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2) Jordbruk och skördeskadeskydd m. m. 

Genom minskade insatser i förhåliähcie- till innevarande budgetår ncd
går medelsbehovet för deklarationsundersökningen för jordbrukare med 
50 000 kr. Den tidigare beslutade utvidgningen av statistiken över salt
sjöfiskets fångster och fiskestatistisk årsbok medför genom övergång till 

full årsproduktion en merkostnad på 155 000 kr. SCB föreslår att en 
växtföljdsinventering genomförs till en totalkostnad av 302 000 kr., var
av 148 000 kr. behövs för nästa budgetår. För utvecklingsarbete begärs 
en nettoökning om 310 000 kr., avseende bl. a. markanvändningssta
tistik och fjärranalysens användningsmöjligheter. Utöver de medel som 
föreslås under förevarande anslag begär SCB 20,5 milj. kr. under jord
bruksdepartementets huvudtitel. 

3) Industri oclz byggnadsverksamhet 

Centralbyrån föreslår att bränslestatistiken läggs om från kvartals
till månadsredovisning, vilket medför en kostnadsökning på 111 000 kr. 
För utvecklingsarbete behövs ett medelstillskott på 335 000 kr. inne
fattande bl. a. inputstatistik för byggnadsscktorn och en inventering be

träffande storförbrukare av bränsle. 

4) Handel, servicenäringar och priser 

I syfte att förblittra konsumentprisindex begärs en ökning med 
504 000 kr. Bl. a. föreslås utökad prisinsamiing och en kvalitetskontroll
undersökning. För att förbättra producentprisindex behövs ytterligare 
207 000 kr. Om kvaliteten i utrikcshandelsstatistiken skall bibehållas 
behövs en medelsförstärkning med 45 000 kr. SCB föreslår vidare att 
harnnstatistiken byggs ut till en kostnad av 21 000 kr. och bilstatistiken 
enligt bilrcgistret till en kostnad av 15 000 kr. För att bygga upp en 
inkvarteringsstatistik fordras för ett halvt års produktion 167 000 kr. 

SCB begär 500 000 kr. för att genomföra en undersökning om inter
regionala personbilsresor. Av en totalkostnad på 930 000 kr. föreslås 
resterande medelsbehov täckas genom en tillfällig begränsning av statis
tiken över varutransporter med lastbil. Kostnadsökningen för utveck
lingsarbete, avseende bl. a. samfärdsclstatistikcn, beräknas till 11 O 000 

kr. 

5) Bostäder, andra byggnader och fastigheter 

För att bygga upp en moderniseringsstatistik för flerfamiljshus begärs 
en medelsförstärkning med 278 000 kr. Centralbyrån föreslår att de nu
varande fastighctsomkostnadsundersökningarna, som avser privatägda 

flerfamiljshus på hyrcsreglcradc orter, ersätts av en allmän intäkts- och 
driftkostnadsstatistik omfattande samtliga orter och ägarekategorier. 
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Kostnadsökningen till följd av denna omläggning skulle uppgå till 
514 000 kr. 

Vidare begärs ett medelstillskott på 1 217 000 kr. för att under nästa 
budgetår göra en intermittent utvidgning av bostads- och hyresunder
sökningarna. För statistik i samband med 1975 års allmänna fastighets
taxering behövs för nästa budgetår 408 000 kr. En medelsförstärkning 
med 340 000 kr. begärs för utvecklingsarbcte, bl. a. för koordinatmeto
dens användning inom SCB:s statistik. 

6) Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

Centralbyrån föreslår att årliga registerkontroller av det centrala före
tagsregsitret genomförs innebärande en kostnadsökning på 940 000 kr. 
För att upprätta en mervärdeskattestatistik erfordras 100 000 kr. I syfte 
att på olika sätt förbättra nationalräkenskaperna begärs ett medelstill
skott på sammanlagt 410 000 kr. Bl. a. föreslås att ett deflatorregister 
byggs upp, att kvartalsräkenskaperna utökas och att input-outputräken
skaperna byggs ut. För att öka den analytiska redovisningen och upp
rätta en återrapportering till uppgiftslämnarna beträffande finanssta
tistiken för företag behövs ytterligare 257 000 kr. 

SCB har i särskild skrivelse den 1 november 1974 hemställt om över
skridande för 1972 års allmänna företagsräkning med sammanlagt 4,8 
milj. kr. Av detta belopp beräknas 800 000 kr. belasta budgetåret 

1975/76. 
Nettokostnaderna för utvecklingsarbete beräknas stiga med 110 000 

kr. Häri innefattas bl. a. planering av en företagsdatabas, utnyttjande av 
administrativt material i statistikproduktionen och utvecklingsarbete in

om nationalräkenskaperna. 

7) Arbetsmarknad 

Centralbyrån begär 392 000 kr. för att upprätta en kvartalsvis sta
tistik över sysselsättning och Jönesummor för personal i den offentliga 
sektorn. Vidare föreslår verket att arbetskraftsundersökningarna byggs 

ut med en sammanlagd kostnadsökning på 2 158 000 kr. som följd. 
Detta skulle bl. a. möjliggöra en utökad regional redovisning, komplet

terande utbildningsfrågor och en undersökning om olika gruppers an
knytning till arbetsmarknaden. För utvecklingsarbete inom arbetsmark

nadsstatistiken, däribland en metodstudie beträffande arbetskraftsunder
sökningarna, behövs en medelsförstärkning med 445 000 kr. 

8) Befolkning och hushåll 

SCB begär ytterligare 648 000 kr. för att bygga ut befolkningsstatisti

ken, bl. a. genom ökad redovisning av utländska medborgare, genom 
redovisning av befolkningen i olika kommuntyper och med fördelning 
på tätorter och glesbygd. För invandrarstatistik behövs 524 000 kr. För 
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att bl. a. möjliggöra att tidsserier på individnivå införs i inkomst- och 
förmögenhetsstatistiken erfordras ytterligare 197 000 l\f, Tin.·statistiken 
över hushållens inköpsplaner behövs ett niedelstillskott på 125 000 kr. 

Partisympatiundersökningarna ökar med 392 000 kr. främst på grund 
av att valåret 1976 medför en extra undersökning. För miniatyrdata
basen krävs ett medelstillskott på 359 000 kr. Genom övergång till 
full årsproduktion beträffande statistiken över levnadsförhållandena i 
samhället stiger kostnaden med 433 000 kr. 

Den fortsatta planeringen inför en hushållsbudgetundersökning år 
1978 medför ett medclsbehov på 276 000 kr., vilket innebär en minsk

ning med 224 000 kr. För en ny provundersökning rörande levnadsför
htillandena i samhället krävs en oförändrad medelstilldelning, dvs. 
300 000 kr. Det totala medelsbehovet för 1976 års valstatistik ber;iknas 
till 1 820 000 kr., varav 184 000 kr. för budgetåret 1975176. 

SCB föresJår ett antal nya intermittenta undersökningar. För kvali

tetskontroll av befolkningsstatistiken behövs 326 000 kr., för en tids

anv;indningsundersökning 2 302 000 kr., varav 1 294 000 kr. under nästa 

budgetår, och för en språkundersökning 716 000 kr., varav 351 000 kr. 

under nästa budgetår. 
För utvccklingsarbete begär centralbyrån ytterligare 1 405 000 kr., av

seende bl. a. utveckling av inkomststatistiken och ett system för socio
demografisk statistik, vidare för samordnade individ- och hushållsur
val, planering av en individdatabas samt analys av följderna av en fram
tida folkminskning. 

Utöver här redovisade förslag begär SCB 26,5 milj. kr. under ansla
get B 5. St;itistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975. 

9) Riitts- oclz socialväsende 

Centralbyrån begär ökade resurser för krirhinalsfatistiken med till
hopa 292 000 kr. H[iri ingår förbättringar av polisstatistiken, en netto
kostnadsminskning till följd av viss integrering i rättsväsendets infor
mationssystem samt en utökad redovisning av domstols- och åklagar
statistikcn och av statistiken över återfall i brott. För socialvårdssta
tistiken erfordras en medelsökning på totalt 1 274 000 kr. avseende 
bl. a. komplettering med basinformation från andra databaser, anpass

ning av statistiken över fosterbarn m. m. till förändrad lagstiftning samt 
statistik över handikapphjälpmedel. 

Ett antal nya intermittenta undersökningar föreslås bli genomförda. 
För kriminalstatistik från 1850-talets början begärs 159 000 kr., varav 
80 000 kr. för nästa budgetår. En undersökning rörande den dolda 
brottsligheten skulle kosta 568 000 kr. att genomföra, varav 286 000 kr. 
skulle belasta budgetåret 1975/76. SCB föreslår dessutom att en familje

daghemsundersökning genomförs, för vilken totalkostnaden skulle upp
g{L till 367 000 kr. 
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För utvecklingsarbcte begär SCB en uppräkning av medlen med 
805 000 kr., däribland för kvalitctskontroll av polisstatistiken och för 
ett rapporteringssystem över produkter som lett till olycksfall. 

10) Utbildning, forskning och kultur 

Till lärarregistret behövs ytterligare 546 000 kr. För ny statistik över 
deltagare i särskilda kurser för arbetsmarknadsuthildning erfordras 
58 000 kr. Centralbyrån begär vidare sammanlagt 678 000 kr. för att 
på olika sätt bygga ut elevundersökningarna. Till högskolestatistikens 
integrerade informationssystem behövs en resursförstärkning med 
211 000 kr., bl. a. för att utvidga statistiken till av U 68 föreslaget ut
bildningsområde. SCB önskar framställa en kulturstatistisk årsbok till 
en kostnad av 124 000 kr. För överföring av bibliotcksstatistik från skol
överstyrelsen samt viss omläggning av denna statistik begärs 93 000 kr. 
Centralbyrån föreslår dessutom att ytterligare 197 000 kr. beviljas till 
forskningsstatistikcn, varigenom denna kan utvidgas till att även om
fatta universitet och högskolor. För utvecklingsarbete erfordras ett till
skott på 80 000 kr. 

11) Be/ olknings-, yrkes- oclz 11tbildningsprognoser 

Centralbyrån föreslår att ytterligare 73 000 kr. ställs till dess för
fogande för demografisk analys. För utökade regionala analyser och 
prognoser behövs ett tillskott på 91 000 kr. Vidare föreslås en medels
förstärkning på 345 000 kr. för att studera anpassningsmekanismcrna på 
arbetsmarknaden. För utvecklingsarbete med framtidsstudier begärs 
175 000 kr. 

12) Bibliotek och information 

Centralbyrån begär 91 000 kr. för utgivande av en årlig publikations
förteckning. För statistisk årsbok nedgår medelsbehovct med 232 000 
kr., bl. a. till följd av att tryckkostnaderna övergår till Allmänna För
laget. SCB föreslår vidare att publikationen Allmän månadsstatistik ut
vidgas för 30 000 kr. och att en ny månatlig publikation, SCB-indika
torer, framställs till en kostnad av 84 000 kr. För utökad PR-verksamhet 
behövs 145 000 kr. Till utbildningsverksamhet begärs en medelsför
stärkning med 194 000 kr. För utvecklingsarbete beräknas medelsbeho
vet för budgetåret 1975176 bortfalla, vilket innebär en kostnadsminsk
ning med 160 000 kr. 

13) Arkiv 

För arkivering av primärmaterial m. m. erfordras 120 000 kr, dvs. en 
oföriindrad resurstilldelning. 

SCB begär 510 000 kr. för mikrofilmning av primäruppgiftcr till 1960 
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års folk- och bostadsräkning. För fortsatt utbyggnad av den regional· 
statistiska databasen begärs 1 074 000 kr. under dclprogfärnitiet, vilket 
innebär en ökning om 886 000 kr. För tidsseriedatabasen erfordras öka
de insatser för löpande vård, vilket leder till önskemål om en resursför
stärkning med 148 000 kr. Centralbyrån föreslår dessutom att 320 000 
kr. anslås till miniatyrdatabasen för uppdatering och vård samt för 
tekniskt underhåll av programsystemet. 

Den nya datalagen beräknas under budgetåret 1975176 medföra 
kostnadsökningar på sammantaget 2 244 000 kr. för centralbyrån. Detta 
belopp kan uppdelas på följande poster. 100 000 kr. avser ökade cen
trala kostnader för tillståndsansöknings- och anmälningsförfarandet 

m. m., 130 000 kr. avser motsvarande kostnadsökning för de register

ansvariga enheterna inom verket och 80 000 kr. avser avgifter till data
inspektionen. Den återstående kostnadsökningen, uppgående till 

1 934 000 kr., beräknas uppkomma till följd av att SCB enligt 10 § 

datalagen är skyldig att på begäran av registrerad inom en månad un
derrätta denne om innehållet i personuppgift som ingår i verkets per
sonregister och innefattar upplysning om honom. Verket har f. n. cirka 
130 register i datalagens mening. Den beräknade kostnaden baserar sig 
på antagandet att cirka 15 000 förfrågningar inkommer under nästa 

budgetår, vilket innebär en styckekostnad per förfrågan om 129 kr. 
För utvecklingsarbete begärs totalt 1 075 000 kr., avseende dels ut

veckling av databashanteringssystemet ARKDABA, dels fortsatt utbygg
nad av den regionalstatistiska databasen. 

14) Standardisering, gemensam metodutveckling och projektbundet 

11 ti ·ec kl i ngsar bete 

Vad gäller den löpande verksamheten begär centralbyrån 170 000 kr. 
för regionalstatistisk produktionsberedskap, 125 000 kr. för metodarbete 
avseende kvalitetskontroll och 185 000 kr. för ökade insatser beträffan
de statistiska metoder för det arkivstatistiska systemet. För löpande 
metodarbete avseende mätteknik och datainsamlingsteknik vid intervju
undersökningar erfordras 205 000 kr. Till det centrala programbiblio
teket krävs en resursförstärkning om sammanlagt 330 000 kr. 

För det projektbundna utvecklingsarbetet som anslagsmässigt hör 

hemma under delprogram 14 har en redogörelse lämnats ovan under 
de 13 första delprogrammen. För det övriga utvecklingsarbetet, som av
ser standardisering och gemensam metodutveckling, begär SCB totalt 
3 830 000 kr., vilket innebär en ökning med 1 870 000 kr. 

För några av de i den föregående framställningen nämnda statistik

produkterna avser SCB att upprätta manuella register, nämligen för 

huvuddelen av den föreslagna invandrarstatistiken, för kvalitetskontroll 
av befolkningsstatistiken, för kriminalstatistik från 1850-talets början 
och för familjcdaghcmsundersökningen. Beträffande övriga statistik-
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grenar som innefattar uppgifter om individer och för vilka registerupp
byggnad över huvud taget är aktuell innebär detta således att person-
register i datalagens mening bildas. 

Personn/ 

1973/74 1974/75 1975/76 
Beräknar 

SCB Före-
draganden 

Personal 
Handläggande personal 595 691 785 703 
Övrig personal 923 837 998 915 

1 518 1528 1 783 1 618 

Statistiska centralbyrån beräknar att ett genomförande av dess för
slag under programmet leder till en ökning av den handläggande per
sonalen med 94 och en ökning av biträdcspersonalen med 161. 

Föredraganden 

För n~ista budgetår föreslår statistiska centralbyrån en ökning av an
slaget med 45,8 milj. kr. HUrav avser 12,8 milj. kr. pris- och löneom
räkning. Samtidigt redovisar centralbyrån inom ramen för det s. k. 
0-alternativet förslag till besparingar på sammanlagt 5 milj. kr. De av 
besparingarna som enligt min mening kan genomföras redovisas under 

resp. delprogram. 
Centralbyrån har under de senaste åren genomgått en kraftig expan

sion. A vsiktcn är att centralbyrån skall få i uppdrag att utföra en aHmän 
folk- och bostadsräkning under år 1975, vilket medför en avsevärd re
sursförstärkning. Mot denna bakgrund förordar jag en begränsad me
dclsökning i övrigt. Strävan bör enligt min mening vara att central
byrån konsoliderar sin verksamhet inom ramen för ett måttligt utökat 
anslag. Jag förordar en anslagsökning med 14,8 milj. kr. Av denna avser 
11,2 milj. kr. pris- och löneomräkning, varav 2,5 milj. kr. höjt Iöne
kostnadspålägg. Vidare avser 2,2 milj. kr. kostnader till följd av den 
nya datalagen, huvudsakligen för uttag av individuppgifter ur central

byråns register. 
Under delprogrammet extern samordning räknar jag inga ytterligare 

medel utöver pris- och löneomräkningen. 
Under delprogrammet jordbruk m. m. räknar jag ned medlen beträf

fande deklarationsundersökningen för jordbrukare med 100 000 kr. Jag 
har räknat medel enligt centralbyråns förslag beträffande saltsjöfiskets 
fångster och fiskestatistisk årsbok. Härutöver räknar jag enligt central

byråns förslag inom ramen för 0-alternativet ned medlen med 37 000 
kr. avseende begränsning av vissa specialbearbetningar i samband med 
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de objektiva skördeuppskattningarna. Jag har inte räknat medel för den 
av centralbyrån föreslagna växtföljdsiii.venteringen. 

För delprogrammet industri och byggnadsverksamhet räknar jag me
del i huvudsak enligt centralbyråns förslag. 

I fråga om delprogrammet handel, servicenäringar och priser har jag 
räknat med 100 000 kr. för förbättringar av konsumentprisindex genom 
övergång till kvartalsvisa hyresundersökningar och månatlig registrering 
av prisutvecklingen för motorfordon. Vidare har jag räknat medel enligt 
centralbyråns förslag vad gäller utrikeshandelsstatistiken, hamnstatisti

kcn samt bilstatistiken enligt bilrcgistret. Jag har beräknat vissa medel 
för en undersökning om interregionala personbilsresor. Medelsbehovet 

bör i huvudsak täckas genom en begränsning av statistiken över varu
transporter med lastbil. övriga förslag till ökningar under löpande verk
samhet har jag inte beaktat vid medelsberäkningen. 

Vad gäller centralbyråns förslag under delprogrammet bostäder, 

andra byggnader och fastigheter har jag beräknat 160 000 kr. för ut
vccklingsarbete för moderniscringsstatistik för flerfamiljshus. Jag räknar 
vidare 125 000 kr. för utbyggnad av den allmänna intäkts- och drift
kostnadsstatistiken för bostadsfastigheter. Centralbyråns övriga förslag 
till ökningar under löpande verksamhet har jag inte beaktat vid medels

bcräkningen. För den allmänna fastighetstaxeringen 1975 räknar jag 
medel enligt centralbyråns förslag. 

Under delprogrammet samhällsekonomi och offentlig förvaltning har 
jag räknat med 100 000 kr. för regional redovisning av arbetsställen ur 
centrala företagsregistret och 400 000 kr. för årliga registerkontroller av 
detta. För mervärdcskattestatistik har jag räknat medel enligt SCB:s 
förslag. Jag har vidare räknat med 150 000 kr. för en rad förbättringar 
av nationalräkenskaperna, nämligen för detaijstudier av prisbildnings
proccssen, utökade analystabeller, utökning av kvartalsräkenskaperna 
samt utbyggnad av input-outputräkenskaperna. Härutöver har jag räk
nat medel enligt centralbyråns förslag för återrapportering inom finans
statistiken för företag, för en februarienkät beträffande invcsterings
statistiken för kommunägda fastighetsförvaltande företag samt för kvar
talsvis redovisning av obligationsstatistiken. De övriga ökningsförslagen 
under löpande verksamhet har jag inte beaktat vid medelsberäkningen. 
Däremot r~iknar jag enligt centralbyråns förslag inom ramen för 0-
alternativet ned medlen dels med 31 000 kr. genom att lägga ned SOS
publikationen Taxeringsutfallet, dels med 332 000 kr. genom att helt 
lägga ned uppgiftsinsamlingen inom finansstatistiken för företag i bo

lagsform med mindre än 20 anställda. 
När det gäller den av SCB föreslagna höjningen av totalkostnaden för 

1972 års alJmänna företagsräkning är jag f. n. inte beredd att ta ställ
ning. Jag återkommer i annat sammanhang till frågan. 

I fråga om delprogrammet arbetsmarknad har jag räknat med 300 000 
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kr. för statistik över sysselsättning och lönesummor för personal inom 
den offentliga sektorn. För arbetskraftsundersökningarna har jag räknat 
upp medlen med sammanlagt 1 milj. kr. för regional stratifiering och 
för utökad redovisning inom de fem minsta riksområdena. övriga för
slag till ökningar under löpande verksamhet inom delprogrammet har 
jag inte beaktat vid medclsberäkningen. 

Under delprogrammet befolkning och hushåll räknar jag ned medlen 
för inkomst- och förmögenhetsstatistiken med 100 000 kr. Jag har räk
nat upp medlen för partisympatiundersökningarna i enlighet med cen
tralbyråns förslag. Beträffande miniatyrdatabasen föreslår jag att medel 
i fortsättningen tas upp under delprogrammet arkiv. För undersökning
arna rörande levnadsförhållandena i samhället räknar jag ytterligare 
352 000 kr. för övergång till full årsproduktion. Centralbyråns övriga 
förslag till ökningar under löpande verksamhet har jag inte beaktat vid 
medelsbedikningen. 

Jag har vidare räknat med 184 000 kr. för 1976 års valstatistik och 
200 000 kr. för planering av en hushållsbudgetundersökning. För övriga 
av centralbyrån föreslagna intermittenta undersökningar under delpro

grammet befolkning och hushåll har jag inte räknat medel. 
Under delprogrammet rätts- och socialväsende räknar jag medel för 

kriminalstatistiken enligt centralbyråns förslag vad gäller effekten av en 
integrering i rättsv~isendets informationssystem, dvs. en minskning med 
57 000 kr. Vidare räknar jag med 94 000 kr. för statistiken över foster
barn m. m. Frågan om statistik över handikapphjälpmedel tas upp i 
annat sammanhang. övriga förslag till ökningar under löpande verk
samhet har jag inte beaktat vid medelsberäkningcn. För en familjedag
hemsundersökning har jag räknat medel enligt centralbyråns förslag. 
Jag har inte räknat medel för övriga föreslagna intermittenta under
sökningar under delprogrammet. 

I fråga om delprogrammet utbildning, forskning och kultur räknar 
jag med 484 000 kr. för lärarregistret avseende dels en intermittent ut
vidgning med ämnesfördelning, dels anpassning till det kommunala 

personaladministrativa informationssystcmet. Jag räknar även med 
87 000 kr. för en intermittent utvidgning av statistiken över elevernas 
ålder och med 22 000 kr. för närvarouppgifter vid vissa läroanstalter. 

Dessutom räknar jag medel enligt SCB:s förslag rörande biblioteks

statistiken. För övriga förslag till ökningar under löpande verksamhet 
har jag inte beräknat medel. Däremot kan enligt centralbyråns förslag 

inom ramen för 0-alternativet medlen räknas ned med 22 000 kr. 
genom att bearbetningen av elevuppgifter beträffande särskolan be

gränsas. 
För delprogrammet befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoser har 

jag inte räknat ytterligare medel utöver pris- och Iöncomräkningen. 
Under delprogrammet bibliotek och information räknar jag med 
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71 000 kr. för utgivande av en publikationsförteckning, 30 000 kr. för 
utvidgning av den allmänna månad_ssfa~is~iken samt 36 .000 :kr: för ökad 
PR-verksamhet. I samband med utgivningen av statistisk årsbok räknar 
jag enligt centralbyråns förslag med ett minskat anslagsbehov. De övriga 
förslagen till ökningar under löpande verksamhet har jag inte beaktat 
vid medelsberäkningen. 

I fråga om delprogrammet arkiv räknar jag oförändrade medel för 
arkivering av primärmaterial. Beträffande den regionalstatistiska data
basen föreslår jag att medel fortsättningsvis tas upp under projektbun
det utveeklingsarbete. För tidsseriedatabasen har jag räknat upp medlen 
med 85 000 kr. Vad gäller miniatyrdatabasen har jag räknat med 
sammanlagt 320 000 kr. 

Den av centralbyrån redovisade kostnadsökningen till följd av den 
nya datalagen uppgår till 2 244 000 kr., varav 1934000 kr. avser kost
nader för personuppgifter som på begäran utlämnas till de registrerade. 
Styekekostnaden för uttag av individuppgifter blir enligt centralbyrån 
så hög som 129 kr., eftersom SCB:s register av sekretess- och integri
tetsskäl är upplagda på ett sätt som syftar till att försvåra samlade ut
tag av personuppgifter. Jag är mot denna bakgrund beredd att godta 
centralbyråns beräkning. 

Under den del av_ delprogrammet standardisering, gemensam metod
utveckling och projektbundet utvecklingsarbete som avser löpande verk
samhet räknar jag inga ytterligare medel utöver pris- och löneomräk
ningen. 

För det under programmet bedrivna utvecklingsarbetet räknar jag 
ned medlen med 485 000 kr. Om pris- och löneomräkning inkluderas 
innebär detta totalt en medelsökning om 795 000 kr. Regeringen bör 
liksom hittills efter förslag från statistiska centralbyrån fastställa dispo
sitionsplan för verksamheten beträffande titvecklingsarbetet. 

Jag har inte beräknat särskilda medel för att täcka gemensamma kost
nader. Sådana kostnader bör enligt min mening täckas av de medel som 
jag räknat med under resp. delprogram. Jag tillstyrker i princip central
byråns förslag till viss omorganisation av det ekonomi- och produktions
administrativa systemet. Omorganisationen bör enligt min mening ske 
inom ramen för tillgängliga resurser. 

I fråga om fördelningen av programmet på löpande verksamhet, inter
mittenta undersökningar och utvecklingsarbete hänvisar jag till den sär
skilda sammanställningen enligt denna indelning. 

~Ied hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Statistiska centra/byrån: Slatistik, register och prognoser 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 125 584 000 
kr. 
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Il 3. Statistiska centralbyrån: Uppdragsvcrksamhct 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

l_ 

12 000 

1000 

28 

1 Anslagen Statistiska centralbyrån: Statistisk uppdragsverksamhet och Statis
tiska centralbyrån: Teknisk uppdragsvcrksamhct. 

Enligt reglcringsbrev för innevarande budgetår redovisas både sta
tistisk och teknisk uppdragsverksamhet vid SCB under programmet 

Uppdragsverksamhet. För budgetåret 1975176 bör i enlighet härmed 
anvisas endast ett anslag under vilket kostnader och intäkter för verk
samheten redovisas. I fortsättningen omfattar programmet Uppdrags
verksamhct bara arbeten till externa uppdragsgivare. Vidare redovisas 
fr. o. m. budgetåret 1974/75 den del av verksamheten som finansieras 
över anslag under IX:e huvudtiteln under anslaget B 2. Statistiska cen
tralbyrån: Statistik, register och prognoser. Därför blir plansiffror för 
omslutningen av de vcrksamhctsgrenar som omfattas av programmet för 

budgetåren 1974175 och 1975176 icke jämförbara .med siffror från ti
digare år. Omslutningen beräknas under innevarande budgetår uppgå 
till 15,l milj. kr. och under nästa budgetår till 16,8 milj. kr. 

Budgetåret 1974/75 förväntas enligt centralbyrån inte ge några mer 
betydande förändringar av uppdragsverksamhetens struktur jämfört med 
tidigare år. Den ökning i efterfrågan på de tjänster som utförs av ut
rcdningsinstitutct och intcrvjuarcnhctcn och som noterades under senare 

delen av budgetåret 1973174 förväntas fortsätta under budgetåret 1974/ 

75. 
Den utvidgade konsumentkontaktverksamhet som verket bedriver ge

nom uppdragsccntralen har fått ett positivt mottagande. Växande krav 
på beslutsunderlag förutsätter allt mer speciell och i olika avseenden ny 

statistisk information. 
En betydande del av uppdragsverksamheten består av standardiserade 

produkter i form av regionalstatistiska paket eller bearbetningar med 
hjälp av standardprogram. Under budgetåret 1973174 har ett stort an

t::il nya kommuner anslutit sig till det s. k. nyckelkodsystemet, dvs. 

produktionssystem som ger konsumenten möjlighet att själv fritt ut

forma de geografiska områden för vilka statistik skall produceras. 
Engångsuppdrag i anslutning till ämnesstatistikmaterialen förväntas 

öka obetydligt i antal och omslutning. 
Under budgetåret 1974175 avses en långsiktig uppdragsplan utarbetas 

där analys av efterfrågeutveckling och SCB:s anpassning till denna 
skall redovisas. Såvitt nu kan bedömas förutses en relativt jämn ut
veckling där personalkostnaderna, genom att engångsuppdragen kräver 

relativt stort utredningsarbete, är det kostnadsslag som antas öka mest. 
Under senare budgetår har uppdragsverksamheten uppvisat överskott. 
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I regleringsbrev för budgetåret 1974175 föreskrev Kungl. Maj:t att 
av den t. o. m. budgetåret 1973174 ackumulerade vinsten ~v uppdrags
vcrksamhctcn 70 % skulle inlevereras till statsvcrket den 30 september 

1974. Vidare fick högst 1,8 milj. kr. användas för anskaffning av ut
rustningsobjckt under budgetåret 1974/75 och återstoden av den acku
mulerade vinsten skulle inleveras till statsverket vid utgången av bud
getåret 1974/75. Enligt centralbyråns bokslut uppgick det ackumule

rade överskottet till 10,5 milj. kr. Härav har 7,3 milj. kr. omförts till 
inkomsttiteln övriga diverse inkomster. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett formellt belopp av 
1 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet för budget
året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 4. Statistiska centralbyrån: Utrustning 

Nytt anslag (förslag) 700 000 

Enligt av Kungl. Maj:t meddelade särskilda budgetdirektiv skall sta
tistiska centralbyrån beräkna erforderligt utrustningsanslag för utrust
ning överstigande ett värde av 10 000 kr. och med en livslängd på mer 
än tre år. Dessutom skall såväl anslags- som uppdragsprogrammet be
lastas med enligt särskilda föreskrifter beräknade kapitalkostnader av
seende ränta och avskrivning. 

För budgetåret 1974/75 disponerar centralbyrån av tidigare över
skottsmedel från uppdragsverksamheten högst 1,8 milj. kr. för ovan
stående ändamål. Ingående värde per den 1 juli 1974 av utrustnings
kapital har fastsfällts till 1 065 000 kr. 

För budgetåret 1975/76 beräknar centralbyrån ett anslagsbehov för 
utrustning om 700 000 kr. Anskaffningsplanen för nämnda utrustning 
avser såvli! objekt vid driftavdelningen som övriga avdelningar inom 
centralbyrån. 

Jag biträder statistiska centralbyråns förslag. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Statistiska ce11tralbyrån: Utrustning för budgetåret 1975/76 

anvisa ett rcservationsanslag av 700 000 kr. 

B 5. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975 

I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett anslag till för
beredelser för folk- och bostadsräkning 1975 med 4 650 000 kr. Jag 
kommer senare denna dag att anmäla frågan om genomförande av en 
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allmän folk- och bostadsräkning under år 1975. Förslag detta hän
seende bör föreläggas riksdagen i särskild proposition. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statistiska 

centra/byrån: Folk- och hostadsriikning 1975 för budgetåret 

1975/76 beräkna ett förslagsanslag av 26 500 000 kr. 

B 6. Konjunkturinstitutet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

13618015 
14 144 000 
4 365 000 

1 Anslagen Konjunkturinstitutet: Verksamheten i allmiinhet och Konjunktur
institutet: Särskilda undersökningar. 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utrednings
organ med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen 
inom och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin 
och bedriva forskning i anslutning härtill. 

Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter 
är fördelade på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet 

och administration. 
Konjunkturinstitutets verksamhet finansieras f. n. från två anslag, för

slagsanslaget Konjunkturinstitutet: Verksamheten i allmänhet och reser

vationsanslaget Konjunkturinstitutet: Särskilda undersökningar. Huvud
delen av institutets utgifter faller på det förra anslaget. Från anslaget till 
särskilda undersökningar bestrids vissa utgifter av tillfällig karaktär som 
sammanhänger med forskningsverksamhetcn. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även utrikes 

resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 
Särskilda undersökningar 

1974/75 

28 
16 

44 

3 051 000 
6 500 

6 500 
174 000 
481 000 

1 425 000 
4144000 

Beräknad ändring 1975 /76 

Konjunktur
institutet 

+ 296 000 

+ 6000 
+ 7000 
+ 42000 
+ 2 20 000 
+ 371000 

Föredra
ganden 

+ 296000 
+ 500 

+ 5 500 
+ 7000 
+ 42000 
-130000 
+ 221000 

' Rescrvationsanslaget Konjunkturinstitutet: Särskilda undersökningar. 
Avser den ökning i disponibla medel institutet begär. 
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Konjzmkturinstitutet 

1. Löne- och prisomräkning 343 OÖÖ kr:; varav 101 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordar institutet i första hand upphörande med 

publiceringen av den engelska versionen av skriften Konjunkturläget -
The Swedish Economy. Konsekvensen av detta skulle vara en betydande 
minskning av möjligheterna att utomlands och för de utländska repre

sentationerna i Sverige erhålla aktuell ekonomisk information om Sve

rige. 
3. För särskilda undersökningar begär institutet totalt 445 000 kr. 

Härav avser 85 000 kr. konjunkturbarometerområdet, 40 000 kr. system
arbete och maskinella bearbetningar, 200 000 kr. arbetsuppgifter för 
långtidsutredningens behov och 120 000 kr. övriga undersökningar. 

4. För ökad reseverksamhet och ökade kostnader för databearbetning 

begärs 8 000 kr. 

Föredraganden 

Konjunkturinstitutet omorganiserades budgetåret 1973174, varvid 
forskningsverksamheten gavs en fastare organisatorisk förankring i insti
tutet. Till följd härav överfördes för innevarande budgetår resurser till 
anslaget Verksamheten i allmänhet från anslaget Särskilda undersök
ningar. Härigenom kom endast vissa utgifter av tillfällig karaktär som 
sammanhänger med forskningsverksamhcten att kvarstå på det senare 
anslaget. Mot denna bakgrund har jag funnit att skäl inte längre förelig
ger för en uppdelning av institutets utgifter på två anslag. Anslagen bör 
slås samman till ett, benämnt Konjunkturinstitutet, under vilket Sär
skilda undersökningar bör ingå som en anslagspost. 

Konjunkturinstitutet disponerar för innevarande budgetår 200 000 kr. 
för arbetsuppgifter för långtidsutredningens behov. Institutet raknar för 
detta ändamål med en oförändrad medelsförbrukning under nästa bud
getår. Med hänsyn till att huvuddelen av arbetet för långtidsutredningen 
skall vara slutfört under första halvåret 1975 räknar jag med att institu
tets anslagsbehov i denna del kan begränsas till 50 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
4 365 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 4 365 000 kr. 
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Organisations- och anslagsfrågor rörande statskcntoret, Statskonsult 
AB och datamaskinccntralen för administrativ databehandling (DAFA) 

Inledning 

Statskmlforet 

Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationaliserings
vcrksamheten inom statsförvaltningen i den mån denna uppgift inte 
ankommer på annan myndighet. I verkets uppgifter ingår bl. a. att ta 
initiativ till och utföra rationaliseringsundersökningar, att utbilda per
sonal för rationaliseringsverksamhct och att genom rådgivning verka 
för förenklingar och kostnadsbesparingar inom statsförvaltningen. Ver

ket svarnr vidare för samordning i fråga om anskaffning och utnyttjan
de av datamaskiner inom statsförvaltningen samt förvaltar statens data
maskinfond. Statskontoret är chefsmyndighet för datamaskincentralen 

för administrativ databehandling (DAFA). 
Statskontoret leds av en styrelse. Chef för statskontoret är en general

direktör, som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under 
sig en överdirektör. Enligt instruktionen är verket organiserat på fyra 
utredningsavdelningar, en planerings- och utbildningsavdelning och en 
administrativ byrå. Vid statskontoret fanns den 1 juli 1974 266 anställda, 
uttryckt i årsarbetskrafter. 

Swtskonsu!t AB 

Statskonsult AB är ett helstatligt konsultbolag. Bolaget åtar sig 
uppdrag inom större delen av området administrativ utveckling. Före
taget leds under styrelsen av en företagsledning bestående av en 
verkstlillandc och en vice verkställande direktör. Vid sidan av de 
administrativa stödfunktionerna är konsultverksamheten uppdelad i sek
torer för organisationsutveckling, projektadministration, systemutveck
ling och utbildning. Sektorerna för systcmutveckling och organisations
utveckling är de största och är underindelade efter de marknader där 

företaget har uppdragsgivare. 
Statskonsult AB hade vid utgången av år 1973 ca 140 anställda. Där

av utgörs ca 120 av konsulter. 

Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA) 

DAFA har till uppgift att inom det statliga området på uppdrag ut

föra administrativ databehandling samt metod- och utvecklingsarbete 

i samband därmed. I mån av resurser får DAFA ~iven åtaga sig upp

drag från annan än statlig uppdragsgivare. 

DAFA skall vara ekonomiskt självbärande. Taxor för DAFA:s upp
drag fastställs av statskontoret efter samråd med riksrevisionsverket. 
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Statskontoret är chefsmyndighet för DAF A, som leds av en styrelse. 
Chef är en överdirektör. Inom centralen finns en kundserviCeenhet, en 

driftenhet, en teknisk enhet och en administrativ enhet, en stabsenhet 

för planering och samordning samt härutöver en enhet omfattande da
tacentralen i Gävle. Vid DAFA fanns den 1 juli 1974 331 anställda, ut

tryckt i årsarbctskrafter. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 25 maj 1973 till

kallade chefen för finansdepartementet den 5 juni 1973 en sakkunnig1 

med uppdrag att se över uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan stats

kontoret, Statskonsult AB och DAFA. Vidare skulle den sakkunnige 
pröva DAFA:s organisationsform och i anslutning därtill dess ställ
ning i förhållande till statskontoret. Den sakkunnige har arbetat under 

benämningen SDS-utredningen. 
Utredningen överlämnade den 2 oktober 1974 sitt betänkande över

syn av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan statskontoret, Stats
konsult AB och DAFA m. m. (Ds Fi 1974: 11) med bl. a. förslag till 
gränsdragning mellan nämnda organisationer och ändrad organisa
tionsform för DAF A. Efter remiss har yttranden över förslaget lämnats 

av centralnämnden för fastighetsdata, datainspektionen, försvarets ra
tionaliseringsinstitut, riksförsäkringsverket, statens trafiksäkerhetsverk, 
statens väg- och trafikinstitut, statskontoret, statistiska centralbyrån, 

DAFA, riksrevisionsverket, riksskatteverket, universitetskanslersämbetet, 

skolöverstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, arbetsmark
nadsstyrelsen, statens invandrarverk, statens industriverk, länsstyrelsen 

i Stockholms län, länsstyrelsen i Östergötlands län, samarbetsorganet för 
ADB inom rättsväsendet, datasamordningskommitten och Statskonsult 
AB. Särskild skrivelse har inkommit från I. Jonsson. 

SOS-utredningen 

Nuvarande organisationer 

Statskontoret 

Sedan statskontoret inrättades som centralt rationaliseringsorgan inom 
statsförvaltningen den 1 juli 1961 har verket berörts av ett flertal för
ändringar. Således utvidgades år 1963 verkets uppgifter till att om

fatta centrala uppgifter rörande administrativ databehandling i stats
förvaltningen. Dessa uppgifter hade tidigare till vissa delar fullgjorts 
av matcmatikmaskinnämnden och kommitten för maskinell databe

handling. Under senare år bar inriktningen och omfattningen av stats
kontorets verksamhet påverkats av inrättandet av statens datamaskin
fond och försvarets rationaliseringsinstitut (1968), Statskonsult AB och 
AB Allmänna Förlaget (1969) samt datamaskincentralen för administra-

1 Statssekreteraren Sven Andersson. 

3 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 9 
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tiv databehandling (1970). Vidare har vissa verksamheter som över
gångsvis handhafts av statskontoret förts över till andra myndigheter. 
Sålunda har driften av datamaskinanläggningen vid Karolinska sjuk
huset överförts till sjukhuset år 1971 samt fond- och kamcralförvalt
ningen vid fondbyrån med redovisningscentral och revisionskontor förts 
över till kammarkollegiet år 1973. 

Vid 1965 års riksdag (prop. 1965: 42, SU 1965: 91, rskr 1965: 224) 
behandlades den närmare inriktningen av statskontorets verksamhet. 
Rationaliseringsverksamheten skulle i enlighet med de antagna riktlinjer
na inriktas på större och mer vittomfattande undersökningar. En viss 
begränsning i remissverksamheten skulle ske. Utökning av verksamheten 
skulle ske inom metodutveckling, kontorsteknisk service, samordning av 
anskaffning och utnyttjande av datamaskiner samt central rationalise
ringsutbildning. Statskontoret skulle vidare fungera som konsultorgan 
vid större rationaliseringsprojekt. 

I samband med att Statskonsult AB bildades angavs i prop. 1969: 60 
att statskontorets verksamhet borde koncentreras på utvecklings- och 
samordningsuppgifter inom rationaliseringsområdet, på initiering av 
rationaliseringsåtgärder samt på mera brett upplagda rationaliserings
undersökningar. 

Statskonsult AB 

Det statliga bolaget Statskonsult AB bildades år 1969. Företaget 
skulle bl. a. överta delar av statskontorets konsultinriktade verksamhet. 
Syftet var att tillgodose myndigheternas växande behov av rationalise
ringskonsulter, som är väl insatta i förhållanden inom den statliga 
verksamheten. Grundvalen för verksamheten skulle utgöras av stats
kontorets dåvarande konsultverksamhet. 

Tyngdpunkten i konsultföretagets uppgifter skulle ligga på system
oeh programmeringsarbete för ADB och sådan allmän kontorsrationa
lisering som är en följd därav. Det förutsattes dock att företaget på 
längre sikt skulle utvidga sin verksamhet till andra sektorer av admi
nistrativ rationalisering. Departementschefen underströk vikten av att 
konsultföretaget fick en sådan bred inriktning av sin verksamhet att det 

effektivt kunde betjäna myndigheterna vid skilda former av rationali
sering. Företaget skulle vidare driva sin verksamhet i konkurrens med 

andra konsultföretag. 
Under år 1970 präglades verksamheten av systemutvcckling och pro

grammering för ADB. 
Från början av år 1971 utökades organisationen med en helt ny 

kompetens, projektadministration, samtidigt som kontorsrationaliserings

funktionen ytterligare förstärktes. 
Samma år tillfördes Statskonsult AB resurser inom utbildningsom

rådet, vilket ledde till en snabb etablering som utbildningsproducent. 
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Samtidigt påbörjades en uppbyggnad av sektorn för organisationsut
veckling. 

Den utbyggnad av Statskonsult AB som skett efter det att företaget 
bildades har medfört att företaget nu tillgodoser krav inom hela om
rådet administrativ utveckling. 

DAFA 

DAFA bildades i juli 1970 genom en omorganisation av statistiska 
centralbyrån (SCB), varvid databehandlingsverksamheten vid SCB upp
delades i två organisationer. Den ena, som inlemmades i SCB:s organi
sation, avsågs ha huvudinriktning mot statistisk databehandling. Den 

andra nya organisationen, DAFA, organiserades som en från SCB fri
stående myndighet med huvudinriktning mot administrativ databehand
ling. Till DAFA överfördes även vissa resurser för system- och program
mcringsarbete. 

DAFA:s verksamhet är till övervägande del hänförlig till ADB-om
rådet. Organisationen erbjuder sina uppdragsgivare bl. a. databered
ning (hålkortsstansning, registrering på magnetband m. m.), datamaskin
kapacitet, standardsystem (t. ex. för löneberäkning, redovisning), system
drift, systemarbete, programmeringsarbete och ADB-tekniska konsult
tjänster (t. ex. tekniska metoder, ADB-system, databaskonstruktioner). 

Sedan de första verksamhetsåren har DAFA:s verksamhetsinriktning 
i viss mån ändrats. Datacentralen har vid sidan av den rena driftservi
cen i allt större utsträckning engagerat sig i utveckling av system. För
hållandet mellan avdelade resurser för systemutveckling resp. ADB
produktion är dock oförändrat. 

Utredningens förslag 

Utredningens grundläggande syn är att statskontoret, Statskonsult AB 
och DAF A, trots att de har olika organisations- och finansieringsformer, 
utgör delar av den centrala statliga organisationen för rationalisering, 
administrativ utveckling och databehandling. Utredningens övervägan
den och förslag tar sikte på att öka förutsättningarna för samverkan 
mellan de tre organisationerna. 

Utredningen har kartlagt tänkbara problemområden mellan de tre 
organisationerna. De problem som framkommit anser utredningen vara 
av begränsad omfattning. Problemområdena har i huvudsak berört dels 
DAFA:s möjligheter att inom ramen för nuvarande yttre organisation 
uppfylla sitt ansvar för lönsamhet i verksamheten, dels vissa resurs
dubbleringar till följd av oklarheter i uppgiftsfördelningen mellan orga
nisationerna inom områdena allmänutredande verksamhet och system
utveckling och programmering för ADB. 

J frågan om organisations/orm för DAF A konstaterar utredningen 
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att DAFA har begränsade möjligheter att själv fatta beslut i frågor som 
på ett avgörande sätt påverkar ekonomin i driften. Samtidigt har DAF A 
ålagts ansvar som uppdragsfinansierad myndighet att verksamheten 
ekonomiskt skall gå ihop. Framför allt begränsas DAFA:s beslutsrätt 
av statskontorets chefsmyndighetsskap, som bl. a. innebär följande. 
- Statskontoret fastställer efter samråd med riksrevisionsverket de 

taxor som DAF A skall tillämpa. 
- Statskontoret utvärderar och anskaffar den datautrustning som 

DAF A skall använda. 
- Statskontoret avgör frågor om förslag till anslagsframställning och 

driftstat. 
- Statskontoret träffar kollektivavtal för arvodesanställd personal. 
- Statskontoret avgör större frågor av principiell natur. 

SOS-utredningen anför att DAFA:s verksamhet i vissa avseenden 
skulle kunna underlättas om verksamheten bedrevs i bolagsform. 
DAFA:s konkurrenssituation i förhållande till andra servicebyråer skulle 
troligtvis därmed stärkas något. Möjligheterna till förbättrad samord
ning med Statskonsult AB skulle enligt utredningen kunna tala för bo
lagsformen. 

Datasamordningskommitten (DASK) har att överväga frågan om 
samordning på dataområdet. Samordningen kan enligt direktiven avse 
kommunikationslösningar, säkerhets- och sekretessfrågor, organisations
frågor avseende systemutveckling och drift, upphandlingspolitik etc. I 
avvaktan på DASK:s arbete vill utredningen inte förorda att DAFA 
ombildas till aktiebolag. Utredningen anser vidare att det inte finns 
tillräckliga skäl att låta DAFA arbeta i den renodlade konkurrensmiljö 
som normalt följer av bolagsformen. Detta motiveras dels av drifteko
nomiska skäl, dels av en önskan om att ge DAFA vissa begränsade 
normerande uppgifter. Mot denna bakgrund förordar utredningen att 
DAFA även i fortsättningen bedrivs i formen uppdrags f i
n a n s i e r a d m y n d i g h c t. 

Inom ramen för formen uppdragsfinansierad myndighet föreslås 
dock vissa organisatoriska förändringar för att förbättra DAFA:s möj
ligheter till rationell drift. Sålunda konstateras att statskontorets chefs
myndighetsskap för DAF A i huvudsak bar kommit att bli av formell 
innebörd. Statskontorets möjligheter att genomföra uppgiften att sam
ordna rationaliseringsverksamheten i förvaltningen förutsätter inte en 
chefsmyndighetsfunktion. Chefsmyndighetsskapet torde numera enligt 
utredningen inte tillföra statskontoret eller DAFA något som är nöd
vändigt för resp. organisationers verksamhet. Oklarhet om vilken instans 
som äger fatta beslut i olika frågor och det förhållandet att vissa ären
den måste passera flera beslutsinstanser kan fördröja beslutsprocessen. 
Mot denna bakgrund och med beaktande av den ekonomiska omfattning 
DAFA:s verksamhet numera har, anser utredningen att DAFA bör bli 
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en s j ä I v st än di g, d i r e k t u n d e r r e g e ringen 1 y d an
d e myndighet. 

Utredningen föreslår vidare att DAF A:s s ty r e Is e med anled
ning av den föreslagna förändringen i organisationsform får en an
norlunda sammansättning. Chefen för statskontoret föreslås bli ordfö
rande i DAF A:s styrelse. I syfte att förbättra samordningsmöjligheter
na med Statskonsult AB bör bolaget vara företrätt av en representant i 
DAFA:s styrelse. Av samma skäl föreslås en representant för DAFA 
vara ledamot av Statskonsult AB:s styrelse. Vissa ytterligare föränd
ringar av styrelsesammansättningen föreslås av utredningen. Bl. a. bör 
i styrelsen ingå ledamot som representerar icke konkurrerande verk
samhet. 

För att vidare förbättra möjligheterna till samordning och en rationell 
arbetsfördelning mellan statskontoret, Statskonsult AB och DAF A kan 
enligt utredningen "produktionsråd" inrättas där lämplig personal i de 
tre organisationerna träffas och informerar varandra om pågående och 
kommande projekt och diskuterar möjligheterna till samarbete i olika 
projekt. 

Ett av motiven för utredningens förslag att statskontorets chefsmyn
dighetsskap bör upphöra är att stärka DAFA:s möjligheter att påverka 
faktorer som är styrande för DAFA:s ekonomi. En viktig fak"1or för 
DAFA:s ekonomi är dess datorutrustning. F. n. ligger ansvaret för 
upphandling av datautrustning för DAFA och DAFA:s statliga kunder 
på statskontoret genom förvaltningsansvaret för statens datamaskin
fond. Utredningen föreslår att statskontoret ges möjlighet att till DAFA 
delegera beslutanderätten i upphandlingsfrågor rörande datorutrustning 
för DAFA och till DAFA ansluten utrustning intill ett värde av 300 000 
kr. 

Vad gäller den allmänutredande verksainheteiz finns vissa problem 
i fråga om gränsdragningen mellan statskontoret och Statskonsult AB. 
De två organisationernas marknadsuppdelning kan i princip sägas utgå 
från att statskontoret utreder frågor där verkets myndighetsstatus är en 
nödvändig förutsättning, medan Statskonsult AB kan utreda övriga 
frågor. Enligt utredningens mening är denna uppdelning inte helt känd 
av uppdragsgivarna eller har inte följts av dessa. Även om uppdelningen 
teoretiskt är ganska klar, är det oundvikligt att tolkningsfrågor blir ak

tuella i vissa fall. 
Resurser för systemutveckling och programmering för ADB finns 

inom både statskontoret, Statskonsult AB och DAF A. De konkurrens
eller samordningsproblem som utredningen påvisat inom detta område 
kan delvis ledas tillbaka på de grundläggande villkoren för statskonto
rets och DAFA:s verksamhet. För att statskontorct skall kunna bevara 
sin kompetens och sin verklighetsanknytning, är det nödvändigt att per
sonalen har viss praktisk erfarenhet av det administrativa utvecklings-
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arbetets olika moment. Detta har av statskontoret hittills tillgodosetts 
genom att verket i viss utsträckning leder och med egna resurser ge
nomför olika projekt från utvecklingsarbetets början till projektets in
förande. DAF A har inte något monopol på datadrift för statliga organ. 
För att datamaskincentralen skall kunna förbättra möjligheterna att få 
driftuppdrag och därigenom hålla en hög utnyttjandegrad på utrustning 
och personresurser krävs f. n. att datamaskincentralen bedriver en aktiv 
försäljning av sina tjänster. Detta har av DAFA hittills delvis tillgodo
setts genom deltagande i systemutvecklingsprojekt. De problem som 
har sitt ursprung i de grundläggande förutsättningarna kan endast 
lösas om dessa förutsättningar ändras. 

Det förhållandet att alla tre organisationerna har större eller mindre 
resurser på dessa områden kan medföra att myndigheter som önskar få 
uppdrag av dessa typer utförda inte vet till vilken organisation man i 
första hand skall vända sig. Bortsett från de olägenheter som själva osä
kerheten innebär, leder detta enligt utredningen till en olämplig kon
kurrens mellan organisationerna. Resursdubbleringar hos de tre organi
sationerna kan medföra effektivitetsförluster. Med likartade resurser 
och verksamhetsinriJ....1:ning samt en oklar uppgiftsfördelning är vidare 
risken stor att de tre organisationernas verksamhet delvis kommer att 
sammanfalla. Detta kan ge ett ineffektivt utnyttjande av de centrala 
rationaliseringsresurserna samt ge upphov till friktioner mellan de tre 
organisationerna, vilket i sin tur kan försvåra samarbetet dem emellan 
på olika områden. Nämnda problem och deras konsekvenser kan enligt 
utredningens mening bli allvarligare med tiden. 

För att minska onödig resursdubblering, klargöra uppgiftsfördel
ningen, och för uppdragsgivarna förtydliga uppfattningen om rollför
delningen föreslås att följande avgriinmingar och !za12dlingsregler be
kantgörs. 

När det gäller den allmänutredande verksamheten bör större uppdrag 
där samordningen med statsförvaltningen i övrigt är betydelsefull på 
ett tidigt stadium anmälas till statskontoret. Det ankommer därvid på 
statskontoret att avgöra om och hur verket skall engagera sig i pro
jektet. Projekt av denna typ kännetecknas bl. a. av att de 

a) avser en hel myndighets verksamhet eller huvuddelen av den, 
b) i väsentlig mån berör myndighetens kontakter med andra organi-

sationer, 
c) avser funktioner som förekommer i flera myndigheter och 
d) avser en sektor där flera myndigheter verkar för måluppfyllelsen. 
Uppdrag, som avser modifieringar av ADB-system i drift vid DAFA 

och som är av begränsad betydelse med avseende på organisation eller 
manuella rutiner hos berörd myndighet, bör lämnas till DAF A. 

övriga uppdrag bör av uppdragsgivaren lämnas till Statskonsult AB 
eller annat konsultföretag. Statskonsult AB skall ges tillfälle att in
komma med anbud. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 39 
.:·; 

Statskontoret, Statskonsult AB och DAFA bör verka för att projekt 
fördelas mellan organisationerna på ett sätt som svarar mot intentio
nerna i fråga om inriktningen. 

Resursöverlappningen inom systemutvcckling och programmering för 
ADB härleddes till en del från de grundläggande förutsättningarna för 
organisationernas verksamhet. För att påverka denna resursöverlappning 
krävs förändringar i förutsättningarna. Ett av skälen till att DAFA 
tillhandahåller resurser för systemutveckling och programmering är att 
driftaspekten bör tillgodoses redan i systcmutvecklingsarbetet. Det är 
nödvändigt att drifttekniska restriktioner och möjligheter uppmärksam
mas på ett tidigt stadium av systemutvecklingsprojekt. Ett annat skäl 
för DAFA att ha resurser inom detta område är möjligheterna att få 
driftuppdrag och därigenom uppnå en god bcläggningsgrad på datorut
rustningen. 

För att underlätta att driftaspekter uppmärksammas på ett tidigt 
stadium i systemutvccklingsprojckten kan man utarbeta anvisningar och 
rekommendationer i form av allmänna riktlinjer, föreskrifter om an
viindning och tillämpning av standard, rekommenderade standardlös
ningar o. dyl. Dessa anvisningar kan indelas i två kategorier. 

Den första kategorin av anvisningar och rekommendationer är av 
generell natur och kan gälla systemutvecklingen inom hela statsför
valtningen. Den andra kategorin är begränsad till att gälla enskilda 
datacentraler eller grupper av centraler. Enligt utredningens mening 
kan anvisningar och rekommendationer av här nämnda slag leda till 
kostnadsbcsparande rationaliseringar vid utveckling och drift av ADB
systcm. Frågor om organisation av arbetet med anvisningar och rekom
mendationer av den första kategorin utreds f. n. av DASK. Med hän
syn härtill anser sig utredningen inte böra lägga fram förslag i fråga 
om denna kategori. Utredningen anser att alla datamaskincentraler som 
är av servicebyråkaraktär bör ha anvisningar och rekommendationer 
av den andra kategorin. DAF A bör därför intensifiera arbetet med 
utveckling av sfldana anvisningar och rekommendationer för system
utvecklingsarbetet som är av betydelse för en rationell datadrift vid 
DAFA. Tillämpning av anvisningar och rekommendationer av denna 
kategori kan väntas ge rationaliseringsvinstcr för statsverket som helhet. 
Det är dock inte säkert att enskilda myndigheter får del i denna vinst. 
För att myndigheter som anmodas tillämpa vissa anvisningar och re
kommendationer inte skall avstå från att anlita DAFA:s tjänster, torde 
det därför vara nödvändigt att stärka DAFA:s ställning i förhållande 
till uppdragsgivarna. 

Om en resursmässigt rationell arbetsfördelning skall kunna uppnås 
mellan DAFA och framför allt Statskonsult AB i fråga om problem
orienterad systemanalys samt utrustningsorienterad systemanalys och 
programmering, krävs enligt utredningen att DAFA inte behöver en
gagera sig på dessa områden i ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet 
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med nya ADB-system för att öka möjligheterna att få nya driftuppdrag. 
Om DAF A på annat sätt kunde tillförsäkras för ekonomin nödvändiga 
driftuppdrag skulle DAFA inte behöva söka nya uppdrag genom att 
utbjuda konsulttjänster i form av systemutveckling. 

Ett sådant sätt vore att föreskriva att DAFA ges viss företrädesrätt 

till drift av statliga ADB-system. En företrädesrätt kan variera från ett 
regelrätt monopol till endast en föreskrift om skyldighet för statlig myn
dighet att vid anbudsinfordran inhämta offert från DAF A. Vid val av 
alternativ i fråga om företrädesrätt bör beaktas att företrädesrätten an
passas till de uppgifter i fråga om anvisningar och rekommendationer 
m. m. som utredningen föreslår skall åvila DAF A. Med hänsyn till den 
omfattning utredningen föreslår att DAFA:s anvisningsgivande verk
samhet bör få, förordar således utredningen att DAFA ges en före
trädesrätt med innebörd att den som utarbetar ADB-system skall utgå 
från att driften skall ske vid DAFA om det inte är uppenbart att annan 
än av DAFA disponerad dator skall användas. Myndighet skall vid an
budsinfordran enligt utredningen alltid inhämta anbud från DAF A. 

Åtager sig DAFA driften skall datacentralen anlitas om det ej medför 
väsentlig olägenhet för myndigheten. Om DAF A och berörd myndighet 
inte kan nå enighet i fråga om huruvida väsentlig olägenhet skulle upp
stå, bör frågan hänskjutas till statskontorct för avgörande. 

Siirskilda yttranden 

Särskilt yttrande har lämnats till utredningsbetänkandet av experten 
Bruno, som hävdar att DAFA:s rätt att utfärda anvisningar och normer 
endast bör vara bindande för de ADB-system där driften skall förläg
gas till DAFA. Särskilt yttrande har även lämnats av experten Persson 
i fråga om DAFA:s rätt att själv svara för viss upphandling av ADB
utrustning, uppgiftsfördelningen mellan organisationerna och DAFA:s 
företagsform. Persson hävdar att den av utredningen föreslagna upp
giftsfördelningen kan leda till effektivitetsförluster om DAFA ges säm
re möjlighet att delta i systemutvecklingsprojekt redan vid projektets 
start. Personal för systemutveckling behövs enligt experten för att ga
rantera att driftaspekter tillgodoses på ett tidigt stadium i utrednings
arbctet även om DAFA ges anvisnings- och normgivningsrätt samt viss 
företrädesrätt. Härav följer expertens åsikt att utredningen närmare 

bort pröva frågan om hopslagning av Statskonsult AB och DAFA. För 
en sådan lösning talar även det förhållandet att aktiebolagsformen är 
lämpligare än myndighetsformen för en verksamhet av DAFA:s typ. I 
avvaktan på datasamordningskommittens arbete avstår dock experten 
från att föreslå sådan sammanslagning. I fråga om DAFA:s rätt att 
självständigt svara för upphandling av ADB-utrustning föreslår exper

ten att ansvaret primärt bör åvila DAF A, t. ex. genom inrättande av en 
särskild delfond inom statens datamaskinfond, för vilken DAFA ges 
ett förvaltningsansvar. 
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Remissyttrandena 

Allmänna synpunkter '.1 ,-. 

; . 41 

SDS-utredningens grundläggande syn ait statskontoret, Statskonsult 
AB och DAFA skall ses som delar av den centrala statliga rationalise
ringsorganisationen delas i huvudsak av de remissinstanser som uttalar 
sig i frågan. Samtidigt anges dock av flera remissinstanser ställnings
tagandets provisoriska karaktär i avvaktan på att datasamordningskom
mitten torde avge förslag som påverkar synsättet på de tre organisa
tionerna. 

Riksrevisionsverket framför synpunkten att utredningen i högre ut

sträckning borde ha beaktat konsekvenserna för de tre organisationernas 
omgivning, dels deras uppdragsgivare, dels statliga organisationer som 
bedriver med DAFA likartad verksamhet, t. ex. universitetens data
maskincentraler. Med hänsyn till detta och till datasamordningskommit
tcns arbete finner verket det svårt att nu ta slutlig ställning till vissa av 
utredningens förslag. Även statens invandrarverk anför liknande åsikter 
och anser att utredningen genom att koncentrera intresset till samver
kansformer mellan de tre organisationerna förbisett uppdragsgivarnas 
behov av inflytande. 

Organisations/orm för DAFA 

Förslaget att DAF A bör bibehållas som uppdragsfinansierad myndig
het men ges ställning som självständig myndighet direkt underställd 
regeringen får stöd i remissyttrandena. DAF A delar utredningens syn 
i avvaktan på resultatet av datasamordningskommittens arbete. Denna 
syn utvecklas närmare i en reservation till DAFA:s yttrande av över
dircktören Rällfors. De bevekelsegrunder som utredningen baserat sitt 
ställningstagande på synes enligt reservationen ofullständiga och bör tas 
upp till behandling i datasamordningskommittens arbete rörande sam
ordning inom dataområdet. Reservanten anser dock att DAFA bör bibe
hållas som uppdragsfinansierad myndighet i avvaktan på detta arbete. 
Förslaget att ge DAF A ställning direkt under regeringen stöds. Data

samordnings kommitt en har ingen erinran mot utredningens förslag att 
göra DAFA till en självständig intäktsfinansierad serviceorganisation. 
Detta utesluter inte att andra organisationsformer kan aktualiseras se
nare. Statskontoret, riksrevisionsverket, riksskatteverket och försvarets 

rationaliseringsinstitut tillstyrker utredningens förslag i avvaktan på 
datasamordningskommittens arbete. Länsstyrelsen i Stockholms län hän
visar till att skäl saknas att ge DAF A annan form än den nyinrättade 
försvarets datacentral och tillstyrker därför utredningens förslag. Sam
ma argumentation för ett tillstyrkande återfinns i länsstyrelsens i Öster

götlands län remissvar. Statens industriverk anser att bolagsformen för 
DAFA:s del avvisats av utredningen på ett inte helt övertygande sätt. 
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Om bolagsformen väljs skulle en närmare samordning med Statskonsult 
AB kunna undersökas. Vidare anser verket att aktiebolagsformen är den 
mest lämpliga för en renodlad serviceinstitution som DAFA genom den 
organisatoriska flexibilitet som bolagsformen medger. Arbetsmarknads

styrelsen finner samordningsmöjligheterna genom en sammanslagning av 
Statskonsult AB och DAFA till ett bolag tala för ett val av bolagsformen. 

Förslaget till ömsesidig styrelserepresentation för DAFA och Stats
konsult AB samt till sammansättning av DAFA:s styrelse får stöd hos 
flertalet remissinstanser som uttalar sig i frågan. Även förslaget till 
inrättande av "produktionsråd" får stöd. Statskontoret är berett att 
närmare utforma de föreslagna produktionsråden. Statens invandrarverk 

anser att uppdragsgivarna bör ges ett betydligt större inflytande i driften 
av ADB-system. Svårigheter kan enligt verket föreligga att låta kunderna 
vara representerade i DAFA:s styrelse. I stället borde utredningens 
diskussion om "produktionsråd" ha gällt förhållandet mellan uppdrags
givare och driftorganisation och mellan de olika kunder som utnyttjar 
samma dataanläggning. Verket föreslår inrättande av råd där uppdrags
givare och DAFA kan diskutera bl. a. utbyten av maskinutrustning och 
programvara, tillgänglighetsfrågor, svarstider i realtidssystem och drift
organisationen hos DAP A. Liknande åsikter framförs av samarbets

organet f är ADB inom riittsviisendet. 

Upphandling av datautrustning 

Förslaget om att statskontoret bör ges möjlighet att delegera beslu
tanderätten till DAF A över upphandling av datautrustning tillstyrks av 
DAF A. I reserl'G11te11 Rällfors yttrande till DAFA:s remissvar kritiseras 
utredningens förslag för att inte vara tillräckligt långtgående. Kritiken 
sammanfaller i stort med experten Perssons särskilda yttrande i denna 
frftga till utredningens betänkande. Datasamordningskommitten påpe
kar att kommitten i sitt fortsatta arbete avser att behandla bl. a. behovet 
av och formerna för samordning av upphandling av datautrustning i 
statsförvaltningen. Kommitten menar dock att även om det kan vara 
praktiskt att delegera vissa upphandlingsbeslut till DAFA, detta inte 
bör ske på bekostnad av fondförvaltningens möjlighet att styra investe
ringsverksamheten. Försvarets rationaliseringsinstitut framför liknande 
åsikter men tillstyrker uttryckligt förslaget. Om förslaget genomförs 
anser institutet att motsvarande delegering av beslutsrätten bör ske till 
försvarets datacentral. Statistiska centralbyrån som anser att central
byråns inrcsscn väl tillgodosetts inom ramen för rådande system finner 
inte anledning att kräva ändring av nuvarande ordning. Om en ändring 
i reglerna övervägs anser centralbyrån att generella regler för samtliga 
statliga datacentraler bör utformas i frågan. Riksskatteverket anser att 
förslaget försvårar statskontorets samordningsuppgifter och avstyrker 
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förslaget. Liinsstyrelsema i Stockholms län och Östergötlands län ställer 
sig tveksamma till förslaget. Statskontoret anser att samordningsupp
gifterna bäst tillgodoses om förslåg~i • i~t~ genomför~. Ytt~f ligare ut
veckling av samarbetet mellan statskontoret, ansvariga organ för data
maskinanläggningar och användare kan ske inom ramen för nuvarande 
u pphand 1 ings bestämmelser. 

V ppgif tsfördelning 

Utredningens förslag till regler för uppgiftsfördelningen mellan de 
tre organisationerna tillstyrks av flertalet remissinstanser. Enligt stats

komoret bör de framlagda bestämmelserna i kombination med annan 
information från statskontoret, Statskonsult AB och DAFA ge förut
sättningar för en lämplig fördelning av uppdrag mellan de tre organi
sationerna. Riksrevisionsverket tillstyrker föreslagen uppgiftsfördelning 
men anser att DAFA bör ha möjlighet att vidareutveckla även större 
system. Statskonsult AB tillstyrker förslaget i stort men anser att inne
börden i statskontorets myndighetsroll inte tillräckligt klart definierats. 
DAF A, som tillstyrker förslaget, förutsätter att trots angiven uppgifts
fördelning organisationen bereds tillfälle att deltaga i systemutvecklings
projekt på ett tidigt stadium. Denna syn markeras ytterligare av reser-

1•ante11 Riillfors som anser att den av utredningen förordade omfatt
ningen av DAF A:s medverkan i systemutvecklingsprojekt kan medföra 
potentiella effektivitetsförluster för statsverket. Gränsdragningen mellan 
DAFA och Statskonsult AB:s uppgifter i ett utvecklingsprojekt bör 
enligt reservanten anpassas till de särskilda omständigheter som råder 
inom resp. projekt, varvid överenskommelse om arbetsfördelning bör 
träffas vid varje särskilt tillfälle. Av uppdragsgivande myndigheter till
styrks förslaget av arbetsmark11adsstyrelsen, statens traf iksäkerhetsverk, 
viig- och traf iki11stitutet samt central11ämnden för fastighctsdata. Arbets

marknadsstyre/sen anser att förslaget till uppgiftsfördeining underlättar 
för uppdragsgivande myndighet att veta vilken organisation som skall 
anlitas. Skolöverstyrelsen anser dock att förslaget inte skall tolkas så att 
myndighet även vid mindre projekt eller projekt där annat konsultorgan 
uppenbart är mer fämpat att få uppdraget skall tvingas att ge Statskon
sult AB möjlighet att inkomma med anbud. Även riksrevisionsverket 

anser att en alltför snäv tolkning av denna regel kan vara till förfång för 
ett rationellt utnyttjande av statens rationaliseringsresurser. Enligt statens 

invandrarverk är det väsentligt att personal från den som senare skall 
svara för driften aktivt deltar i systemutvecklingsarbetet. Om t. ex. drif
ten av ett ADB-system skall ligga på DAFA bör DAFA ha möjligheter 
att medverka i förändringsprocessen i berörd organisation redan från 
början. Statistiska centralbyrån utgår från att gällande principer för 
uppgiftsfördelningen mellan centralbyråns datacentral och DAF A inte 
skall förändras. 
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DAFA:s utarbetande av anvisningar och rekommendationer 

Utredningens förslag om att DAF A ges i uppdrag att utarbeta anvis
ningar och regler med betydelse för drift av ADB-system tillstyrks av 
reservanten Räl/fors i DAFA:s remissvar. Reservanten framhåller de 
potentiella rationaliseringsvinsterna för systemutvecklingsarbctet i för
valtningen, men anser att detta inte leder till att DAFA:s behov av 
personal för systemutveckling minskar. Samtliga övriga remissinstanser 
som uttalar sig om förslaget finner utredningens förslag alltför långt
gående. En majoritet av remissinstanserna ansluter sig till det särskilda 
yttrande experten Bruno har fogat till utredningens betänkande. En
ligt statsko11torets uppfattning bör DAFA utfärda sådana anvisningar 
och rekommendationer som är av betydelse för rationell datadrift vid 
DAFA. Skyldighet för myndighet att tillämpa av DAFA utfärdade 
anvisningar bör inträda först sedan beslut fattats om att systemet skall 
behandlas vid DAFA. Liknande åsikter framförs av DAFA, riksrevi
sionsverket, datasamordningskommitten, centra/nämnden för fastighets

data, samordningsorganet för ADB inom rättsväsendet, försvarets ratio

naliscringsinstitut, riksförsäkringsverket, statistiska centralbyrån samt 
liinsstyre/sema i Stockholms län och Östergötlands län. Riksskatteverket 

anser det inte lämpligt att de förutsättningar som DAFA bör ge beträf
fande den drift som förläggs till DAF A får formen av myndighetsanvis
ningar. Verket finner det vidare inte lämpligt att DAFA ges rätten att 
ge instruktioner för ADB-drift som skall tillämpas av andra myndig
heter med ADB-produktion. 

Viss företrädesrätt för DAF A 

Utredningens förslag att ge viss företrädesrätt för DAFA till drift 
av statliga ADB-system tillstyrks av DAFA. Företrädesrätten bör dock 
inte vara ovillkorlig utan knuten till en prövning i vad mån annat 
servicealternativ kan erbjuda uppenbara fördelar för staten. Reservan

ten Rällfors anför att de restriktioner som föreligger för DAFA i myn
dighetsformen nödvändiggör en företrädesrätt enligt utredningens för
slag. Samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet ser från sin syn
punkt som användare inget hinder att DAF A ges företrädesrätt i en
lighet med utredningens förslag. Även statens väg- och trafikinstitut till
styrker förslaget. Statskontoret delar utredningens uppfattning att DAFA 
bör ges viss företrädesrätt. Med hänsyn till att även andra statliga data
maskinanläggningar förekommer är dock valet av DAF A inte alltid 
självklart. Enligt statskontorets instruktion åligger det verket att an
svara för samordning i fråga om utnyttjande av datamaskiner inom 
statsförvaltningen. I detta ansvar ligger att statskontoret har att verka 
för att de faktiska kostnaderna för staten beaktas vid valet av drift
alternativ. Statskontoret anser därför att myndigheter som planerar att 
utveckla ett mer omfattande ADB-system skall samråda med statskon
toret i fråga om systemutveckling och anbud på driftuppdrag. Det bör 
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därvid ankomma på statskontoret att i samråd med myndigheten pröva 
frågan om DAF A eller annat serviceörgäil är lämpligt för drift av det 
ifrågavarande systemet. I fråga om driftuppdrag av så ringa omfattning 
att något samråd med statskontoret ej befunnits erforderligt bör myn
dighet enligt statskontoret bereda DAF A tillfälle att inkomma med an
bud. Riksförsäkringsverket har ingen erinran mot utredningsförslaget 
förutsatt att företrädesrätten sätts ur spel om drift vid DAF A skulle 
medföra betydande merkostnad för myndighet. Statistiska centra/byrån 

förutsätter att ADB-system för statistikproduktion inte omfattas av före
trädesrätten till drift av administrativa ADB-system. Centralbyrån före
slår att anbud skall inhämtas från statistiska centralbyrån för uppdrag 
med inriktning på statistikproduktion. Förslaget till företrädesrätt av
styrks av wziversitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen, länsstyrelserna 

i Stockholms liin och Östergötlands län samt försvarets rationaliserings

institut. Riksskatteverket förordar att myndighet vid anbudsinfordran 
skall sätta DAFA i möjlighet att avge anbud. Enligt verket bör statskon
toret i samråd med myndigheten ta ställning till hur ADB-produktionen 
skall organiseras. Riksrevisionsverket anser att en företrädesrätt i den 
form utredningen föreslagit innebär en risk för att systemanvändarnas 
krav inte i tillräcklig grad beaktas vid systemutvecklingen. Vidare anser 
verket att frågan om DAFA:s företrädesrätt måste bedömas utifrån be
hovet och tillgängligheten av datorkapacitet för statsförvaltningen i sin 
helhet. Denna fråga är under utredning inom datasamordningskommit
ten. Av dessa skäl anser riksrevisionsverket att DAFA:s företrädesrätt 
inte f. n. bör sträcka sig längre än till att myndighet vid anbudsinfordran 
bör inhämta offert från DAFA. Datasamordningskommitten anmäler 
att kommitten avser att utreda frågor som bland annat rör den när
mare innebörden och avgränsningen av en sådan företrädesrätt. 

Föredraganden 

Den 2 oktober 1974 överlämnade SDS-utredningen betänkandet 
översyn av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan statskontoret, 
Statskonsult AB och DAFA m. m. (Ds Fi 1974: 11). Betänkandet inne
håller bl. a. förslag till gränsdragning mellan nämnda organisationer och 
om ändrad organisationsform för DAF A. Betänkandet har remiss be

handlats. 
SDS-utredningen har arbetat med det grundläggande synsättet att 

statskontoret, Statskonsult AB och DAFA är delar av den centrala stat
liga organisationen för rationalisering, administrativ utveckling och da
tabehandling och att konk."Urrens dem emellan bör stå tillbaka för sam
arbete. Remissinstanserna delar detta synsätt. För egen del vill jag ut
tala att jag i mina överväganden har utgått från att ett förbättrat sam
arbete mellan organisationerna kan leda till bättre utnyttjande av statens 
centrala resurser för rattionalisering. 

I frågan om organisationsform för DAF A föreslår utredningen att 
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DAF A bibehålls som uppdragsfinansierad myndighet. Statskontorets 
chefsmyndighetsskap föreslås upphöra och DAFA ges ställning som 
självständig myndighet direkt underställd regeringen. Flertalet remiss
instanser tillstyrker förslaget. Statens industriverk och arbetsmarknads
styrelsen anser dock att samarbetet mellan Statskonsult AB och DAF A 
kan förenklas om DAF A ombildas till aktiebolag. För egen del kan jag 
biträda utredningens förslag att bibehålla DAFA i formen uppdragsfi
nansierad myndighet. Jag vill dock erinra om att datasamordningskom
mitten (Fi 1971: 03) utreder bl. a. organisationsfrågor avseende utveck
ling och drift av ADB-system. Jag finner vidare utredningens motiv för 
att föreslå att statskontorets chefsmyndighetsskap kan upphöra välgrun
dade. DAF A:s verksamhet har tillvuxit i ekonomisk omfattning på ett 
sätt som gör de ursprungliga motiven för chefsmyndighetsskapet mindre 
tungt vägande. Samordningen av statens rationaliseringsverksamhet krä
ver inte heller ett chefsmyndighetsskap. Jag förordar därför att DAFA 
görs till en direkt under regeringen lydande myndighet. Till följd av en 
sådan förändring anser jag liksom utredningen att DAFA:s styrelse bör 
ombildas. Det ankommer på regeringen att fastställa styrelsens samman
sättning. 

I syfte att ytterligare öka DAF A:s möjligheter att besluta i frågor som 
påverkar centralens ekonomi föreslår utredningen att statskontoret ges 
möjlighet att delegera beslutanderätten över anskaffning av ADB-utrust
ning till DAFA. Detta skulle endast avse anskaffningar till ett värde un
derstigande 300 000 kr. i varje enskilt fall. Bland remissinstansema rå
der delade uppfattningar i frågan. Försvarets rationaliseringsinstitut till
styrker förslaget och föreslår samtidigt att försvarets datacentral ges 
motsvarande rätt att upphandla ADB-utrustning. Statskontoret framför 
att intresset av samordning av statens anskaffning av ADB-utrustning 
bäst tillgodoses om förslaget inte genomförs. För egen del anser jag att 
det i vissa fall kan vara praktiskt att låta användarmyndigheter själva 
besluta om vissa anskaffningar av begränsat ekonomiskt värde. Jag vill 
dock inte nu förorda en förändring av rådande arbetsformer mot bak
grund av att datasamordningskommitten f. n. utreder frågan. 

Utredningen har kartlagt tänkbara problem i anslutning till uppgifts
fördelningen mellan organisationerna och konstaterat att dessa problem 
f. n. är relativt få. När det gäller avgränsningen mellan organisationerna 
kan jag i likhet med flertalet remissinstanser biträda utredningens för
slag. Således bör större uppdrag där samordningen med statsförvalt
ningen i övrigt är betydelsefull anmälas till statskontoret. Uppdrag av 
denna typ kan beröra en hel myndighet eller väsentliga delar av en 

myndighet, samvcrkansformer och kontakter med andra myndigheter, 
funktioner som förekommer i flera myndigheter, eller sektorer där fler 
myndigheter gemensamt verkar för måluppfyllelsen. Utredningen före
slår vidare att DAFA bör utnyttjas för systemutvecklingsuppdrag som 
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avser modifieringar av vid DAFA i drift varande system och som är av 
begränsad betydelse för berörd myndigii:ets·nl.anuella rutiner' eller orga
nisation. Även detta förslag biträds av merparten av remissinstanserna. 
Både DAF A och vissa användarmyndigheter som riksrevisionsvcrket 
och statens invandrarverk anser dock att det kan leda till effektivitets
förluster vid systemutveckling om driftansvarig myndighet inte på ett ti
digt stadium ges möjlighet att deltaga i utvecklingsarbetet. Jag delar ut
redningens grundläggande uppfattning om de uppdrag som bör ges 
DAFA. Jag anser dock att DAFA skall ha möjlighet att vid behov delta 
i systemutvecklingsprojekt på ett sådant sätt att driftsaspekterna tillgodo
ses i ett tillräckligt tidigt skede. I de fall DAFA kan erbjuda användare 
standardsystem eller liknande är det vidare naturligt att DAFA svarar 
för nödvändig anpassning av sådana system till användarnas krav. För 
övriga uppdrag inom administrativ utveckling och systemutveckling för 

ADB anser jag i likhet med utredningen att Statskonsult AB eller annat 
lämpligt konsultföretag bör anlitas. För statistisk databehandling bör 
även i fortsättningen gälla de principer för uppgiftsfördclningen mellan 
statistiska centralbyrån och DAFA som beslöts vid 1970 års riksdag 
(prop. 1970: 1 bil. 9 s. 37, SU 1970: 7, rskr 1970: 7). 

I likhet med utredningen anser jag att den närmare uppgiftsfördel
ningen m. m. mellan organisationerna bör bekantgöras på lämpligt sätt 
för uppdragsgivande myndigheter. Jag avser att i annat sammanhang 
föreslå regeringen erforderliga åtgärder. 

För att tillgodose intresset av att driftsaspekter uppmärksammas vid 
systemutveckling föreslår utredningen att DAFA utarbetar anvisningar 
och regler med betydelse för ADB-drift vid DAFA. Förslaget diskuteras 
av flertalet remissinstanser. Utredningens förslag beträffande omfatt
ningen av DAFA:s rätt att fastställa bindande anvisningar och regler har 
uppfattats på olika sätt av remissinstanserna och föranlett majoriteten av 
dessa att föreslå begränsningar i denna rätt. Jag delar utredningens upp
fattning att anvisningar och regler för utformningen av en rationell drift 
bör finnas vid en servicebyrå av DAFA:s slag. DAFA bör dock få med
dela föreskrifter endast för de ADB-system vilkas drift förläggs till 
DAFA. 

Utredningen föreslår att DAFA ges viss företrädesrätt till drift av 
statliga ADB-system. Enligt utredningens förslag bör myndigheterna ut
gå från att DAFA skall anlitas om det inte är uppenbart att driften 
bör förläggas till annan datacentral. Remissinstanserna har delade me
ningar i frågan, men flertalet avstyrker en företrädesrätt av den omfatt
ning som utredningen föreslår. Jag delar utredningens uppfattning om 
vikten av att utnyttja de investeringar som gjorts i ADB-utrustning på 
DAFA. Beläggningsgraden på DAFA:s datoranläggningar bör öka. Ett 
optimalt utnyttjande av statens resurser för databehandling bör dock 
även ta i beaktande beläggningsgraden vid övriga statliga datacentraler. 
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Jag kan därför inte tillstyrka att DAF A ges en så omfattande företrä
desrätt som utredningen har föreslagit. Statskontorct har idag sam
ordningsansvar bl. a. för anskaffning och utnyttjande av statlig ADB
utrustning. Anskaffning av datorutrustning är ett sätt att täcka ett behov 
av ADB-kapacitet. Ett annat sätt kan vara att anlita privat eller statlig 
servicebyrå. Statskontoret besitter till följd av sitt samordningsansvar 
god kunskap om driftsituationen vid statliga datacentraler. Jag förordar 
därför att myndighet som önskar utnyttja privat servicebyrå för att till
godose sitt behov av ADB-kapacitet skall samråda med statskontoret. 
Statskontoret skall därvid undersöka om dessa driftuppdrag med fördel 
kan placeras vid en statlig datacentral. Det ankommer på regeringen att 

närmare fastlägga formerna för samordningen av upphandling av drift
uppdrag för statliga ADB-system. Som jag tidigare nämnt har datasam
ordningskommitten i uppdrag att utreda bl. a. frågor beträffande sam
ordning av driften av statliga ADB-system, varför frågan om formerna 
för här aktuell upphandling av datatjänster kan få en mer definitiv lös
ning först när kommittens förslag behandlas. 

De förändringar som jag här har förordat bör genomföras den 1 juli 
1975. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. godkänna att statskontorets chefsmyndighetsskap för DAF A 
upphör, 

2. godkänna vad jag i övrigt förordat beträffande uppgiftsfördel
ningen m. m. mellan statskontoret, Statskonsult AB och 
DAFA. 

Statskontoret 

Kungl. Maj:t har medgivit att statskontoret, inom ramen för gällande 
tjänsteförteckning, försöksvis organiseras på fem enheter, nämligen en 
enhet för utredningar, en enhet för utbildning, en enhet för planering, 
en enhet för datamaskinfondförvaltning och en enhet för administration. 

Statskontoret har utvärderat organisationsförsöken och på grundval 
härav utarbetat förslag till ny organisation för verket. Förslaget innebär 
att verksamheten under styrelse och verksledning organiseras på sju 
avdelningar, nämligen en planerings- och utbildningsavdelning, en tek
nisk avdelning, en administrativ avdelning samt fyra utredningsavdel
ningar. Till verksledningens förfogande bör finnas ett verkslednings
sekretariat som administrativt knyts till den administrativa avdelningen. 

Till planerings- och utbildningsavdelningen förs enligt förslaget stats
kontorets uppgifter med framtagande av långsiktiga och övergripande 
planer dels för statskontorcts verksamhet, dels för rationaliseringsverk
samhctcn i allmänhet i civila statsförvaltningen. Vidare förs till denna 
avdelning statskontorets uppgifter inom central rationaliseringsutbild-
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ning och utbildningskonsultation. Metodutvecklingsarbete avseende pla
nerings- och utbildningsfrågor skall i fö!~komrnande fall ske inom pla
nerings- och utbildningsavdelningen. Slutiigen föreslås statskontorets in
formationstjänst vara placerad vid denna avdelning. 

Den tekniska avdelningen får enligt förslaget i huvudsak följande 
uppgifter: förvaltning av statens datamaskinfond, upphandling och av
yttring av datamaskinutrustning samt löpande samordning av utnyttjande 
av sådan utrustning, råd- och anvisningsverksamhet i tekniska frågor, 
service på det blankettekniska området, visst tekniskt inriktat standar
diserings- och utvecklingsarbete samt kansliuppgifter åt statskontorets 
standardiseringsråd. 

Den administrativa avdelningen bör, liksom hittills den administra
tiva byrån, svara för ekonomiadministration, personalfrågor, intern
juridisk rådgivning, administration av samdistributionsrabatten och för 
uppgifter i samband med den centrala förslagsverksamheten. Nya upp
gifter tillkommer enligt förslaget genom att det föreslagna verksled
ningssekretariatet i administrativt hänseende knyts till avdelningen och 
att ansvaret för den interna utbildningen samt den interna informa
tions- och kontaktverksamheten förläggs till avdelningen. 

Den egentliga utredningsverksamheten skall enligt förslaget fördelas 
på fyra utredningsavdelningar med inriktning i första hand på olika 
samhällssektorer. Tre av dessa avdelningar skall i princip ansvara för 
var sin sektor i vad avser kontakter med och rådgivning till de ingående 
myndigheterna samt den utrednings- och rcmissverksamhet som berör 
sektorn i fråga. Oavsett hur samhällssektorerna fördelas mellan utred
ningsavdelningarna kommer vissa projekt många gånger att gripa över 
flera sektorer. Det kan därför finnas skäl som talar för att - vid sidan 
av de tre sektorinriktade utredningsavdelningarna - även inrätta en 
"allmän" avdelning för vissa större, sektorövergripande projekt. Den 
närmare arbetsfördelningen mellan de tre sektorinriktade utredningsav
delningarna - scktorindelningcn - bör prövas vidare mot bakgrund 
bl. a. av de slutsatser som den nyligen tillsatta utredningen angående 
gränsdragningen mellan förvaltningsrevision och rationaliseringsverk
samhet i statsförvaltningen kommer till. 

Det föreslagna verksledningssekretariatet skall fullgöra de uppgifter 
som normalt ankommer på sådant sekretariat, bl. a. ta emot förfråg
ningar, arrangera för besökare, inhämta upplysningar inom och utom 
verket, fördela remissärenden inom verket, samt administrera projekt
kort och andra mer formella planeringsdokumcnt. 

Statskontorct har de senaste åren fått anslag i programtermer. Följan-
de programindelning gäller t. v. för statskontoret. 

1. Rationalisering 
2. Utbildning och information 
3. Samordning av ADB 

4 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga Q 
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Programmen skall underindelas så långt möjligt i projekt och i övrigt 
med hänsyn till de krav som den interna budgeten ställer. 

Statskontorcts verksamhet under programmen 1-3 finansieras från 
ett förslagsanslag benämnt Statskontoret. Av de avgifter som inflyter 
till statens datamaskinfond skall anslaget tillgodoföras ett belopp som 
svarar mot de kostnader för program 3 som avser administrationen av 
datamaskinfonden. Beloppet skall redovisas som uppbördsmedel under 
anslaget. 

Statskontoret föreslår att en ny programindelning tillämpas fr. o. m. 
budgetåret 1975176. I huvudsak förs nuvarande program 1 och 2 sam
man med de uppgifter inom program 3 som inte är hänförliga till för
valtning av statens datamaskinfond i ett nytt program, benämnt Ratio
nalisering. Fondförvaltningen hänförs till ett eget program benämnt 
Förvaltning av statens datamaskinfond. 

Antalet budgeterade helårsbefattningar vid statskontoret var vid in
gången av budgetåret 1974175 267, varav 197 för handläggande per
sonal. 

B 7. Statskontoret 

197317 4 Utgift 28 795494 

1974175 Anslag 31350000 

1975176 Förslag 35 150 000 

(1 000-tal kr.) 

Program/verksamhet 1973/74 1974/75 1975/76 
Beräknar 

Stats- Föredra-
kontoret ganden 

Rationalisering 26 760 23 924 26455 26180 
Utbildning och information 2 722 3 283 4195 4150 
Samordning av ADB 5 114 7 637 8 600 8 400 
Driftfrämmande utgifter' 614 314 

Summa kostnader 34596 34844 39864 39044 

Avgår: 
Intäkter under anslaget 3 036 3 203 3 894 3 894 
Bidrag frän andra myndig-

heter 2 765 291 

Summa anslag/utfall 28795 31350 35970 35150 

1 Blanketter, engångsanvisning inför flyttning. 

Programmet Rationalisering 

Programmet Rationalisering representerar den helt dominerande de
len av statskontorcts verksamhet. Inom detta program skiljer statskon-
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toret i sin anslagsframställning på b_I. a. projekt och konsultation. Pro
jekt omfattar sådana utredningar som på grund av inneiiålis~ och tids
mässig omfattning och med hänsyn till storleken av de beräknade kost
naderna bör särredovisas. Till konsultation hänförs bl. a. remissverk
samhct och sådan mindre omfattande utredningsvcrksamhet som sam
manhänger med besvarandet av direkta förfrågningar från myndigheter. 
Under budgetåret 1973174 bedrevs sammanlagt 67 utredningsprojekt. 

De största grupperna av projekt vad gäller antalet arbetsdagar har 
under budgetåret 1973174 avsett den statliga personaladministrativa 
verksamheten, miljövård, skatteväsende samt utbildning och forskning. 

I projektarbetet har liksom tidigare år konsulter anlitats i relativt be
tydande omfattning. Kostnaderna för konsultarvoden under 1973174 
inom programmet Rationalisering uppgick till 5 milj. kr. För statskon
toret totalt uppgick konsultkostnaderna till 5,9 milj. kr. Härav avsåg 
2,5 milj. kr. ersättning till Statskonsult AB. 

Statskontoret förutser inte någon större förändring av verksamhetens 
inriktning. Generellt gäller således att utredningarna främst skall in
riktas på projekt av horisontell typ eller berörande hela myndigheter. 
I budgetförslaget för 1975176 tas inget nytt större projekt upp. Liksom 
tidigare är den statliga personaladministrativa verksamheten den största 
projektgruppen. Arbetet inriktas här på försöksverksamhet med en ge
nerell lönerutin. 

Förslaget under programmet innefattar en odisponerad reserv på to
talt 8 367 000 kr., som föreslås stå till verksledningens förfogande. 
Denna reserv är avsedd att tas i anspråk för bl. a. projekt som prelimi
närt studerats och som beräknas bli aktuella under budgetåret 1975176. 

Programmet Utbildning och information 

Verksamheten inom programmet Utbildning och information avser 
utbildning av personal för rationaliseringsverksamhet samt information 
om rationaliseringsverksamheten och dess resultat. Till programmet hän
förs även biblioteks- och dokumentationstjänst. Utvecklingen på det 
administrativa området har inneburit en viss förskjutning från traditio
nella, fristående informationsfunktioncr till aktivt deltagande av infor
mationsexperter redan på planeringsstadiet i det gängse rationaliserings
och utredningsarbetct. 

Kursvcrksamhcten inom programmet bedrivs i form av dels centrala 
kurser inom rationaliseringsområdet, dels s. k. rnyndighetsanpassad ut
bildning, varvid utbildningsinsatserna ofta har samband med av stats
kontorct föreslagna rationaliseringsåtgärder. Antalet deltagardagar var 
budgetåret 1973174 5 649. Härtill kommer utbildning av egen personal. 

För budgetåret 1975176 föreslår statskontoret genom omfördelning 
av tillgängliga medel under anslaget en viss ökning av resurserna för 
utbildning. Bl. a. föreslås en ny utredarutbildning för att tillgodose dels 
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statskontorets behov av utbildning för nyrekryterade utredare/handläg
gare, dels andra myndigheters behov av utredarutbildning. Därutöver 
behövs enligt statskontoret en viss förstärkning av övrig intern utbild
ning för redan anställd personal. 

Programmet Samordning av ADB 

Verksamheten under programmet avser samordning i fråga om an
skaffning och utnyttjande av datamaskiner inom statsförvaltningen samt 
förvaltning av statens datamaskinfond. 

Tyngdpunkten i verksamheten inom programmet kommer under bud
getåret 1974175 att avse dels upphandling av datamaskinutrustning och 
förvaltning av statens datamaskinfond, dels utredningsverksamheten in
om ADB-säkerhetsområdet. Sammanlagt föreslås för projektverksam
heten 3,7 milj. kr., varav ca 490 000 kr. som reserv för nytillkommande 

projekt. 

Personal/ rtlgor 

1973/74 1974/75 1975/76 
Beräknar 

Stats- Föredra-
kontoret gandcn 

Personal' 
Handläggande personal 188 197 199 198 
Övrig personal 79 70 70 70 

267 267 •269 2268 

1 Omräknat till helårsbefattningar. 
• Tillkommer sex befattningar för personer under utbildning. 

Ett genomförande av statskontorets förslag rörande verksamhetens 
omfattning budgetåret 1975/76 innebär att personalen ökar med två 

helårsbefattningar. Därutöver tillkommer sex befattningshavare under 

utbildning genom den föreslagna utredarutbildningen. 
Statskontoret föreslår att verket inom ramen för nuvarande personal

stat tillförs två tjänster som avdelningschef och fyra tjänster som orga

nisationsdirektör. 

Föredraganden 

Statskontoret har utvärderat pågående organisationsförsök och på 
grundval härav utarbetat förslag till ny organisation för verket. Försla
get anknyter till den organisation statskontorct har enligt sin instruktion 

och innebär att verksamheten under styrelse och verksledning organise
ras på sju avdelningar, nämligen en planerings- och utbildningsavdel
ning, en teknisk avdelning, en administrativ avdelning samt fyra utred
ningsavdelningar. Tre av de fyra utredningsavdelningarna föreslås, i lik

het med vad som gäller för revisionsverksamheten vid riksrevisionsver-
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ket, inriktade mot olika samhällssektorer. Den fjärde utredningsavdel
ningen föreslås svara för vissa större, sektorövergripande projekt. Till 
verksledningens förfogande bör vidare finrias ett verksledningssckreta
riat som i administrativt hänseende knyts till den administrativa avdel
ningen. 

För egen del finner jag en uppdelning på tre utredningsavdelningar 
vara tillfyllest. Vidare anser jag att den av statskontoret föreslagna admi
nistrativa avdelningen bör bibehållas som en administrativ byrå. Jag 
föreslår således att statskontoret liksom f. n. organiseras på fem avdel
ningar, nämligen tre utredningsavdelningar, en teknisk avdelning, en 

planerings- och utbildningsavdelning samt en administrativ byrå. Vidare 
bör finnas ett verksledningssekretariat. 

I samband med utarbetandet av nytt organisationsförslag har stats
kontoret tagit fram förslag till ny programindelning. Förslaget innebär 
att de nuvarande programmen Rationalisering samt Utbildning och in
formation sammanslås med de delar av programmet Samordning av ADB 
som inte avser förvaltning av statens datamaskinfond till ett nytt pro
gram, benämnt Rationalisering. Uppgifterna med fondförvaltningen förs 
till ett nytt program, benämnt Förvaltning av statens datamaskinfond. 
Jag biträder statskontorets förslag till ny programindelning. 

I samband med omorganisationen kan det bli nödvändigt att vidta 
vissa övergångsåtgärder. Riksdagens bemyndigande att vidta sådana åt
gärder bör inhämtas. 

Den förordade nya organisationen och programindelningen bör gälla 
fr. o. m. den 1 juli 1975. Jag avser att senare anmäla för regeringen de 
författningsändringar som blir nödvändiga till följd härav. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet för nästa budgetår fram
går av programsammanställningen för statskontoret. Jag godtar i huvud
sak statskontorets förslag beträffande verksamhetens inriktning. Ansla
get bör endast räknas upp med medel motsvarande pris- och löneomräk
ning samt härutöver 200 000 kr. som en engångsanvisning i samband 
med verkets flyttning. Genom omprioriteringar mellan programmen kan 
därvid resurserna för utbildning ökas så att den av statskontoret före
slagna utredarutbildningen och förstärkningen av internutbildningen 
kan komma till stånd. Jag har vidare beräknat medel motsvarande en 
handläggartjänst för ökad verksamhet med upphandling av ADB-utrust
ning. Slutligen förordar jag att två tjänster för organisationdirektör in
rättas inom ramen för tillgängliga resurser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna den av mig föreslagna organisationen för statskonto

ret, 
2. bemyndiga regeringen att vidta de övergångsåtgärdcr som be

hövs med anledning av omorganisationen, 
3. bemyndiga regeringen att vid statskontoret inrätta två tjänster 

för organisationsdirektör i Fe 21 eller Fe 24, 
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4. till Statskontoret för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsan
slag av 35 150 000 kr. 

B 8. Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 1 000 
1975176 Förslag 1 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskin
centralen för administrativ databehandling (DAFA). 

DAFA skall vara ekonomiskt självbärande. För dess drift har endast 
ett formellt anslag av 1 000 kr. anvisats. För att lösa tillfälliga eller 
säsongmässiga likviditetsproblem samt för att t. v. tillgodose behov av 
rörelsekapital disponerar DAFA en rörlig kredit i riksgäldskontorct på 
högst 12 milj. kr. Vid DAFA fanns den 1 juli 1974 331 anställda, ut
tryckt i årsarbetskrafter. 

Den totala omslutningen för DAFA:s verksamhet uppgick under 
budgetåret 1973/74 till 44,7 milj. kr. Nettoresultatet blev ett under

skott på 2,6 milj. kr. Härav svarar databeredningen för ett tmderskott 
på ca 1,5 milj. kr. och Gävleanläggningen för ett underskott på ca 
1,4 milj. kr. Verksamheten i övrigt gav ett mindre överskott. De balan
serade förlusterna från de två verksamhetsåren budgetåren 1970/71 och 
1971/72 har ökat till 6,6 milj. kr. För budgetåret 1974/75 räknar DAFA 

fortfarande med ett visst underskott i verksamheten medan centralens 
infäkter och kostnader enligt DAFA kommer att balansera för bud
getåret 1975/76. Verksamheten i Gävle för fastighetsregistreringspro
jcktct får väntas uppvisa underskott både innevarande och nästa bud
getår. 

Statskontorct föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett 
formellt belopp av 1 000 kr. och att den av DAFA disponerade rörliga 
krediten i riksgäldskontoret tas upp oförändrat med 12 milj. kr. Jag bi
tr:ider statskontorets förslag och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Datamaskincentralen för administrativ databehandling för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

Il 9. Bidrag till Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

Nytt anslag (förslag) 6 630 000 

Under anslaget föreslås medel anvisas för reglering av DAFA:s ba

lanserade underskott som en engångsanvisning för budgetåret 1975176. 

DAFA 

DAFA föreslår att ett anslag om 1 397 000 kr. tillförs DAFA för 

täckning av underskottet för verksamheten i Gävle som uppkommit 
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budgetåret 1973174. Vidare föreslår DAFA att den rörliga krediten 
hos riksgäldskontoret ökas med 4 milj. kr. till 16 milj. kr. såvida ingen 
åtgärd vidtas för att reglera det balanserade underskottet. 

Statskontoret 

Med hänsyn till att DAF A inte beräknar att verksamheten skall re
sultera i ett överskott budgetåren 1974/75 eller 1975/76 aktualiserar 
statskontoret frågan om hur DAFA:s ackumulerade driftunderskott 
skall täckas. Statskontoret har under år 1973 i samarbete med DAFA 
genomfört en kostnadsintäktsanalys av centralens olika verksamhets
områden för budgetåren 1971/72 och 1972/73. I rapporten anges vissa 
möjligheter att förbättra DAFA:s ekonomi. Det framgår av utred
ningen att underskottet i första hand kan härledas till verksamhets
grenen dataregistrering. Frågan om dataregistreringens fortsatta om
fattning och kostnadstäckning bör därför särskilt övervägas. 

Statskontoret föreslår att DAFA anvisas ett anslag om 6 630 000 kr. 
för dels reglering av det driftunderskott som per den 1 juli 1974 be
lastar den rörliga kredit som DAF A disponerar i riksgäldskontoret, dels 
reglering av det underskott om 1397 410 kr. som under budgetåret 
1973/74 uppkommit vid Gävle-anläggningen. 

F i.iredraganden 

Under budgetåret 1973/74 resulterade DAFA:s verksamhet i ett un
derskott om inemot 2,6 milj. kr., varav 1,4 milj. kr. hänför sig till verk
samheten i Gävle. Härigenom uppgick DAFA:s totala balanserade un
derskott per den 1 juli 1974 till drygt 6,6 milj. kr. Vid tidpunkten för 
DAFA:s anslagsframställning beräknades verksamheten ekonomiskt ba
lansera budgetåren 1974/75 och 1975176. Uppgifter avseende det tredje 
kvartalet 1974 pekar dock mot ett betydande underskott även. budget
året 1974175, vari är inräknat det förväntade underskottet i Gävle-an
läggningen. 

Statskontoret har i samarbete med DAF A utfört en kostnadsintäkts
analys av centralens olika verksamhetsområden. I utredningen har vissa 
förslag framkommit som kan förbättra DAF A:s ekonomi. Inom DAF A 
pågår visst arbete för att genomföra förändringar i syfte att förbättra 
lönsamheten. Vissa åtgärder har vidtagits i detta syfte. Kostnaden för 
datamaskinutrustningen har sänkts genom övergång från hyra till köp 
av en av datamaskinerna i Stockholm, samt utbyte av datorutrustning i 
Gävle. 

Det förefaller enligt min mening inte realistiskt att räkna med att 
verksamheten för den närmaste tidsperioden kommer att resultera i ett 
överskott av en omfattning som möjliggör en reglering av de balanse
rade underskotten inom rimlig tid. Ett uttag av avgifter för verksamhe
ten på en nivå som möjliggör en reglering av de balanserade underskot
ten kan dessutom tänkas leda till en icke-optimal fördelning av driftupp-
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drag för staten. Jag föreslår därför i likhet med statskontoret att de ba
lanserade underskotten i DAFA:s verksamhet regleras med ett engångs
anslag för budgetåret 1975176 om 6 630 000 kr. 

Beträffande den framtida ekonomiska utvecklingen för DAFA torde 
vad jag föreslagit i det föregående beträffande uppgiftsfördelning m. m. 
mellan statskontoret, Statskonsult AB och DAFA komma att få vissa 
positiva effekter på DAFA:s verksamhet. Det kvarstår dock en del pro
blem. DAF A har bl. a. i samband med remissbehandlingen av SOS-ut
redningen anmält att vissa frågor rörande DAFA:s ekonomiska situa
tion, verksamhet m. m. behöver ytterligare utredas. Som jag redovisat i 
det tidigare pågår inom DAFA ett arbete för att förbättra lönsamheten. 
Vissa frågor i anslutning härtill bör dock utredas särskilt. Systemet för 
taxesättning av DAFA:s tjänster kan exempelvis utgöra ett hinder i kon
kurrensen med andra datacentraler. Vidare bör utredningen närmare 
lokalisera DAFA:s förluster så att eventuella saneringsåtgärder kan vid
tas. Jag avser därför föreslå att en utredningsman tillkallas med uppgift 
att se över DAFA:s ekonomiska situation. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Datamaskincentralen för administrativ databe

/zandli11g för budgetåret 1975/76 anvisa ett anslag av 6 630 000 
kr. 

B 1 0. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

780 000 
4 000 000 
4 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för rationaliseringsprojekt, administra
tivt utvecklingsarbete eller försöksverksamhet som bedrivs i rationalise
ringssyfte. Anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i varje sär
skilt fall. Anslaget står i första hand till förfogande för myndigheter som 
inte själva disponerar erforderliga resurser för rationaliseringsprojekt. 

Medelsbehovet kan t. ex. avse sådana konsulttjänster som Statskonsult 

AB tillhandahåller statliga myndigheter. 
Under de senaste budgetåren har medel bl. a. disponerats för utveek

lingsarbete inför genomförande av programbudgetering och system S, 
försöksverksambet för bestämning av datamediers arkivbeständighet 
samt för översyn av centrala studiestödsnämndens kansliorganisation. 

Med hänsyn till anslagets karaktär kan någon säker bedömning av 
medelsbehovet för nästa budgetår inte göras. Jag förordar att anslaget 
förs upp med oförändrat 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamlzet för bud

getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 
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Riksrevisionsverket 

Riksrevisionsverket är central förvaltriirigsmyndighet for· revision och 
redovisning samt därmed sammanhängande frågor inom statsverksam
heten. 

I fråga om revision åligger det verket att bedriva förvaltningsrevision 
och därvid särskilt att granska den statliga verksamheten och tillse att 
den bedrivs effektivt. Verket skall även granska taxor och avgifter i stat
lig verksamhet samt granska hur den statliga upphandlingen bedrivs och 
verka för samordning av denna. Vidare skall verket utöva tillsyn över 
revisionskontor och meddela föreskrifter och anvisningar för revisionens 
utförande samt över den revisionsverksamhet som bedrivs inom andra 
enheter för intern revision inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 
redovisningsrevision bedrivs ändamålsenligt och i betryggande former 
och även självt bedriva rcdovisningsrevision i den mån detta är särskilt 
föreskrivet eller verket eljest finner det behövligt. 

I fråga om redovisning och därmed sammanhängande frågor åligger 
det verket särskilt att utveckla metoder för verksamhetsplanering, bud
getering och redovisning inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 
redovisningssystemen är ändamålsenliga samt meddela föreskrifter och 
anvisningar för den statliga redovisningen. Verket handhar den löpande 
riksbokföringen och skall för varje budgetår upprätta budgetredovisning 
och rikshuvudbok. Det åligger även verket att kontrollera statsverkets 
checkräkning i riksbanken och att utarbeta statistik över statens finan
ser. 

Vidare skall verket anordna och medverka vid utbildning av personal 
för redovisnings- och revisionsverksamhet samt därmed sammanhän
gande uppgifter inom statsförvaltningen. 

Riksrevisionsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general
direktör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem av
delningar, nämligen tre revisionsavdelningar, en prognosavdelning samt 
en ekonomiadministrativ avdelning. 

Vid riksrevisionsverket fanns under budgetåret 1973174 i genomsnitt 
239 anställda, varav 152 utgjorde handläggande personal. 

Riksrevisionsverket har de senaste åren fått anslag i programtermer. 
Följande programindelning gäller tills vidare för riksrevisionsverket. 

1. Programmet Revision underindelas i delprogrammen förvaltnings
revision, produktutveckling, utbildning, gemensamma funktioner samt 
särskilda uppdrag. Det dominerande delprogrammet är förvaltningsrevi
sion. De övriga delprogrammen har karaktär av stödfunktioner till för
valtningsrevisionen. Under delprogrammet förvaltningsrevision är verk
samheten indelad i sektorer för olika delar av statsverksamheten såsom 
försvar, rättsväsende osv. 

2. Programmet Prognoser, budget, redovisning omfattar dels vissa 
uppgifter som följer av att verket har hand om den centrala riksbokfö-
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ringen, dvs. central bokföring och kontroll under det löpande budget
året, bokslutsarbete samt beräkningar och statistik rörande statens in
komster och utgifter, dels utveckling och genomförande av det eko
nomiadministrativa systemet - SEA-systemet - inom statsförvalt
ningen. Till programmet hör vidare den utbildning som inte ingår i revi
sionsprogrammet. Programmet indelas i delprogrammen ekonomiadmi
nistrativ information, produktutveckling, SEA-genomförande och drift 
samt - liksom program 1 - utbildning, gemensamma funktioner och 
särskilda uppdrag. 

Riksrevisionsverkets verksamhet under programmen finansieras från 
ett förslagsanslag benämnt Riksrevisionsverket. 

Av grundläggande betydelse för riksrevisionsverkets verksamhet är 
det beslut som statsmakterna fattade år 1967 angående organisationen 
av den statliga redovisnings- och revisionsverksamheten (prop. 1967: 79, 
SU 1967: 82, rskr 1967: 194). I enlighet med detta beslut inrättas f. n. 
successivt s. k. redovisningscentraler, som skall svara . för utbetalning 
och redovisning för ett antal myndigheter. För redovisningen införs ett 
nytt system byggt på ADB (system S). I anslutning till redovisningscen
tralerna organiseras revisionskontor. Den centrala revisionen genom riks
revisionsverket läggs samtidigt om till en effektivitetsinriktad förvalt
ningsrevision. Omläggningen av redovisnings- och revisionsverksamhe
ten beräknas i huvudsak vara genomförd den 1 juli 1976, vilket innebär 
en förskjutning med två år jämfört med de ursprungliga planerna be
roende bl. a. på omlokaliseringen av vissa myndigheter. 

B 11. Riksrevisionsvcrket 

197317 4 Utgift 25 893 419 
197 417 5 Anslag 31090000 
1975176 Förslag 33 930 000 

(1 000-tal kr.) 

Program 

Revision 
Prognoser, budget, 

redovisning 
Summa kostnader 

Avgår: 
Resurser som tillhanda-

1973/74 

14 938 

11 338 
26276 

hålles av statskontorct 644 
Övrigt 89 

Tillkommer: 
Blanketter m. m. för andra 

myndigheters behov 350 
Summa anslag/utfall 25 893 

1974/75 

17 793 

13 610 
31403 

713 

400 
31090 

1975/76 
Beräknar 

Riksrevi-
sions-
verket 

20 500 

14 261 
34761 

713 

342 
34390 

Föredra-
ganden 

20 166 

14135 
34301 

713 

342 
33930 
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Programmet Revision 

Förvaltningsrevisionen syftar till att" grariska och främja effektivitet 
och produktivitet inom statsförvaltningen. Omfattningen av insatserna 
inom olika delar av den statliga verksamheten bedöms mot bakgrund av 
det bidrag som revisionen kan ge till en effektivitetshöjning. 

Verksamheten under budgetåret 1973/74 har främst varit inriktad på 
revision inom sektorerna affärsverk, högre utbildning, forskning och 

kultur samt upphandling. 
Under innevarande budgetår intensifieras insatserna framför allt på 

sektorerna försvar, industri, handel och jordbruk, upphandling, skatte
väsen samt social verksamhet. 

Riksrevisionsverket avser att under budgetåret 1975/76 fortsätta den 
förvaltningsrevision som syftar till att alla myndigheter och utgiftsområ
den av någon betydelse vid utgången av budgetåret 1977/78 skall ha 
granskats genom s. k. analysprojekt. Härvid beaktas även möjligheterna 
att uppnå besparingar i statlig och av staten finansierad verksamhet. 

Verket föreslår att en ny specialistgrupp inrättas för att verket skall 
kunna upprätthålla och utveckla sin särskilda kompetens i fråga om re
dovisningsrevision. Gruppen skall tillhandagå verkets revisionsenheter 
med konsultationer samt ha huvudansvaret för metodutvecklingen inom 
området. För verksamheten fordras fyra tjänster, varav en tjänst för re
visionsdirektör. 

Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna under revi
sionsprogrammet med 2,7 milj. kr., varav ca 2,1 milj. kr. utgör pris- och 
löneomräkning. 

Programmet Prognoser, budget, redovisning 

Målet för programmet är att skapa förutsättningar för bättre beslut 
inom det ekonomiadministrativa området på alla nivåer inom den stat
liga verksamheten för att därmed höja effektiviteten i statsförvaltningen. 

För budgetåret 1975176 föreslår verket en fortsatt inriktning på ge
nomförande och utveckling av SEA-systemet. Verket framhåller dock 
att man i huvudalternativet i sin planering inte beaktat de konsekvenser 
ett eventuellt genomförande helt eller delvis av budgetutredningens för
slag skulle medföra för verket. I händelse ett sådant genomförande 
skulle ställa krav på verket som ligger utanför verkets nuvarande an
svarsområden, eller som eljest inte kunnat förutses, anmäler verket att 
förnyade resursberäkningar erfordras. 

Totalt föreslår riksrevisionsverket en ökning av resurserna under före
varande program med ca 650 000 kr. Pris- och löneomräkning uppgår 
till ca 1,4 milj. kr. 

Verket genomför, i samarbete med statskontoret, statens personalut
bildningsnämnd och statens personalnämnd, en särskild informations
och utbildningsverksamhet (INFO-ES) med syfte att öka kännedomen 
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om och möjligheterna att tillämpa de moderna metoder inom ekonomi 
och administration som de fyra myndigheterna utvecklar för statsför
valtningen. Planeringen av denna verksamhet inleddes budgetåret 
1972173 och avslutas under innevarande budgetår för att i stället övergå 
i ett genomförandeskede. Härvid sker en minskning av resursbehovet för 
riksrevisionsverkets del. 

Som 0-alternativ föreslår verket i första hand minskning av resurserna 
under delprogrammet förvaltningsrevision. 

Personalfrågor 

1973/74 1974/75 1975/76 
Beräknar 

Riksrevi- Föredra-
sions- ganden 
verket 

Personal 
Handläggande personal 164 165 168 168 
Övrig personal 99 99 100 100 

263 264 268 268 

Föredraganden 

Jag delar riksrevisionsverkets bedömning att programmet Revision 
bör prioriteras. Den föreslagna specialistgruppen för redovisningsrevi
sion bör inrättas. Resursutrymme för detta bör dock delvis skapas ge
nom minskning av konsultinsatser inom revisionsprogrammet. 

Min beräkning av det totala mcdelsbehovet framgår av programsam
manställningen för riksrevisionsverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att vid riksrevisionsverket inrätta en 

tjänst för rcvisionsdirektör i Fe 21 eller Fe 24, 
2. till Riksrevisionsverket för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 33 930 000 kr. 

B 12. Byggnadsstyrelsen 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1000 
l 000 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
byggande för statens räkning och förvaltning av statliga fastigheter. 

I styrelsens uppgifter ingår främst att anskaffa lokaler för statsmyn
digheterna och utreda behovet av statliga byggnadsföretag, allt i den 
mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att efter upp-



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 61 

drag projektera och utföra byggnadsföretag för statens räkning samt att 
genom utvecklings- och normeringsårbete verka för råtiorialiseringar 
och besparingar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för sta
tens räkning. Styrelsen förvaltar vidare de delfonder av statens allmänna 
fastighetsfond som är ställda under styrelsen. 

Chef för byggnadsstyrelsen är en generaldirektör. Denne har närmast 
under sig en teknisk direktör, en planeringsdirektör och en ekonomidi
rektör. Styrelsen är organiserad på nio byråer. Dessa är administrativa 
byrån, utredningsbyrån, intendentsbyrån, utrikesbyrån, ekonomibyrån, 
utvecklingsbyrån, två projekteringsbyråer och byggnadsbyrån. Vidare 
finns fem regionala byggnadsförvaltningar i Lund, Göteborg, Stock
holm, Uppsala och Umeå. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens verksamhet bestrids från en för
skottsstat som fastställs av regeringen. I bokslutet för budgetåret för
delas de kostnader som bestridits från förskottsstaten mellan dels del
posterna till förvaltningskostnader under posterna Reparations- och un
derhållskostnader m. m. för slottsbyggnadernas, beskickningsfastigheter
nas och byggnadsstyrelsens delfonder av statens allmänna fastighets
fond, dels tillgängliga byggnadsanslag eller, om byggnadsanslag ännu ej 
anvisats för visst byggnadsobjekt, de särskilda projekteringsmedel som 
ställts till byggnadsstyrelsens förfogande, dels ock medel som ställts till 
styrelsens förfogande för inredning av lokaler. I statsbudgeten förs en
dast upp ett formellt anslag av 1 000 kr. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Bidrag till kontorsdrift m.m. 

i kv. Garnisonen 

Summa utgifter 

Inkomster 
Kostnadstäckning från statens 

allmänna fastighetsfond och 
byggnadsanslag m. fl. anslag 

Nettoutgift 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Byggnads- Föredraganden 
styrelsen 

560 +13 +3 
321 + 3 +2 
881 +16 +s 

67 427 000 + 6754000 + 5 890 000 
210000 + 70000 + 70000 

3 000 000 + 150 000 + 150 000 
(120 000) (-) (-) 

6 600 000 + 250 000 + 250 000 
4 290 000 + 450 000 + 365 000 

2 600 000 + 35000 + 35 000 

84127 000 + 7 709 000 + 6 760 000 

84 126 000 + 7 709 000 + 6 760 000 

1000 
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Byggnadsstyrelsen 
Pris- och löncomräkning m. m. inom förskottsstaten beräknas till 

sammanlagt 7 552 000 kr., varav 1 960 000 kr. avser höjt lönekostnads
pålägg. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat verksamheten och behovet av resur
ser för nästa budgetår efter en fördelning på fem verksamhetsområden, 
nämligen lokalförsörjning, byggproduktion, inredning, utrikes verksam
het samt övrig verksamhet. I den följande redovisningen har styrelsens 
kostnader enligt förskottsstaten fördelats på de olika verksamhetsområ
dena. 

1. Lokalförsörjning omfattar fastighetsförvaltning samt frågor som 
rör inhyrning och disposition av lokaler samt vidare utredningar om 
myndigheternas lokalbehov. Kostnaderna belastar slutligt statens all
männa fastighetsfond, delposterna till reparations- och underhållskost
nader m. m. och hyres- och arrendeutgifter m. m., samt försvarets fas
tighetsfond. 

Fastighetsförvaltningen omfattar fastigheter inom slottsbyggnadernas, 
akademiska sjukhusets och byggnadsstyrelsens delfonder av statens all
männa fastighetsfond samt försvarets forskningsanstalts delfond av för
svarets fastighetsfond. Inom byggnadsstyrelsens delfond förvaltar sty
relsen statsägda lokaler om sammanlagt ca 4 100 000 m2, vilka bud
getåret 1975176 beräknas öka till 4 500 000 m2• Styrelsen svarar f. n. 
för fastighetsdriften inom ca 43 % av detta lokalbestånd och räknar 
med att denna andel under nästa budgetår skall öka till ca 52 % . Sty
relsen svarar vidare för fastighetsunderhåll och ombyggnader i de för
valtade lokalerna. Det inhyrda lokalbeståndet omfattar innevarande 
budgetår lokaler om ca 1600000 m2, vilket beräknas minska med 
100 000 m2 under nästa budgetår. 

Styrelsens direkta kostnader för fastighetsförvaltning beräknas inne
varande budgetår uppgå till 155 milj. kr. för statsägda lokaler och till 
ca 305 milj. kr. för inhyrda lokaler. Styrelsens kostnader inom för
skottsstaten beräknas till 32 milj. kr. För nästa budgetår beräknar sty
relsen dessa kostnader till resp. 180 milj. kr., 285 milj. kr. och 33,7 
milj. kr. Av den föreslagna. ändringen inom förskottsstaten avser 
2 809 000 kr. pris- och löneomräkning m. rn., varav 744 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg. För den ökade verksamhetsvolymen erfordras en
ligt styrelsen en förstärkning med tre tjänster inom de regionala fastig
hetsförvaltningarna ( +204 000 kr.). Vidare föreslår styrelsen två tjäns
ter vid styrelsens centrala förvaltning ( + 157 000 kr.). Lönekostnader
na för viss maskinpersonal bestrids f. n. inom förskottsstatcn. Styrelsen 
föreslår att dessa kostnader fortsättningsvis bestrids direkt över fastig
hetsfonden (-1 325 000 kr.). 

2. Byggproduktion omfattar projektering och projektledning, kalkyle
ring, upphandling, utförande, kontroll och besiktning av ny- och om-
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byggnader samt fastighetsköp. För projektering anlitas utomstående 
konsulter. De regionala byggnadsfö~valtningarna svarar för utförande, 
kontroll och besiktning. För utförandet anlitas entreprenörer eller de tre 
egen-regiavdelningarna i Stockholm, Uppsala och Lund. De senare om
sätter sammanlagt ca 110 milj. kr. 

Styrelsens byggproduktion har ökat från 439 milj. kr. budgetåret 
1971/72 till beräknat 875 milj. kr. innevarande budgetår. Härav avser ca 
300 milj. kr. förvaltningssektorn, ca 120 milj. kr. polis- och åklagarvä
scndct, ca 240 milj. kr. högre utbildning och forskning samt ca 145 milj. 
kr. uppdrag för affärsverken. Vidare tillkommer ca 50 milj. kr. för 
fastighetsköp. Byggproduktionen beräknas av styrelsen få totalt samma 
omfattning under nästa budgetår. 

Kostnaderna för byggproduktioncn bestrids slutligt från investerings
anslag under kapitalbudgeten, från posten till reparations- och under
hållskostnader m. m. inom staten för statens allmänna fastighetsfond 
samt av uppdragsmedel. Styrelsens kostnader inom förskottsstaten be
räknas innevarande budgetår till 48,6 milj. kr. För nästa budgetår be
räknar styrelsen dessa kostnader till 50,3 milj. kr. Av den föreslagna 
ändringen avser 3 937 000 kr. pris- och löneomräkning m. m., varav 
1 044 000 kr. höjt lönekostnadspålägg. Styrelsen beräknar vidare medel 
för en tjänst vid den centrala förvaltningen ( + 78 000 kr.). Eftersom 
verksamheten är beroende av investeringsvolymen kan dock resursbeho
vet inom förskottsstaten enligt styrelsen inte slutgiltigt bedömas förrän 
närmare ingången av budgetåret 1975176. 

3. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning av lo
kaler inom sektorn högre utbildning och forskning samt inom övriga 
sektorer enligt regeringens särskilda beslut. Sålunda har styrelsen fått 
ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de myndigheter 
som omlokaliseras från Storstockholmsområdet. I likhet incd vad som 
gäller för byggproduktionen anlitas utomstående konsulter för projekte
ringen. 

Verksamhetens volym har ökat från 46 milj. kr. föregående budgetår 
till beräknat 80 milj. kr. innevarande budgetår. Budgetåret 1975176 be
räknas volymen uppgå till 91 milj. kr. ökningen hänger främst samman 
med omlokaliseringen av statlig verksamhet. Styrelsens kostnader inom 
förskottsstaten beräknas innevarande budgetår till 3,2 milj. kr. För nästa 
budgetår beräknar styrelsen dessa kostnader till 3,7 milj. kr. Av den 
föreslagna ändringen inom förskottsstatcn avser 281 000 kr. pris- och lö
neomräkning m. m., varav 75 000 kr. höjt lönekostnadspålägg. För 
projektledning, kalkylering och upphandling beräknar styrelsen medel 
för ytterligare fyra tjänster ( +267 000 kr.). Styrelsen förordar att inred
ningssektionen inom utvecklingsbyrån omvandlas till en byrå, varvid en 
tjänst för byggnadsråd bör inrättas i utbyte mot en tjänst för avdelnings
direktör. 
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4. Utrikes verksamhet omfattar förvaltning och anskaffning - inkl. 
byggproduktion - av kontorslokaler och personalbostäder för främst 
utrikesrepresentationen samt inredning för dessa lokaler. 

Styrelsen förvaltar f. n. lokaler om sammanlagt ca 61 000 m:!. De in
hyrda lokalerna omfattar sammanlagt ca 109 000 m'.!. ökningen under 
nästa budgetår beräknar styrelsen till ca 2 000 m:! för vardera av de 

båda kategorierna. 
Kostnaderna bestrids slutligt från beskickningsfastigheternas och 

byggnadsstyrelsens delfonder av statens allmänna fastighetsfond samt 
investerings- och driftbudgetanslag under främst tredje huvudtiteln. De 
direkta kostnaderna för statsägda lokaler och inhyrda lokaler beräknas 
innevarande budgetår till resp. 18,3 och 33,4 milj. kr. Totalt - inkl. in
vesteringar - beräknas kostnaderna för sektorn till ca 67 milj. kr. Sty
relsens kostnader inom förskottsstaten beräknas till 3,5 milj. kr. För 
nästa budgetår beräknas motsvarande kostnader till resp. 21,4 milj. kr., 
37,8 milj. kr., ca 72 milj. kr. och 3,9 milj. kr. Av den föreslagna änd
ringen inom förskottsstatcn avser 329 000 kr. pris- och löneomräkning 
m. m., varav 87 000 kr. höjt lönekostnadspålägg. Styrelsen föreslår en 
ökning av personalen för fastighetsförvaltningen med två tjänster 

( + 157 000 kr.). 
5. övrig verksamhet omfattar gemensam kontorsdrift m. m. för myn

digheterna inom kv. Garnisonen i Stockholm - vilken finansieras ge
nom ersättningar från berörda myndigheter - drift av parkeringsan
läggningar samt verksamheten med effektivisering och rationalisering 
inom städområdet. Omslutningen beräknas innevarande budgetår till ca 
12 milj. kr. och budgetåret 1975176 till ca 14 milj. kr. Kostnaderna för 
styrelsens andel av den gemensamma kontorsdriften m. m. uppgår inne
varande budgetår till 2,6 milj. kr. 

6. Inom förskottsstaten bestrids kostnader för viss intern service ge
mensam för de nu redovisade verksamhetsområdena - bl. a. ekonomi
administration samt tekniskt och administrativt utvecklingsarbete. Kost
naderna härför fördelas på övriga verksamhetsområden och ingår i de 
tidigare redovisade kostnaderna. 

Styrelsen föreslår att en internrevisionsavdelning inrättas. Avdel
ningen bör tillföras tre tjänster. Förslaget tillstyrks i huvudsak av riks
revisionsverket. I särskild framställning föreslår styrelsen att två tjänster 
för administrativt rationaliseringsarbete inrättas vid styrelsen. Styrelsen 
föreslår samtidigt att dessa två tjänster samt två av tjänsterna för intern
revision inrättas redan den 1januari1975. 

Vidare föreslår styrelsen att en enhet för ADB-frågor inrättas. Medel 
bör beräknas för en tjänst för byggnadsråd och en biträdcstjänst 
( + 169 000 kr.). 

Slutligen föreslår styrelsen en förstärkning av resurserna för informa
tionsverksamhet med medel motsvarande en tjänst ( + 72 000 kr.). 
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Föredraganden 

Kostnaderna inom byggnadsstyrelsen. för :styrelsens uppgifter inom 
och utom landet beträffande lokalförsörjning, byggproduktion och in
redning bestrids sedan budgetåret 1973174 över en förskottsstat. I stats
budgeten tas endast ett formellt belopp av 1 000 kr. upp under detta an
slag. Jag har inledningsvis redogjort för hur förskottsstaten finansieras, 
liksom för den beräknade omslutningen inom förskottsstaten inneva
rande och nästa budgetår. Eftersom styrelsens kostnader för projektled
ning m. m. för byggproduktionen är direkt beroende av projekterings
och byggvolymen kan dock styrelsens resursbehov i denna del slutgiltigt 
beräknas först närmare ingången av det budgetår förskottsstaten avser. 
Det ankommer på regeringen att fastställa förskottsstaten. 

Med hänsyn till den ökning av det förvaltade lokalbeståndet som re
dovisats i det föregående har jag godtagit den föreslagna förstärkningen 
av de lokala fastighetsförvaltningarna (1). Jag har vidare godtagit styrel
sens förslag om ändrad redovisning av kostnaderna för viss maskinper

sonal. 
För den även under nästa budgetår ökande volymen på de uppgifter 

som f. n. åligger styrelsen inom inredningsområdet räknar jag med en 
tillfällig resursförstärkning av 140 000 kr. (3). 

Jag har vidare funnit det angeläget att styrelsen tillförs resurser för 
internrevision och administrativ rationalisering m. m. Kungl. Maj:t har 
den 20 december 1974 medgivit styrelsen att redan innevarande bud
getår ta i anspråk 191 000 kr. härför. Kostnaderna nästa budgetår för 
dessa ändamål beräknar jag till 394 000 kr. För handläggning av ADB
frågor räknar jag medel för en tjänst. Jag räknar samtidigt med att 
medel motsvarande en handläggartjänst skall kunna inbesparas till 
följd av den förenklade handläggning av byggnadsärenden som jag kom
mer att föreslå i det följande vid min anmälan av anslaget till byggnads
arbeten för statlig förvaltning (6). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag nu omslutningen 
av förskottsstaten för nästa budgetår till ca 91 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Byggnadsstyre/sen för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 1 000 kr. 

B 13. Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

2 392 923 
5 000 000 

1000 

Reservation 7 349 387 

Från anslaget bestrids konsultkostnader m. m. för dels utredningar 
som leder fram till byggnadsprogram, dels utredningar i inredningsfrå-

5 Riksd(!ge111975. l saml. Nr 1. Bilaga 9 
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gor och inredningsprojcktering. Till större delen gäller det kostnader 
som förskotteras från anslaget. Förskotterade belopp återbetalas seder

mera från anslag som anvisats för berörda byggnads- och inrednings

objekt. Till en mindre del avser anslaget kostnader för lokalförsörjnings
planering, normerings- och utvecklingsarbete m. m., vilka belastar ansla

get slutligt. Om verkställda utredningar inte leder till realiserade projekt 

stannar kostnaderna också slutligt på anslaget. 

Byggnadsstyrelsen 

Beräkningen av rncdelsätgången för budgetåret 1975176 baseras till 

största delen på erfarenhetsmässiga grunder och med beaktande av att 

nu även kostnader för utredning och projektering av inredningen för 

omlokaliseringsprojekten belastar anslaget. I beräkningarna ingår även 

behovet av medel för utredningar för den beslutade fortsatta omlokalise

ringen av statlig verksamhet. 

:Medclsbehovet beräknas till 11,5 milj. kr. Härav avser 6,5 milj. kr. 

byggnadsutredningar m. m. och 4,5 milj. kr. inredningsärendcn. Vidare 

ingår en rncdelsrescrv om 500 000 kr. i det beräknade beloppet. Av 

medelsbehovet beriiknas ca 7,5 milj. kr. kunna täckas genom återfö

ringar till anslaget. Med h;in~yn tagen till beräknad reservation föreslår 

styrelsen att anslaget för nästa budgetår förs upp med 1 000 kr. 

Föredragande/I 

Jag har inte något att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av 

medelsbchovet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att tiIJ Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. för budget

året 1975176 anvisa ett rcscrvationsanslag av 1 000 kr. 

B 14. Inredning av byggnader för statlig fönaltning 

1973/7.f Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

10 387 642 

41 000 000 

32 000 000 

Reservation 8 393 471 

Från anslaget bestrids utgifter för inredning och viss utrustning av 

byggnader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. BI. a. 

bekostas från anslaget inredning och till lokalerna knuten, generell ut

rustning som behöver nyanskaffas i samband med omlokaliseringen av 

statlig verksamhet. För planering m. m. av denna inredning och utrust

ning svarar huvudsakligen resp. byggnadsstyrelsen och utrustningsnämn

den för universitet och högskolor. Formerna för planeringen har redovi

sats i prop. 1972: 130 (bil. 5 s. 21). 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden har redovisat förslag till 
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nya eller ändrade kostnadsramar för ett stort antal inrednings- och ut
rustningsobjekt, främst sådana som hänger samman med omlokalise
ringen av statlig verksamhet. Flertalet av de föreslagna nya eller änd
rade kostnadsramarna för inredning har nyligen redovisats för riksdagen 
och förts upp i inredningsplanen redan för innevarande budgetår (prop. 
197-i: 170, FiU 1974: 37, rskr 1974: 355). För de övriga förslag som 
bör behandlas i detta sammanhang kommer jag att lämna en kortfattad 

redogörelse i det följande. Redovisningen är ortsvis uppställd. 

Uppsala 

Statens livsmedelsverk: övrig utrustning. Redogörelse för dispositio

nen av nybyggnaden i kv:en Hugin och Munin i Uppsala för statens 

livsmcdelsverk och länsstyrelsen i Uppsala län har lämnats senast i 
prop. 197-i: 170 (bil. 5 s. 18). I gällande utrustningsplan finns för an

skaffning av övrig utrustning för livsmedelsverket uppförd en delram 
av 3.1 milj. kr. (jfr prop. 1974: 1 bil. 9 s. 47). I delramen ingår ett 
kostnadsramsutrymme av 2,5 milj. kr. för lokalanknuten laboratorieut

rustning av baskaraktär. Utrustningsnämnden föreslår nu att delramen 
ersätts med en definitiv kostnadsram av 9 970 000 kr., varav 9 milj. kr. 
avser lahoratorieutrustning. För annan utrustning avser ökningen främst 

verl:stadsutrustning med 337 000 kr. 
Av befintlig laboratorieutrustning beräknas utrustning med ett nyan

.;kaffningsvärde av ca 500 000 kr. medföras. Den föreslagna nya utrust
ningen hänför sig med ca 1,9 milj. kr. till livsmedelslaboratoriet, ca 2,4 
milj. kr. till näringslaboratoriet, ca 2,2 milj. kr. till det toxikologiska la
boratoriet, ca 1,1 milj. kr. till utrustning för djuravdelningen samt med 

ca 1,4 milj. kr. till gemensam utrustning. 

Linköping 

Statens väg- och trafikinstitut: övrig utrustning. Redogörelse för dis
positionen av institutets nybyggnader på Vallaområdet i Linköping har 
lämnats senast i prop. 197 4: 170 (bil. 5 s. 19). I gällande utrustningsplan 
finns för övrig utrustning för institutet uppförd en delram av 1 875 000 
kr. 

Utrustningsnämnden och institutet i samråd föreslår att övrig utrust
ning för sammanlagt 4 660 000 kr. anskaffas med anlitande av föreva

rande anslag samt att sammanlagt 2 740 000 kr. ställs till förfogande för 
anskaffning av utrustning i samband med omlokaliseringen inom det un
der sjätte huvudtiteln uppförda reservationsanslaget Statens väg- och 

trafikinstitut: Utrustning. Institutets befintliga utrustning beräknas ha 
ett nyanskaffningsvärde av ca 7 milj. kr. 

Höjningen av den under förevarande anslag uppförda kostnadsramen 

med (4 660 000-1 875 000 =) 2 785 000 kr. avser i huvudsak laborato
rie- och forskningsutrustning. Sammanlagt föreslås under detta anslag 
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för sådan utrustning ett kostnadsramsutrymme av 3 827 000 kr., därav 
för trafikmedicinsk utrustning 650 000 kr. samt för registreringsutrust
ning m. m. i anslutning till institutets krockprovningsanläggning 900 000 

kr. 
Försvarets forskningsanstalt: Telefonväxel. Enligt beslut vid 1973 års 

riksdag skall enheten för teknisk informationsbehandling vid försvarets 
forskningsanstalt lokaliseras till Linköping (prop. 1973: 55, InU 
1973: 22, rskr 1973: 220). Lokalplaneringen bedrivs med inriktning på 
att enheten skall förläggas till Vallaområdet. Enligt gällande tidplaner 
kommer flyttningen att genomföras sommaren 1978. I utrustningsplanen 
för nästa budgetår bör enligt utrustningsnämnden föras upp en delram 
av 550 000 kr. för anskaffning av en telefonväxel med en begynnelseka
pacitet av 400 anknytningar. 

Norrköping 

Kriminalvårdsstyrelse11/sjöfartsverket: Övrig utrustni11g. Redogörelse 
för dispositionen av lokalerna i nybyggnaden för kriminalvårdsstyrelsen 
och sjöfartsvcrkct i Saltängen i Norrköping har lämnats senast i prop. 
1974: 170 (bil. 5 s. 19). 

I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 795 000 kr. för 
anskaffning av övrig utrustning för krimina\vårdsstyre\sen och sjöfarts
verkct i samband med inflyttningen. Delramen är beräknad för kostna
derna för en snabbtelefonanläggning (jfr prop. 1974: 1 bil. 9 s. 48). Ut
rustningsnämnden föreslår att kostnadsramen höjs med 155 000 kr. för 
anskaffning av restaurangutrustning, städutrustning samt utrnstning för 
motionslokaler. Kostnadsramen bör därmed betecknas som definitiv. 

Kriminalvårdsstyrelsen: Övrig utrnstning. För övrig utrustning för 
kriminalvårdsstyrelsen föreslår utrustningsnämnden en definitiv kost
nadsram av 265 000 kr. Denna ram omfattar kostnader för viss teletek
nisk utrustning, reproutrustning, AV-hjälpmedel, foto- och mörkrumsut
rustning, verkstadsutrustning samt pentryutrustning. 

Sjöfartsverket: övrig utrustning. För övrig utrustning för sjöfartsver
ket föreslår utrustningsnämnden en delram av 115 000 kr. Denna ram 
omfattar enligt förslaget kostnader för viss teleteknisk utrustning, AV
hjälpmedel och pcntryutrustning. 

Inredning av nybyggnad i Oxelbergen. Redogörelse för nybyggnaden 

- som utförs i två etapper - har lämnats senast i prop. 1974: 170 
(bil. 5 s. 25). Statens invandrarvcrk kommer att disponera en inredd 
rumsyta av sammanlagt ca 5 300 m2, varav ca 1 600 m2 utgörs av arkiv. 
Luftfartsverket kommer att disponera en rumsyta av ca 9 900 m:!. Härav 
inreder byggnadsstyrclsen ca 4 100 m3, fördelat med ca 2 800 på kon
tor m. m., ca 350 på laboratorier och verkstäder samt ca 950 på 
tryckerilokaler. Gemensamt disponerar verken vidare ca 900 m2 för 
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restaurang och motionslokaler m. m. Byggnadsstyrelsen beräknar inred
ningskostnaderna för sin del till 5,8 milj. kr. 

Statens invandrarverklluftfartsverket: Telefonväxel och Övrig utrust

ning. I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 880 000 kr. för 
kostnaderna för en för invandrarverket och luftfartsverket gemensam 
rikstelcfonväxel (jfr prop. 1974: 1 bil. 9 s. 48). Utrustningsnämnden 
föreslår nu att delramen höjs med dels 75 000 kr. för huvudledningar 
och anknytningsapparater vid de båda myndigheterna, dels med ytterli
gare 75 000 kr. för kostnader för att ansluta Kungsängens flygplats till 
denna telefonväxel. Nämnden föreslår vidare att en definitiv kostnads
ram av 350 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för viss för myndighe
terna gemensam övrig utrustning. I den föreslagna kostnadsramen ingår 
kostnader för restaurangutrustning, städutrustning och utrustning för 
motionslokaler. Vidare ingår 140 000 kr. för en föreslagen hälsocentral 
samt 101 000 kr. för anskaffning av reproutrustning, avsedd att placeras 

i luftfartsverkets tryckeri. 
Statens invandrarverk: Övrig utrustning. Utrustningsnämnden föreslår 

att en definitiv kostnadsram av 415 000 kr. förs upp i utrustningsplanen 
för kostnaderna för övrig utrustning för invandrarverket. Den före
slagna ramen omfattar kostnader för viss teleteknisk utrustning - där
ibland en snabbtelefonanläggning till en beräknad kostnad av 282 000 
kr. -AV-hjälpmedel samt pentryutrustning. 

Luftfartsverket: Övrig utrustning. För anskaffning av övrig utrustning 
för luftfartsverket föreslår utrustningsnämnden en definitiv kostnadsram 
av 1 070 000 kr. Däri ingår viss teleteknisk utrustning - bl. a. en snabb
telefonanläggning som kostnadsberäknas till 518 000 kr. - AV-hjälp
medel, pentryutrustning, verkstadsutrustning för 337 000 kr. samt en 
travers för luftfartsverkets tryckeri. 

Borås 

Inredning av nybyggnader inom Västeråse110111rådet. En utförlig redo
görelse för nybyggnaderna för statens provningsanstalt inom Västeråsen
området i Borås lämnades i prop. 1974: 170 (bil. 5 s. 25). Därvid redo
visades att Kungl. Maj:t i beslut den 7 juni 1974 har föreskrivit att en 
sammanlagd kostnadsram av 84,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1973 
skall gälla för planeringen av byggnader och inredning för anstaltens an
läggningar i Borås, exkl. anstaltens byggnadstekniska och mekaniska la
boratorier. Samtidigt redovisades att kostnaderna för de nybyggnader 
som föreslogs för dessa delar av anstalten beräknades till 78,6 milj. kr. i 
prisläget den 1 april 1973, vilket motsvaras av den i gällande investe
ringsplan uppförda kostnadsramen av 90 milj. kr. i prisläget den 1 april 
1974. För inredning av nybyggnaderna återstår därmed ett planeringsut
rymme av (84,6-78,6 =) 6 milj. kr. Härav har en delram av 350 000 
kr. ställts till förfogande för inredning av anstaltens brandtekniska labo-
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ratorium (jfr prop. 1974: 170 bil. 5 s. 21 och 23, FiU 1974: 37, rskr 
1974: 355). 

I beslut den 29 november 1974 har Kungl. Maj:t fastställt tidpian för 
omlokaliseringen av provningsanstalten. överflyttningen av anstaltens 
huvuddelar kommer att ske under tiden maj 1976--oktober 1977. Bygg
nadsstyrelsen har ännu inte kunnat redovisa närmare beräkningar av kost
naderna för anskaffning av inredning. Styrelsen uppskattar emellertid 
kostnaderna i nuvarande kostnadsläge till 7 milj. kr., inkl. kostnaderna 
för inredning av brandlaboratoriet. 

Statens provningsanstalt: Telefonviixel och Övrig utrustning. I tidi
gare nämnda beslut den 7 juni 1974 föreskrev Kungl. Maj:t att vid pla
neringen av utrustning för provningsanstaltens anläggningar i Borås, 
exkl. de byggnadstekniska och mekaniska laboratorierna, skall gälla en 
kostnadsram av 38,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1973. 

I utrustningsplanen under förevarande anslag finns uppförd en del
ram av 200 000 kr. för anskaffning av telefonväxel för anstalten. Utrust
ningsnämnden föreslår nu att delramen höjs med sammanlagt 95 000 
kr., varav 45 000 kr. avser huvudledningar och anknytningsapparatcr. 
Höjningen i övrigt motiveras av inträffade prishöjningar. 

Utrustningsnämnden föreslår vidare att en delram av 1 565 000 kr. 
för övrig utrustning förs upp i utrustningsplanen. Den föreslagna delra
men är avsedd för viss teleteknisk utrustning - varav 250 000 kr. för en 
snabbtelefonanläggning - restaurang- och pentryutrustning, städutrust
ning samt utrustning för motionslokaler. Vidare ingår 748 000 kr. för 
verkstadsutrustning och 294 000 kr. för traverser m. m. i anstaltens la
boratoriehallar. 

Provningsanstalten har samtidigt föreslagit att ytterligare utrustning 
får beställas med anlitande av det under trettonde huvudtiteln uppförda 
rescrvationsanslaget Statens provningsanstalt: Utrustning. 

Gävle 

Statens institut för byggnadsforskning: övrig utrustning. Redogörelse 
för nybyggnaden för institutet i kv:en Låsman och Vulcanus i Gävle -
till vilken jag återkommer i det följande vid min anmälan av invcste

ringsanslaget till byggnadsarbeten för statlig förvaltning - har lämnats i 
prop. 1974: 85 (bil. 6 s. 20). Nybyggnaden kommer att innehålla bl. a. 
ett luftströmningstekniskt laboratorium, ett humanlaboratorium för 
forskning om inverkan av lufttemperatur, ljus och ljud på människan 
samt ett planlaboratorium för vissa fullskalestudier. 

Utrustningsnämnden och institutet har i samråd föreslagit kostnadsra
mar för utrustning om resp. 2 350 000 kr. och 1 945 000 kr. Jag kommer 
här att redovisa förslagen i ett sammanhang. 

För viss teleteknisk utrustning, AV-hjälpmedel, viss kontorsutrust-
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ning, brandförsvarsutrustning, transportutrustning, travers, restaurang

och pentryutrustning, städutrustning 'samt utrustning för motionslokakr 

beräknar myndigheterna medelsbehovet till sammanlagt 265 OÖO kr. För 
foto- och verkstadsutrustning beräknas behovet till 220 000 kr. Vidare 
föreslår myndigheterna att utrustning för sammanlagt 2 068 000 kr. an

skaffas för humanlaboratoriet och det luftströmningstckniska laborato
riet. 500 000 kr. beräknas för en vindtunnel, 306 000 kr. för ett föresla
get laboratorium för byggnadsmätning och 440 000 kr. för anskaffning 

av en mobil mätenhet för uteklimat. Slutligen föreslås 340 000 kr. för 
utrustning för ADB och 150 000 kr. för komplettering av institutets bi

bliotek. 

Sundsrall 

Riksf örsiikrings\'erketlstatens personalpensionsverk: Övrig 11 I rnst n in::;. 

Redogörelse för nybyggnaden i kv. Måsen i Sundsvall för riksrevisions
verkets tekniska byrå och statens personalpensionsverk har lämnats se

nast i prop. 1974: 170 (bil. 5 s. 21). I gällande utrustningsplan finns för 
övrig utrustning uppförd en delram av 214 000 kr. Delramen har tagits i 
anspråk för riksrevisionsverkets tekniska byrå, som flyttade in i nybygg
naden hösten 1973. Utrustningsnämndcn beräknar kostnaderna för övrig 

utrustning för personalpcnsionsverkct till 275 000 kr. I den föreslagna 
kostnadsramen ingår kostnader för viss teleteknisk utrustning - varaY 
195 000 kr. för en snabbtelefonanfäggning - AV-hjälpmedel, pentryut
rustning och utrustning för motionslokaler. 

Umeå 

Arbetsmedicinsk filial: Övrig utrnsllling. Den nyinrättade arbetsmedi
cinska filialen till arbetarskyddsstyrelsen har t. v. inrymts i befintliga lo
kaler vid lasarettet och universitetet i Umeå. Filialen är f. n. under upp
byggnad. I gällande utrustningsplan finns en delram av 250 000 kr. upp
förd for övrig utrustning för filialen. Utrustningsnämnden förcslar att 
delramen ersätts med en definitiv kostnadsram av 1 milj. kr. Hära\' har 
94.+ 000 kr. beräknats för laboratorieutrustning. 

Öl'rigr 

Inredning av omlokaliseringsobjekt. I gällande inrcdningsplan är .;n 

delram av 7,5 milj. kr. uppförd för de övriga omlokaliseringsobjekt for 
vilka särskilda kostnadsramar ännu inte beräknats (jfr prop. 197-k pn 

bil. 5 s. 23). Byggnadsstyrclsen föreslår att delramar om resp. 8 och 5 

milj. kr. förs upp i inredningsplancn för nästa budgetår för inredning a\· 
ännu inte särskilt redovisade byggnadsobjckt i etapperna I och Il av om
lokaliseringen av statlig verksamhet. 
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F öredragande11 

Jag vill inledningsvis erinra om att kostnadsramar för inredning och 
utrustning enligt den ordning som tillämpas inte fortlöpande anpassas 
till förändringar i prisläget genom uppräkning med index (jfr prop. 
1967: 104 s. 41 ). Skälet till detta är svårigheterna att konstruera en in
dex som inte samtidigt påverkas av sådana kostnadsändringar som 
hänför sig till kvalitetsändringar. I stället har myndigheterna hänvi
sats till möjligheten att på nytt underställa regeringen de ramar som in
för upphandlingen visat sig inte rymma kostnaderna för i huvudsak den 
inredning eller utrustning som tidigare godtagits. 

Jag är mot denna bakgrund f. n. inte beredd att förorda att kostnads
ramen för inredning av nybyggnader på Västeråsenområdet i Borås för 
statens provningsanstalt förs upp i inredningsplancn med högre belopp 
än som följer av Kungl. Maj:ts beslut den 7 juni 1974. Om så blir nöd
vändigt bör dock regeringen kunna medge den merbelastning av kost
nadsramen som direkt kan härledas till inträffade prisförändringar. 

Med utgångspunkt i de förslag som redovisats av byggnadsstyrelsen 
förordar jag att följande inredningsplan läggs till grund för mcdelsbe
räkningcn för nästa budgetår. 

Jnredningsp/an (1000-tal kr.) 

Inrcdningsobjekt 

Stockliolm 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Garnisonen 
Utrustning av nybyggnad 

i kv. Garnisonen 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Locn 
Inredning och utrustning 

av kasern i kv. Gar
nisonen 

Inredning och utrustning 
av till- och ombyggnad 
i kv. Primus 

Uppsala 
Inredning av nybyggnad i 

kv:en Hugin och 
Munin 

Eskilstuna 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Värjan 

Linköping 
Inredning av nybyggna

der på Val!aområdet 

Norrköping 
Inredning av nybyggnad 

i Källtorp 

Förordad Kostnadsram 
ram eller 
ändring av definitiv delram 
tidigare ram 

19 500 

8 900 

3 500 

5 850 

5 200 

6 575 2 

375 2 

7 750• 

5 850 2 

Medelsför
brukning 

art' t. o. m. 
1974-06-30 

17 906 

8 349 

2 898 

1 223 

393 

42 

336 

27 
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Inredningsobjekt Förordad ~ostnadsram 
ram eller 
ändring av definitiv delram 
tidigare ram 

Inredning av nybyggnad 
i Saltängen 7 900• 

Inredning av nybyggnad 
i Oxelbergen 5 800 5 800 

Jönköping 

Inredning av nybyggnad 
i kv. Göta 

Borås 
Inredning av nybygg

nader inom Västcr
åscnomritdet 

Gävle 

Inredning av nybyggna
der i kv. Vasen och 
i Mårtsbo 

Inredning för central-
nämnden för 
fastighetsdata 

Sunds1•aff 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Måsen 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Malaren 

Övrigt 

Till byggnadsstyrelsens 
disposition 

Inredning av omlokali
seringsobjekt 

5 650 

+ 5 500 

+16950 

13 200• 

sso• 

2 850• 

1 700• 

95500 

4 200' 

6000 

1 000' 

13 000 

24200 

119 700 

' Art av kostnadsram för resp. objekt 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 

73 

Medelsför
briikning 

art' t. o. m. 
1974-06--30 

J 150 

2b 

2b 

45 

21 

835 

482 

979 

110 

77 

33873 

2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställ.i som delram) 
3 Förslag tili ny kostnadsram 

• Jfr prop. 1974: 70 (bil. 5 s. 24). 

Som jag redovisat inledningsvis bekostas från detta anslag bl. a. sådan 
till lokalerna knuten generell utrustning som behöver anskaffas i sam
band med omlokaliseringen av statlig verksamhet. Utrustningsnämndcn 
har i samråd med de berörda myndigheterna föreslagit att även vissa 
andra typer av utrustning som motiveras av omlokaliseringen skall an
skaffas av nämnden med anlitande av detta anslag. Enligt min mening 
bör dock anslaget utnyttjas i huvudsak enbart för sådan av omlokalise
ringen föranledd utrustning som har direkt samband med lokalerna och 
utrustningen i övrigt finansieras över de skilda myndigheternas utrust
ningsanslag eller med andra medel som dessa disponerar. Jag räknar 
därvid med att myndigheterna skall kunna anlita utrustningsnämnden 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 74 

för planering och upphandling i den omfattning de finner det lämpligt. 

Eftersom planeringen och upphandlingen av mer omfattande utrust

ning i många fall sträcker sig över flera år har jag dock i vissa fall, där 

myndigheterna saknar särskilda utrustningsanslag, av anslagstekniska 

skäl beräknat medel under förevarande anslag även för övrig, icke 

lokalanknuten utrustning. 

Under rubriken Statens väg- och trafikinstiwt: övrig utrustning har 

jag efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet beräk

nat en kostnadsram av ca 3,1 milj. kr., vilket innebär en ökning med 1,2 
milj. kr. utöver den nu uppförda delramen för ändamålet. Jag har 

d1irvid utgatt från bl. a. att behovet av den föreslagna trafikmedicinska 

utrustningen skall prövas i annat sammanhang. 

Vid beräkningen av de kostnadsramar som avser utrustning för luft

fartsverket har jag - utöver vad jag redovisat i det föregående - ut

gått från att kostnader för utökning av telefonv~ixeln för behoven vid 

Kungsängens flygplats skall bestridas av verket i annan ordning samt att 

tryckeriutrustning för luftfartsverkets tryckeri och vcrkstadsutrustning 

inte skall :inskaffas med anlitande av medel från detta anslag. 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag vid sin 

:mmäian av frågor om anslag för nästa budgetår under fjärde huvud

titeln, försiagsanslaget F 4. Försvarets materielverk redovisat materiel

verkets förslag i fråga om anskaffning av utrustning för de myndig

heter som i samband med omlokaliseringen av statlig verksamhet 

flyttar in i nybyggnader i Klaraonmldet i Karlstad. Efter samdd med 

chefen för försvarsdepartementet har jag funnit att huvuddden av 
kostnaderna för den utrustning som har direkt samband med lokalerna 

bör bestridas från detta anslag. 
Efter S<tmråd med chefen för bostadsdepartementet har jag funnit att 

samtliga framställningar om medel för utrustning för state11s institut 

för byggnads[ orskning i samband med omlokaliseringen till Gävle bör 

behandlas i detta sammanhang och medel för ändamålet beräknas under 

detta anslag. Kungl. Maj:t har den 20 december 1974 uppdragit åt in

stitutet att redovisa ytterligare underlag i fråga om planeringen av bl. a. 

utrustning för den föreslagna verksamheten vid det luftströrnningskk

niska laboratoriet, humanlaboratoriet och laboratoriet för byggnadsmiit

ning, inkl. vindtunnel och verkstäder. Jag räknar med att senare få åter

komma med de förslag som föranleds härav. I avvaktan härpå har jag i 

mitt förslag till utrustningsplan för nästa budgetår fört upp en delram 

av 860 000 kr. för övrigt utrustning för institutet. Jag har därvid beräk

nat 4-tO 000 kr. för en mobil mätcnhet och 200 000 kr. för ADB-utrust-

ning. 

Med utg:mgspunkt i de förslag som redovisats av utrustningsnämnden 

och mot bakgrund av vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

följande urrnstningspimz läggs till grund för medelsberäkningen för 

nästa budgetår. 
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Ctrnsl11ingsphm (1 000-tal kr.) 

Ctrustningsobjekt Kostnadsram 
,\.: 

Förordad Medels-
ram eller förbruk-
ändring dcfini- delram art' ning 
av tidiga- tiv t. o. m. 
re ram 1974-06-30 

Uppsala 
Statens livsmcdclsvcrk: 

telefonväxel 960 1 
övrig utrustning -\- 4 500 7 600 2b 

Eskilstuna 
Mvntvcrket: 

telefonväxel 272 

Linkc'ipi11g 
Statens g.:otckniska insti-
tut.·scatcns väg- od1 trafii-.-
institut; 

t..:lcfonväxel 406 
Statens geotekniska insti-
lut.statens väg- och trafik-
institut.'statens kriminal-
tekniska laboratorium: 

gemensam utrustning 190 
Statens geotekniska institut: 

övrig utrustning 240 
Statens väg- och trafik-
institut: 

övrig utrustning ' I 200 3 075 2b 
Statens kriminaltekniska 
laboratorium: 

telcfonviixel 20 
ö\Tig utrustning 715 

Försvarets forsknings-
anstalt: 

tekfonv:ixcl 550 550 3 

Norrköping 
S\·erigcs n1ttcorologisk~ 
och hydrologiska institut: 

tckfon\'äxd 550' 
iiwig utrustning 735' 

Kriminalvårdsstyrelsen · 
sjcifansverket: 

telefonväxel 1 005' 1 
gemensam utrustning 155 950 2b 

Kriminalvardsstyrclscn: 
övrig utrustning --,- 195 195 3 

Sji\fartsverket: 
ö1Tig utrustning ' 85 85 3 ' Statens invandrarvcrk' 

I uftfartsverket: 
telefonväxel _,!_ 75 955 2b 
övrig utrustning -i- 110 110 3 

Statens invandrarverk: 
(ivrig utrustning ' 365 365 3 ' Luftfartsverket: 
övrig utrustning --;· 585 585 3 

Jö11kiipi11g 
Lant bru ksstyrelsen/s ko gs-
styre I sen f domstolsverket: 

telefonväxel 870' 10 
öYrig utrustning 925' 
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Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels-
ram eller förbruk-
ändring dcfini- delram art' ning 
av tidiga- liv t. o. m. 
re ram 1974-06-30 

Borås 
Statens provningsanstalt: 

telefonväxel + 95 295 2b 
övrig utrustning 740 740 3 

Karlstad 
Nybyggnader i Klaraområdct: 

telefonväxel 1315 1315 3 
övrig utrmtning + I 900 I 900 3 

Gävle 
Statens lantmäteriverk: 

teleiom·äxcl 730 
övrig utrustning I 450 

Centralnämndi;:n för fästig-
hetsdata: 

telefonväxel 100 95 
övrig utrustning 100 94 

Statens institut för bygg-
nadsforskning: 

telefonväxel 195 l 
övrig utrustning ' 860 860 3 

Sundsvall 
Centrala studiestöds-
nämnden: 

övrig utrustning 15 
Riksförsäkringsverket/ 
statens personalpensions-
verk: 

telefonväxel 680 1 146 
öHig utrustning 246 460 2b 158 

Umeå 
Arbetsmedicinsk filial: 

telefonväxel 10 l 
övrig utrustning -- 750 1 000 2b 

-; 13 726 18 695 12268 503 

30 963 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt: 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

' Jfr prop. 1974: 170 (bil. 5 s. 24). 

Jag beräknar att medelsförbrukningen under innevarande och nästa 

budgetår kommer att uppgå till ca 56 milj. kr. för inredning och ca 25 
milj. kr. för utrustning. För innevarande budgetår har anvisats 41 milj. 
kr. Med beaktande av reservationen på ca 8 milj. kr. uppgår anslagsbe
hovet för nlista budgetår till ca 32 milj. kr. Jag hemställer att regeringen 

förcslar riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inred

ning och utrustning för byggnader för statlig förvaltning inom 
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i inrednings- och utrustningsplanerna uppförda kostnadsramar 
i enlighet med vad jag har förordat i det föregående, 

2. till Inredning av byggnader för statlig förvaltning för budget
året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 32 000 000 kr. 

B 15. Statens förhandlingsnämnd 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 351 845 
1589 000 
1727000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av rege
ringen eller departementschcf föra förhandlingar med kommun eller 

annan icke-statlig huvudman, främst om villkor för samverkan mellan 

staten och huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning. 
överenskommelse, som träffas av nämnden, skall i regel underställas 
regeringens prövning. Nämnden skall vidare efter uppdrag av mark
förvaltande myndighet föra förhandlingar om överlåtelse av staten till
hörig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål. Nämnden sva
rar även för samordning i ärenden om förvärv av mark från kommun 
och överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun. 

Förhandlingsnämnden består av en överdirektör och vissa särskilt för
ordnade ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Statens förhandlingsnämnd 

1974/75 

9 
6 

15 

1 368 000 
3 000 

50000 
102 000 
66000 

1589 000 

Beräknad ändring 1975 f76 

Statens för
handlings
nämnd 

+ 117000 

+ 21 000 

+ 138 000 

Föredra
ganden 

+ 117 000 

+ 21 000 

+ 138 000 

1. Pris- och löneomräkning 138 000 kr., varav 39 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. Eftersom nämndens resursbehov praktiskt taget helt bestäms av i 
vilken utsträckning nämnden anförtros förhandlingsuppdrag av rege
ringen eller departementschef får en beräkning av 0-alternativet endast 
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formell innebörd. Nämnden förutser inte någon minskning i efterfrågan 
på dess tjänster. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens förha11dlingsnäm11d för budgetåret 1975176 anvisa 
ett förslagsanslag av 1 727 000 kr. 

Il 16. Nämnden för samhällsinformation 

Nytt anslag (förslag) 1 598 000 

Nämnden för samhällsinformation (NSI) inrättades budgetåret 
1971/72 i samband med att åtgärder vidtogs för att få till stånd en vid
gad samhällsinformation (prop. 1971: 56, FiU 1971: 23, rskr 1971: 182). 
Nämnden har i uppgift att verka för samordning av de offentliga orga
nens informationsinsatser med utgångspunkt i medborgarnas samlade 
informationsbehov och i syfte att samhällets resurser för samhällsinfor
m:itionsverksamhet utnyttjas effektivt. Nämnden skall därvid fortlö
pande hålla sig underrättad om myndigheters och andra offentliga 
organs informationsplaner och ta de initiativ som nämnden finner nöd
vändiga med hänsyn till sin samordningsuppgift. Vidare skall ·nämnden 
yttra sig över framställningar till regeringen om medel för informations

ändamål samt insamla och bearbeta erfarenheter på samhällsinformatio
nens område och förmedla resultaten till dem som kan antas ha nytta av 
dem. Nämnden skall även lämna rekommendationer rörande omfatt
ningen av och metoderna för annonsering. I mån av resurser skall 
nämnden på begäran ge myndigheter och andra offentliga organ råd i 

frågor om informationsverksamhet. 
Nämnden består av tio ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli, som 

förestås av en informationschef. 
Nämndens administrationskostnader finansieras f. n. från reserva

tionsanslaget Viss informationsverksamhet. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 6 
Övrig personal 3 

9 
Anslag 
Lönekostnader 791 000 
Sjukvard 5 000 

Beräknad ändring 1975 J 76 

Nämnden 
för samhälls
information 

-!- 4 
+ 3 

+ 7 

+675 000 
+ 4000 

Före
draganden 

+ 2 
+ I 

+ 3 

+307 00() 
+ 2 00() 
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1974/75 Beräknad ändring 1975,'76 

Nämnden Före-
för samhälls- draganden 
information 

Reseersättningar 49000 + 21000 + 8 000 
Därav utrikes resor ( 18 000) ( + 10 000) (+ 2000) 

Lokalkostnader 175 000 + 42000 + 4000 
Expenser 207000 + 120 000 + 50000 

1227 000 +862000 +371000 

N iinmden för samhälls in/ ormation 

1. Pris- och löneomräkning 95 000 kr., varav höjt lönekostnadspålägg 

27 000 kr. 
'.!. Efterfrågan på nämndens tjänster när det gäller rådgivning till 

andra myndigheter ökar i takt med att samhällsinformationens omfatt
ning växer. Strävandena att beakta informationsaspektcn redan vid utar

betandet av propositioner och direktiv till kommitteer och kraven på 
nämndens medverkan i dessa sammanhang liksom det ökade behovet av 

samordning av statliga informationsaktiviteter har under lång tid inne
burit att nämndens kansli haft en arbetsmässigt mycket pressad situa
tion. Da denna verksamhet snarast kan förväntas växa ytterligare begär 
nämnden en förstärkning med en byrådirektör och en byråsekreterare 

( + 168 000 kr.) 
3. Nämnden har inte haft möjlighet att göra de sammanställningar av 

erfarenheterna av informationsverksamheten som det förutsätis i in

struktionen. Nämnden bedriver fortlöpande metodstudier och undersök
ningar i anslutning till olika informationsaktiviteler. Även denna verk

samhet kan förväntas öka i omfattning då samhällsinformationen ökar. 
För dessa arbetsuppgifter behövs ytterligare en byrådirektör ( +82 000 
kr.). 

4. För interna utredningar och för nämndens administration fordras 
ytterligare fyra tjänster, varav en handläggande tjänsteman ( +230 000 
kr.). 

5. För ökade konsultinsatser, ökat lokalinnehav m. m. fordras 
287 000 kr. 

Föredraganden 

Utgifter för nämndens för samhällsinformation administration belas

tar f. n. sjunde huvudtitelns reservationsanslag Viss informationsverk
samhet. Av bl. a. budget- och redovisningstekniska skäl är detta mindre 
lämpligt. Då behovet av nämndens tjänster kan förväntas kvarstå under 

överskådlig tid förordar jag att ett särskilt anslag tas upp för nämndens 
administrationskostnader. 

Arbetsbelastningen på tjänstemännen inom nämndens kansli är f. n. 
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mycket stor, vilket är en följd av att allt flera myndigheter och institu

tioner vänder sig till nämnden för att få hjälp med uppläggningen av in
formationsaktiviteter och utvärderingen av dessa. Exempelvis har nämn

den under innevarande budgetår lagt ner ett betydande arbete för riks

dagens informationsutrednings räkning. Jag är därför beredd att förorda 
att nämndens kansli förstärks med två handläggande tjänstemän och ett 

biträde (2, 3, 4). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Nämnden för samhällsinformation för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 1 598 000 kr. 

B 17. Statens avtalsverk 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

10 001982 

11 891 000 

13 390 000 

Statens avtalsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

förhandla om anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos staten 

med undantag av riksdagen och dess verk samt för övriga arbetstagare, 

vilkas anställnings- och arbetsvillkor fastställes under medverkan av 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

Avtalsverket leds av en styrelse. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. 

Chef för avtalsverket är en generaldirektör. Verket har en projektorga-
nisation. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Avtalsverket Föredrapnden 

Personal 

Handläggande personal 74 + 6 + 2 
Övrig personal 33 + 7 

107 + 13 + 2 

Anslag 

Lönekostnader 9015000 +1847000 + 1127 000 
Sjukvård 20000 + 7 000 + 4000 
Reseersättningar 107 000 + 22000 + 9000 
Lokalkostnader 1363000 + 55000 + 186000 
Expenser 1386000 + 285 000 + 173 000 

11891000 + 2216000 + 1499000 

Statens avtalsverk 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 045 000 kr., varav 304 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
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2. I 0-alternativet förordar verket i första hand indragning av ett antal 

tjänster och minskad reseverksamhet. 
3. övergångsvis har verkets organisation förstärkts genom att göro

målsförordnande meddelats på en tjänst. som förhandlingsdirektör och 

två tjänster som lönedirektör. Behov av denna förstärkning anses kvarstå 

även framöver i tiden. Det bör därför inrättas ytterligare en tjänst som 

förhandlingsdirektör och två tjänster som lönedirektör. Därvid kan 

organisationen minskas med en tjänst för lönedirektör samt med en di

rektörsassistent och med en Jönesekreterare ( + 3 7 000 kr.). 

4. För handläggning av frågor rörande anställningstrygghet och frågor 

om arbetsmiljö behövs ytterligare tre lönesekreterare, ett kvalificerat 

biträde och ett biträde ( + 390 000 kr.). 

5. För förhandlingsverksamhet behövs ytterligare en direktörsassis

tent, två Jönesekreterare, tre kvalificerade biträden och två biträden 

( + 570 000 kr.). 
6. Omfattningen av verkets publikationer ökar ( + 147 000 kr.). 

7. Nya lokaler behövs för några av verkets projektgrupper ( +27 000 

kr.). 

F öredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 390 000 kr. 

Jag delar därvid avtalsverkets bedömning att behovet av den över

gångsvisa förstärkningen av verkets organisation kommer att kvarstå 

framöver i tiden. Vid verket bör därför på sätt som verket har föreslagit 

inrättas en tjänst för förhandlingsdirektör och två tjänster för lönedi

rektör (3). För uppgifter i samband med förhandlingsverksamhetcn har 
jag beräknat 182 000 kr. för ytterligare två handläggare (4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid statens avtalsverk inrätta dels 

en tjänst för förhandlingsdirektör i Fr 26, dels två tjänster för 
löncdirektör i Fr 24, 

2. att till Statens avtalsverk för budgetåret 1975176 anvisa ett för
slagsanslag av 13 390 000 kr. 

B 18. Statens personalpensionsverk 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

16960196 

17 322 000 

19 311 000 

Statens personalpensionsverk är central förvaltningsmyndighet för 

ärenden rörande den statliga personalpensioneringen och därmed sam

manhängande frågor samt för ärenden rörande statens grupplivförsäk
ring. 

6 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr]. Bilaga 9 
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Personalpcnsionsverket leds av en styrelse. Chef för personalpcnsions
vcrket är en generaldirektör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen 

kanslibyrån, första pcnsionsbyrån, andra pensionsbyrån och utbetal

ningsbyrån. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Pensions- Föredraganden 
verket 

Personal 

Handläggande personal 126 1 2 
Övrig personal 123 7 7 

249 8 9 

Anslag 

Lönekostnader 14 030 000 +2 886000 +1262000 
Sjukvård 55 000 + 15 000 13 000 
Rescersättningar 115000 + 124 000 + 50000 
Lokalkostnader l 308 000 ' 777 000 441 000 
Expenser I 814 000 + 253 000 + 223 000 

17 322 000 +4055000 +1989000 

Statens personalpensionsverk 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 2 277 000 kr., varav 475 000 kr. 

avser höjt lönckostnadspålägg. 
2. Till följd av övergång till ett nytt datasystem för utbetalning av 

pensioner minskar personalbehovet med en förste operatör, tre opera
töra och fyra stansoperatörer (-379 000 kr.). 

3. En handläggare för personaladministrativa uppgifter i samband 

med omlokaliseringen av viss statlig verksamhet bör fr. o. m. budgetåret 

1975176 föras över till statens personalnämnd (- 82 000 kr.). 

4. V crkets arkiv behöver en föreståndare ( + 55 000 kr.). 

5. Dubblering av vissa tjänster m. m. i samband med omlokaliseringen 

av pensionsverket till Sundsvall ( + 2 184 000 kr.). 

F (jredragmzden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

19 311 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat 53 000 kr. för en förestån

dare för pensionsverkets arkiv (4) och ytterligare 100 000 kr. för dubble

ringskostnader i samband med verkets omlokalisering till Sundsvall (5). 

I övrigt bör verkets personal kunna minskas på sätt som verket före

slagit. Minskning bör dock kunna ske med ytterligare en handläggare för 

personaladministrativa uppgifter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens personalpensionsrerk för budgetåret 1975176 an

visa ett förslagsanslag av 19 311 000 kr. 
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B 19. Statens personalbostadsdelegation 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

745 037 
716 000 
706 000 

Statens personalbostadsdelegation är rådgivande organ åt de myndig

heter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för stats

tjänstemän och andra tjänstemän, vilkas avlöningsförmåncr fastställs 

under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer, eller i andra bostäder som mot hyra upplåts av statlig myndig
het. 

Delegationen består av fem ledamöter. Den har ett kansli, som före-
stås av en byrådirektör. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Delegationen Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal 6 - I -I 
Övrig personal 3 

9 - 1 - 1 

Anslag 

Lönekostnader 563 000 - 7 000 - 7 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 74 000 - 24 000 - 24000 
Lokalkostnader 56000 + 17000 + 17 000 
Expenser 22000 + 4 000 + 4000 

716 000 - 10000 - 10000 

Sta/ens personalbostadsdelegation 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 53 000 kr., varav 17 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. På grund av en nedtrappning av den pågående hyresövcrsyncn 
minskar behovet av personal med en byråassistent ( - 63 000 kr.). 

F öredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens personalbostadsdelegation för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 706 000 kr. 

B 20. Statens personalutbildningsnämnd 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

4 780 424 

4 879 000 

5 388 000 
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Statens personalutbildningsnämnd är centralt organ för statlig per
sonalutbildning, i den mån sådan utbildning inte ankommer på annan 
myndighet. I nämndens uppgifter ingår bl. a. att undersöka behovet av 
personalutbildning, att planera och genomföra personalutbildning som är 
gemensam för flera myndigheter, att bistå statliga myndigheter i utbild
ningsfrågor och att främja samordning av statlig personalutbildning. 

Nämnden utgörs av en utbildningschef och åtta andra ledamöter. Ut
bildningschefcn är chef för nämnden. Nämnden är organiserad på två 
sektioner. Dessa är kursadministrativa sektionen och utredningssektionen. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Utbildnings- Föredraganden 
nämnden 

Personal 

Handläggande personal 25 + 3 + 1 
Ö~Tig personal 27 + 4 

52 + 7 + 1 

Anslag 

Lönekostnader 3 418 000 + 859 000 + 475 000 
Sjukvård 10000 + 4COO ' 4000 
Reseersättningar 14000 - 2000 + l 000 
Lokalkostnader l 254 000 + 275 000 + 71 000 
Expenser 183 000 + 124 000 42000 

Därav engångsutgifter (60000} <+ 74000) (- 60 000) 

4879000 +1264000 + 509000 

Statens personalutbildni11gs11äm11d 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 511000 kr., varav 114 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar nämnden i första hand indragning av en 
konsulenttjänst till följd av 0-alternativets tillämpning på anslaget Viss 
utbildningsverksamhet. 

3. För att kunna främja inomverksutbildningen behövs ytterligare två 

konsulenter ( + 186 000 kr.). 
4. För att kunna genomföra utbildning av personalföreträdare i stat

liga verks styrelser behövs ytterligare en konsulent och en kansliskrivare 

( + 136 000 kr.). 
5. För övriga uppgifter inom nämnden behövs ytterligare en assistent 

och en kansliskrivare ( + 123 000 kr.). 
6. Nya kontorsmaskiner ( +75 000 kr.). 
7. En utbyggnad av statens kursgård Sjudarhöjden medför ökade lo

kalkostnader ( + 180 000 kr.) och behov av en biträdande husmor 
( + 53 000 kr.). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 85 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

5 388 000 kr. Jag har därvid beräknat 68 000 kr. för ytterligare en hand
läggare för uppgifter i samband med utbildning av personalföreträdare i 

statlig myndighets styrelse m. m. (4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens personalutbildningsnämnd för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 5 388 000 kr. 

B 21. Statens personalnämnd 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

12 697 469 

17 309 000 

19 217 000 

Statens personalnämnd är central förvaltningsmyndighet för den per

sonaladministrativa verksamheten inom statsförvaltningen och enligt 

särskilt beslut av regeringen inom statsunderstödd verksamhet, allt i 
den mån sådan uppgift inte ankommer på annan myndighet. 

Nämnden är centralt organ inom tillämpningsområdet för den statliga 

personalpensioneringen i frågor som rör partiellt arbetsföra och åtgärder 
för att förebygga sjukpensionering. 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en generaldirektör. 
Inom nämnden finns ett kansli för frågor om planering och samordning 

av driften inom nämndens hela verksamhetsområde, en enhet för sam

ordning av den regionala verksamheten, en enhet för intern administra

tion, en enhet för personaladministrativ planering, en enhet för omplace

ringsverksamhet samt en enhet för personalhälsovård och personalsocial 

verksamhet. 1\ämnden har fem regionkontor samt en riksarbetsgrupp. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal- Föredraganden 
nämnden 

Personal 
Handläggande personal 106 + 35 + 5 
Övrig personal 38 + 32 + 2 

144 + 67 + 7 

Anslag 
Lönekostnader 11889000 +6 212000 + 1732000 
Sjukvi'trd 20000 14000 + 10000 
Reseersä ttningar 321 000 + 167 000 + 32000 

Därav utrikes resor (-) (+ 10000) (-) 
Lokalkostnader I 633 000 + 634 000 + 220 000 
Expenser 1518000 +I 472 000 + 76000 

Därav engångsutgifter (212 000) (+ 183 000) (- 142 000) 
Viss försöksverksamhet 

med bl. a. hälsokontroll 1838000 330 000 195 000 
Utbildning 90000 88 000 + 33 000 

17 309000 +s 2s1000 +1908 000 
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Statens personalnämnd 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 206 000 kr., varav 376 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar nämnden i första hand indragning av 
nio tjänster, vilket bl. a. medför minskad regional verksamhet för re

habilitering av partiellt arbetsföra och minskade omplaceringsinsatser 

för personal som inte önskar medfölja vid omlokalisering av statlig 
verksamhet från storstockholm. 

3. En förstärkning av nämndens organisation med två tjänster för 
avdelningschef är nödvändig för att nämndens verksamhet jämsides 

med den löpande driften i högre grad skulle kunna inriktas mot ett 
långsiktigt planeringsarbete ( + 244 000 kr.). 

4. Enheten för personalhälsovård och personalsocial verksamhet be
höver förstärkas med en personaldirektör för den administrativa led
ningen och samordningen av enhetens verksamhet. Härigenom kan 
chefsläkaren tas i anspråk för väsentliga utvecklingsuppgifter inom ar
hetsmiljöområdet. För uppgifter i samband med bl. a. uppbyggnaden av 
hälsocentraler och försöksverksamheten med hälsovård behöver en

heten förstärkas med två personalintendenter och två biträden. Enhe
ten behöver vidare förstärkas med två personalintendenter och en assi
stent för medverkan vid etablering av och samordning av resurser för 

personalhälsovård utöver försöksverksamheten samt med en personal
intendent och en assistent för uppgifter inom områdena arbetarskydd 

och ergonomi ( +951 000 kr.). 
5. Enheten för personaladministrativ planering behöver förstärkas 

m.::d fem personalintendenter, två byråsekreterare, en assistent och ett 

biträde till följd av att statskontorets utvecklings- och driftansvar för 
OPAi-systemet överförts till nämnden. Vidare behöver enheten förstär
kas med en personalintendent och en assistent för frågor i anslutning 
till arbetsmarknadspolitisk lagstiftning och för frågor rörande arbetsfor
mer för och utbildning av anpassningsgrupper m. m. samt med ett biträde 

( +931 000 kr.). 
6. Den regionala organisationen behöver byggas ut till att omfatta 

hela landet. För detta ändamål behövs ytterligare tre avdelningsdirek

törer, nio personalintendenter och tre biträden ( + 1 786 000 kr.). 

7. Den nuvarande regionala organisationen behöver förstärkas med 

tre personalintendenter och fem assistenter för att bl. a. möta ökad 

efterfrågan på insatser till följd av omlokalisering av statlig verksam

het ( +728 000 kr.). 
8. Enheten för samordning av den regionala verksamheten behöver 

förstärkas med ett biträde med hänsyn till den utökade regionala verk

samheten (+61 000 kr.). 
9. Enheten för omplacering behöver förstärkas med fyra assistenter 

0.;h två biträden för att avlasta handläggande tjänstemän inom enhe-
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ten med vissa delar av den löpande kontaktverksamheten, uppföljnings
åtgärder och visst registervårdsarbete m: m. Vidare behöver enheten för
stärkas med en assistent för medverkan i bostadsutredningar åt nämn
den för vissa omplaceringsfrågor samt för biträde åt orts- och organisa
tionskommitteer vid bostadsplanering m. m. ( +622 000 kr.). 

10. Enheten för intern administration behöver förstärkas med en 
avdelningsdirektör, en kamrer, tre assistenter, en expeditionsvakt och tre 
biträden samt med en halvtidsanställd bibliotekarie till följd av nämndens 
utökade verksamhet ( + 726 000 kr.). 

11. Kansliet för samordning behöver förstärkas med ytterligare två 
personalintendenter ( +213 000 kr.). 

12. Försöksverksamheten med bl. a. personalhälsovård behöver byg
gas ut med ytterligare en ort samtidigt som den försöksverksamhet som 
nämnden i samarbete med tekniska högskolan i Stockholm bedrivit vid 
högskolan bör fortsätta som en del av högskolans ordinarie verksam

het. Medelsbchovct på anslagsposten till nyssnämnda försöksverksamhet 
minskar därför (-85 000 kr.). 

13. Den personalförstärkning om en personaldirektör, en personal
intendent och ett biträde som påyrkas under 3. ovan minskar medels- . 
behovet på anslagsposten till nyssnämnda försöksverksamhet (-245 000 
kr.). 

14. överföringen av statskontorets utvecklings- och driftansvar för 
OPAi-systemet till nämnden medför ökat behov av medel för expenser 
(+693000 kr.). 

15. För att även utanför Sverige följa utvecklingen på det personal
administrativa området behövs medel för utrikes resor ( + 10 000 kr.). 

16. Kostnaderna för utbildning av nämndens nuvarande personal be
räknas öka ( + 23 000 kr.). 

17. Ansvaret för utgivning och revidering av ett antal publikationer 
inom det personaladministrativa ämnesområdet har överförts från stats
kontoret till nämnden. Medelsbehovet för expenser ökar därför 
( + 185 000 kr.). 

18. Kostnaderna för expenser i övrigt beräknas öka ( + 59 000 kr.). 
19. Medel för extra personal ( + 149 000 kr.). 

Föredraganden 

Mot bakgrund av de erfarenheter av uppbyggnaden av statens per
sonalnämnd som nu finns föreslår jag i det följande en viss omstruk
turering av delar av nämndens nuvarande centrala organisation. Jag 
förordar sålunda en förstärkning av verksledningsfunktionen genom att 
ytterligare en tjinst för avdelningschef (3) inrättas. Härigenom blir det 
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möjligt att i huvudsak indela nämndens centrala organisation på en av
delning för utvecklings- och planeringsverksamhet och en avdelning för 
drift- och genomförandeverksamhet under ledning av vardera en avdel

ningschef. I den förra avdelningen bör i första hand ingå enheter för 
personaladministrativ planering m. m. och för personalhälsovård och 

personalsocial verksamhet samt kansliet för central planering och sam
ordning, vilka ingår i nuvarande organisation. I den andra avdelningen 

bör ingå enheter för omplacering, samordning av den regionala verksam
heten m. m., vilka likaledes ingår i nuvarande organisation. Förutom 
dessa två avdelningar bör inom nämnden även fortsättningsvis finnas en 
fristående enhet för intern administration. 

Nämnden bör vidare förstärkas för att i ökad omfattning kunna be

driva utvecklingsarbetet inom arbetsmiljöområdet. Nämndens chefslä
kare bör befrias från enhetschefsuppgifter för att inom utvecklingsavdcl

ningen medverka i mer allmänna utvecklingsfrågor som rör personal

hälsovård m. m. En tjänst för personaldircktör med uppgift att vara 
chef för enheten för personalhälsovård och personalsocial verksamhet 
bör därför tillföras nämnden. Jag räknar därutöver 137 000 kr. för ytter
ligare personal för uppgifter i samband med personalhälsovården (4). 

Jag beräknar vidare 336 000 kr. för personal för ytterligare ett re

gionkontor (6). 

I förra årets statsverksproposition föreslog jag att myndigheterna 

skulle få möjlighet att i avvaktan på erfarenheterna från den försöks
verksamhet med personalhälsovård som statens personalnämnd bedriver 
vidtaga olika åtgärder för att förbättra personalhälsovården. Jag före
slog vidare att personalnämnden skulle få i uppdrag att till Kungl. 
l\faj:t inkomma med förslag till riktlinjer för dels hur en ökad sam
ordning av de resurser för personalhälsovård som fanns tillgängliga för 
myndigheterna skulle organiseras och administreras, dels myndigheter
nas handläggning av hithörande frågor. Personalnämnden har den 21 
november 1974 inkommit med ett sådant förslag. 

För att ytterligare erfarenheter skall kunna ernås inom området för 

personalhälsovård räknar jag medel för försöksverksamhet på ytter

ligare en ort. Den verksamhet med personalhälsovård som bedrivs vid 

tekniska högskolan i Stockholm bör även i fortsättningen bedrivas i 

form av försöksverksamhet. 

Kostnaderna för utvecklingen och driften av det personaladministra

tiva informationssystemet som används i samband med omlokalisering 

av viss statlig verksamhet och som statens personalnämnd numera sva

rar för bör även fortsättningsvis bestridas från det under denna huvud
titel upptagna förslagsanslaget Förberedelser för omlokalisering av stat

lig verksamhet. 
:Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

19 217 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att'· vid' statens personalnämnd inrätta 

dels en tjänst för avdelningschef i Fe 25, dels en tjänst för 
personaldirektör i Fe 24, 

2. till Statens personalnämnd för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 19 217 000 kr. 
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C. SKATTE- OCH KONTROLLVÄSEN 

C 1. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

262 741572 

275 350 000 

310 970 000 

90 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt 

vissa skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden 

av särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och ut

övar i övrigt uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör 

kontrolluppgifter, som sammanhänger därmed, och vissa andra över

vakningsuppgifter. Verket svarar dessutom för åtgärder till havs och i 

kustvattnen, Vänern och Mälaren för att avvärja eller begränsa skada 

till följd av utflöde av olja eller annat, som är skadligt. 

Den centrala ledningen av tullverket utövas av generaltul!styrelsen. 

Chef för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns två 

avdelningar, en driftavdelning och en tulltaxeringsavdelning. Inom 

driftavdelningen finns ett planeringssekretariat samt två byråer, per

sonal- och driftbyrån och bevakningsbyrån. Tulltaxeringsavdelningen 

omfattar två byråer, tariffbyrån och revisionsbyrån. Inom styrelsen 
finns ytterligare två byråer, kanslibyrån och ekonomibyrån, samt ett 

rcvisionskontor. 

En ny organisation för tullverkets lokala och regionala förvaltning 

infördes den 1 januari 1974 (prop. 1973: 1 bil. 9, SkU 1973: 11, rskr 
1973: 83). Landet indelas i fyra tullregioner och tre gränstulldistrikt. 

Tullregionerna kallas norra, östra, södra och västra tullregionen. Chefs
myndighet för tullregionerna är tulldirektionerna i resp. Sundsvall, 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Tullregionerna indelas för annan 

verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. Lednings

organ för tulldistrikten är distriktstullkammare. Utöver distriktstull

kamrarna kommer att finnas 18 tullkammare samt tullstationer och 

tullexpeditioner. I fråga om sex av tullkamrarna skall frågan om deras 

bibehållande efter den 1 januari 1977 bedömas senare. Under omorga

nisationsfasen kommer det övergångsvis att finnas ytterligare två tull

kammare. För kustbevakning är tullregionerna indelade i kustbevak

ningsområden. 

Gränstulldistrikten leds av gränstullkammare i Haparanda, Östersund 

och Karlstad. Grfostulldistrikten är indelade i gränsbevakningsområ

dcn. 
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1974/75 Beräkna_d ändri9g 1975/76 

General tull- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 

Generaltullstyrelsen 
Handläggande personal 115 + 25 + 25 
Övrig personal 177 + 24 + 24 

Tullstaten 
Tulltaxeringsutbildad personal 895 64 -66 
Bevakningspersonal 2 565 + 30 + 30 
Övrig personal 519 14 - 14 

4271 ' 1 - 1 -;-

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

General tull- Före-
styrelsen dragandcn 

Anslag 
Lönekostnader för tjänstemän 
hos generaltullstyrelsen 16 829 000 + 4 884000 + 4 834 000 
Lönekostnader för tjänstemän 
inom tullstaten 213 077 000 + 24071 000 + 23 907 000 
Sjukvård 450000 
Reseersättningar (även 

utrikes resor) 4 195 000 + 500000 + 500000 
Lokalkostnader 16 728 000 + 1792000 + 1792000 
Publikationstryck 1927000 + 145 000 + 65000 
Information 250 000 50000 50000 
Automatisk databehandling 1170000 + 375 000 + 375 000 
Särskilda utgifter 10000 5 000 + 5000 
Expenser 7 794 000 + 827 000 + 777 000 

Därav engångsutgifter 
Drift och underhåll av 

(I 020 000) (- 419 000) (- 469 000) 

fortskaffningsmateriel 8 145 000 + 3 165 000 + 3 005 000 
Utbildning i tulltjänsten 3 500 000 250000 250000 
Beklädnad och beväpning 745 000 ' 105 000 + 105 coo 
Skadeersättningar 45000 -'- 15 000 15 000 
Diverse utgifter 485 000 40000 40000 

275 350 000 + 36124000 + 35620000 

Generalt ullstyrelsen 

Tullverkets verksamhet bestäms i huvudsak av yttre faktorer som har 

samband med internationell handel och transportverksamhet. Det sak

nas i väsentliga avseenden underlag för att bedöma hur utvecklingen på 

dessa områden kommer att bli och vilka återverkningar de för för tull

verket. Vissa antaganden kan dock göras. 

Generaltullstyrelsen utgår från att nuvarande tendenser till ökat 

varuutbyte mellan länderna kommer att bestå. Likaså räknar styrelsen 

med fortsatta strävanden att vidga frihandeln och avveckla tullarna. 

Den tullfria importen kan efter den 1 juli 1977 beräknas uppgå till 

80 procent räknat efter antalet varuposter. Emellertid kan förutsättas 

att internationella avtal i syfte att främja världshandeln och den intrr-
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nationella samfärdseln leder till en ytterligare utbyggnad av det om
fattande regelkomplex som tullmyndigheterna har att tillämpa. Vidare 

torde olikheter mellan länderna i fråga om konkurrens- och marknads

förutsättningar föranleda handelspolitiska begränsningar och regleringar 

som kan väntas få en icke obetydlig inverkan på tullverkets arbete. 

Härtill kommer den ökade reglering av varors användning som beror 

på skärpt vaksamhet mot miljöfaror. Tullverkets nuvarande huvud

uppgift att tillgodose det allmännas intressen i samband med varors in
och utförsel torde komma att behålla sin betydelse även i den framtid 

som kan överblickas. 
När det gäller bevakningsverksamheten torde tullverkets framtida 

arbetsuppgifter komma att liksom hittills bestämmas av trafikens ut

veckling, riskerna för smuggling samt behovet av oljebekämpning och 

andra uppgifter av miljövårdskaraktär. ökat varuutbyte mellan Sverige 

och andra länder innebär ökad transportverksamhet i utrikestrafik, 

vilket i sin tur kräver ökade insatser från tullverkets sida. Intet tyder 

på att behovet av tullverkets insatser för att bekämpa smuggling till 

riket, framför allt av narkotika, kommer att minska. Under senare tid 

har i ökad utsträckning förts fram önskemål om att tullverket skall 

skärpa sin överva~ing mot utsmuggling ur riket. Samhällets bered

skap mot skador och olyckor till sjöss såsom oljeutsläpp och dumpning 

m. m. kommer sannolikt att byggas ut samtidigt som kraven skärps på 

den övervakning som skall göra vidtagna lagstiftningsåtgärder effek

tiva. Anspråken på tullverkets övervakningsverksamhet torde samman

taget bli betydande även i framtiden. 
1. Pris- och löncomräkning m. m. 32 508 000 kr., varav 7 788 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Ett revisionskontor har den 1 juli 1974 inrättats vid generaltull

styrelsen. Personalbehovet tillgodoses i huvudsak genom omdisponering 

av befintlig personal. Ytterligare medel behövs därför endast för en 
avdclningsdirektörstjänst för sektionschefen och ett kvalificerat biträde 

( + 160 557 kr.). 
3. Ekonomibyråns uppbördssektion behöver förstärkas med två kam

marskrivare och två biträden på grund av den arbetsökning som ägt 

rum vid sektionen sedan den nya tullproceduren trätt i kraft. Behovet 

av personaltillskott med två kammarskrivare kan tillgodoses genom att 

två kammarskrivartjänster överflyttas från tullstaten till styrelsen. 

Ytterligare medel behövs därför endast för två biträden ( +91 930 kr.). 

4. Bevakningsbyråns kustbevakningssektion behöver förstärkas med 
ett biträde ( ...:...45 965 kr.). 

5. Personalbehovet på rcvisionsbyråns kontrollsektion (tidigare be

nämnd revisionsscktionen) har omprövats mot bakgrund av dels er

farenheterna av den nya tullagstiftningen, dels en ändrad arbetsfördel

ning mellan styrelsens olika revisionsenheter. Sektionen kan minskas 
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med ytterligare två förste byråinspcktörstjänster. Eftersom ifrågavaran
de tjänster behövs för andra uppgifter; bör anslaget i stället· minskas 
med lönekostnaderna för två kammarskrivare (-120 178 kr.). 

6. En omläggning av rutinerna för hemtagningssystemet medför att 

styrelsens statistiska sektion behöver förstärkas med två kvalificerade 

biträden och sex biträden. Tullstatens personal kan samtidigt minskas 

med elva biträden. (-148 740 kr.) 
7. Vissa tjänstemän vid tullstaten, som sedan längre tid varit perma

nent beordrade att tjänstgöra hos styrelsen, bör bl. a. med hänsyn till 
de nya avlönings- och redovisningssystemens uppbyggnad omplaceras 
från tullstaten till styrelsen. Härigenom får man även en riktigare kost

nadsredovisning. Medel (2 061 708 kr.) motsvarande lönekostnaderna 

för 24 kammarskrivare, nio tullassistenter, två assistenter och en kon

torsskrivare bör därför omföras från tullstatens till generaltullstyrelsens 

a vlöningspost. 
8. Den nya distriktsorganisationen möjliggör under budgetåret 

1975176 en minskning av personalen inom tullstaten med 40 kammar
skrivare och 15 tulluppsyningsmän (-3 014 895 kr.). 

9. Vid tulldirektionerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall 
bör bevakningskontorcns underhållsenheter ombildas till sektioner för 

att möjliggöra en ökad delegering av ärenden från bevakningscheferna. 
Som chefer för underhållssektionerna behövs fyra tullinspektörer. Kost

naderna för ifrågavarande tjänster kan delvis täckas genom omdispo
sitioner av personal. ( + 163 827 kr.) 

10. Vid centrala tulltaxeringsavdelningen i Stockholm har arbetsbe
lastningen blivit större än beräknat, vilket medfört behov av att utöka 
antalet tulltaxeringssektioner från sex till sju. En tullinspektörstjänst 
bör inrättas för sektionschefen, varvid en kammarskrivartjänst kan dras 
in ( +22 265 kr.). 

11. Gcneraltullstyrelsen har i särskild skrivelse föreslagit att distrikts
tullkammaren i Nyköping flyttas till Oxelösund och därvid ges benäm
ningen distriktstullkammaren i Nyköping/Oxelösund samt att tullsta
tionen i Oxelösund dras in i samband därmed. Om omorganisationen 
genomförs kan personalstyrkan minskas med två tulluppsyningsmän 
(-89 376 kr.). 

12. För olje- och kemikaliebekämpning i Vänern behövs en kust
tullmästare och en kusttullassistent ( + 113 076 kr.). 

13. För tullkontroll genom rörlig bevakning på den nya mellanriks
vägen Luleå-Graddis-Bodö inrättas en gränsposteringsavdelning i 
Arjeplog, underställd gränsposteringen i Tärnaby. För bemanning av 
denna gränsposteringsavdelning behövs två gränsuppsyningsmän 
( +91 930 kr.). 

14. Den arbetstidsförkortning för skiftestjänstgörande personal, som 

genomförs under budgetåret 1975176, kommer att leda till att antalet 
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bevakningstjänstemän behöver utökas. Arbetstidsbortfallet för helt år 
beräknas motsvara sammanlagt ca 90 man varav ca 50 inom distrikts
bevakningen, 30 inom kustbevakningen och tio inom gränsbevakningen. 
Möjligheterna att kompensera arbetstidsbortfallet genom rationalise
ringsåtgärder och omläggningar av tjänstgöringslistor är begränsade. 
Inom distriktsbevakningen är detta i synnerhet fallet på sådana orter, 
där trafiken ökar till följd a\' industri- eller hamnutbyggnader eller 
genom tillkomsten av nya färjor eller färjeturer. Bl. a. motiverar ökad 
färjetrafik i Helsingborg, Stockholm och Sundsvall en utökning av 
personalen med sammanlagt 21 tjänster. ökad trafik i Luleå och Karls
hamn medför ett behov av ytterligare tre tjänster. Vidare räknar gene
raltullstyrelsen bl. a. med att det blir nödvändigt att öka personalen i 
Malmö och Göteborgs tulldistrikt med 18 tjänster. Vid k11stbevakni11gen 

bör arbetstidsbortfallet till fullo ersättas genom utökning av personalen 
med hänsyn till tjänstgöringens art och med tanke på att bekämpningen 
av löskomna kemikalier och andra miljöfarliga ämnen tillkommit som 
en ny arbetsuppgift vid sidan av oljebekämpningen och att ifrågavaran
de verksamhet i fortsättningen även skall omfatta Mätaren och Vänern. 
Vid griinsbevakningen kan däremot arbetstidsbortfallet i huvudsak neu
traliseras genom omläggning av gällande tjänstgöringslistor. 

Arbetstidsförkortningen tillsammans med nya eller ökade arbetsupp
gifter gör att bevakningsorganisationen i förhållande till tidigare planer 
behöver utökas med 46 man inom distriktsbevakningen, 30 man inom 
kustbevakningen och 3 man vid gränsbevakningen. Med hänsyn till att 
arbetstidsförkortningen för tullverkets vidkommande kommer att ge
nomföras först den 1 januari 1976 beräknas för budgetåret 1975/76 
<lock endast medel för en utökning av personalen med 52 man. Me
delsbehovet beräknas motsvara kostnaderna för tre tullmästare, sju 
kusttullm1istare, en gränstullmäslare, 32 tulluppsyningsmlin, åtta kust
uppsyningsmän och en gränsuppsyningsman ( +2 488 859 kr.). 

15. Till drift och underhåll av fortskaffningsmateriel begärs, utöver 
prisomräkning, en ökning av 360 000 kr. för driftkostnader och 
1 175 000 kr. för underhållskostnader. Bland driftkostnaderna ingår 
medel för utvidgade försök med flygövervakning till sjöss, samt bland 
underhållskostnaderna medel för motorrenovering på en tullkryssare 
och en av ekonomiska skäl betingad snabbare crsättningsanskaffning av 

motorfordon. 
16. Medelsbehovet i övrigt under anslaget beräknas öka med 

ca 2 276 000 kr. 
17. Den av statsmakterna beslutade omorganisationen - ny tull

procedur och ny distriktsorganisation - medför att tullverkets effek
tivitet ökar inom en lägre kostnadsram. Fullt genomförda skulle för
ändringarna beloppsmässigt komma att överstiga det egentliga 0-alter
nativet. En minskning av resursins::itserna till 0-alternativnivån redan 
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under budgetåret 1975176 skulle innebära mycket stora påfrestningar 

för verket och dess personal. Möjlighet\!n att genomföra en sådan 
minskning är enligt styrelsens mening knappast realistisk. Det är inte 
möjligt att i nämnvärd utsträckning reducera den personal som används 
för trafikcxpcdierande uppgifter. Personalminskningen kommer därför 

i huvudsak att gå ut över kontroll- och tullkriminalgrupperna, vilka 
har att svara för smuggelbekämpning, och över den övervakande verk
samhet som bedrivs av kust- och gränsbevakningen. Vidare medför ett 

uppskjutande av materielbeställningar ett ackumulerat medelsbehov 

till kommande år. 

F öredrngandel! 

Omfattningen av tullverkets verksamhet bestäms i huvudsak av yttre 

faktorer som sammanhänger med internationell handel och transport
verksamhet samt med den av statsmakterna fastställda tull- och av

giftspolitiken. Tullverkets verksamhet kommer under de närmaste åren 
att förändras dels genom frihandelsavtalen med bl. a. EG och den 
därav följande successiva avtrappningen av tullarna vid handeln med 

berörda länder, dels genom den nya tullprocedur som tillämpas fr. o. m. 
den 1 januari 1974. Den nya tullproceduren innebär bl. a. att tulltaxe
ring sker med ledning av en av importören avlämnad deklaration. Vi
dare kan företag med återkommande import få rätt att ta hem sina 
varor innan de deklareras. 

Samtidigt med den nya tullproceduren infördes en ny distriktsorga
nisation för tullverket. Organisationsförändringarna sker på sådant 
sätt att näringslivet ges tid att anpassa sig till den nya tullproceduren 
och skälig hänsyn tas till den berörda personalens intressen i s:imband 
med nödvändiga omflyttningar. Generaltullstyrelsen lämnar årligen 
i samband med sina anslagsframställningar en redogörelse för genom
förandet av omorganisationen. 

Av generaltullstyrclsens redogörelse framgår att tullkamrarna plan
enligt den 1 januari 1974 drogs in på elva orter (Hudiksvall, Härnö
sand, Karlskrona, Köping, Lund, Lysekil, Ronneby, Simrishamn, Ström
stad, Söderhamn och Västervik). På samtliga dessa orter utom Lund 
inrättades i stället tullstationer. I Köping har styrelsen övergångsvis 
behållit en tulltaxeringsexpedition, hörande till distriktstullkammaren i 

Västerås, vid sidan av tullstationen för att underlätta övergången till 
den nya tullproceduren. I Anderstorp har styrelsen på försök inrättat 

en expedition som är öppen ett par timmar i veckan för att ge före

tagen i trakten (även i Gislaved och Värnamo) service i exportfrågor 
och frågor rörande den nya tullproceduren. Distriktstullkammaren i 
Jönköping svarar för expeditionen och dess bemanning. 

Av de tullkammare, som enligt de fastställda organisationsplanerna 
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skall dras in, återstår endast Piteå och Sölvesborg. Styrelsen avser att 
bibehålla dessa i avvaktan på förestående pensionsavgångar. 

Tullkamrarna i Falkenberg, Kristinehamn, Motala, Oskarshamn, 
Skellefteå och Örnsköldsvik, som enligt tullverkets förslag skulle dras 
in, skall behållas i första hand till den 1 januari 1977. Regeringen kom
mer att dessförinnan pröva om underlag finns för att bibehålla tull

kamrarna på dessa orter. 
Av gencraltullstyrelsens redovisning framgår att personalens succes

siva minskning, som beräknas uppgå till 345 tjänstemän då organi
sationsförändringarna är fullt genomförda, fortgår planenligt och att 
styrelsen inte funnit anledning att frångå sina tidigare beräkningar 
härvidlag. För nästa budgetår beräknas tulltaxeringspersonalen minska 
med 40 tjänster och bevakningspersonalen med 15 tjänster. Jag räknar 
med en minskning av lönekostnaderna enligt tullverkets förslag (8). 

Jag tillstyrker de av generaltullstyrelsen föreslagna ändringarna inom 
revisionskontoret och revisionsbyrån (2, 5) samt de föreslagna förstärk

ningarna på ekonomibyrån och bevakningsbyrån (3, 4). Generaltull
styrelsen föreslår vidare att styrelsens statistiska sektion förstärks i 
samband med omlagda ADB-rutiner avseende hemtagningssystemet 
under det att elva biträdestjänster kan dras in på tullstaten. Eftersom 
det är angeläget med en förbättrad godsredovisning tillstyrker jag sty
relsens förslag (6) och räknar därjämte erforderliga medel för ända
målet under anslagsposten Automatisk databehandling. 

Generaltullstyrelsen har föreslagit att sådan personal inom tullsta
ten, huvudsakligen från Stockholm, som under längre tid stadigvaran
de tjänstgjort inom generaltullstyrelsen hänföres till generaltullstyrel
sens personal och avlönas från styrelsens lönekostnader. Styrelsen 
skulle härigenom tillföras 36 tjänstemän. Då det erfarenhetsmässigt 
visat sig att generaltullstyrelsen haft behov att i inte obetydlig omfatt
ning inlåna personal från tullstaten för löpande arbetsuppgifter och att 
omföringen är begränsad till i huvudsak personal inom stockholms
området är jag beredd att godta den föreslagna omföringen av medel 
mellan tullstaten och styrelsen (7). Den planerade minskningen av tull
staten till följd av den nya distriktsorganisationen påverkas inte härav. 

Under den tid den nya tullproceduren varit igång har det visat sig 
vara svårt att inom stipulerad tid såväl få in tulldeklarationerna från 
hemtagarna, som att hinna med tulltaxeringen. Läget härvid synes dock 
förbättras. Antalet försenade deklarationer har varit särskilt stort vid 
centrala tulltaxeringsavdelningen i Stockholm, där även balanserna av 
icke granskade deklarationer varit stora. Mot denna bakgrund finner 
jag det angeläget att den föreslagna ytterligare taxeringssektionen där
städes kan inrättas. Jag beräknar medel härför (10). Jag kan även er
inra om att riksdagen nyligen har beslutat att den 1 mars 1975 införa 
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en förseningsavgift i tullagen för de fall tulldeklaration inte lämnas 

inom föreskriven tid (prop. 1974: 1.80, SkU 1974: 63, rskr 1974: 387). 

Generaltullstyrelsen har i särskild framställning föreslagit att nuva

rande Nyköpings tulldistrikt ges benämningen Nyköping-Oxelösunds 

tulldistrikt och att i samband därmed distriktstullkammaren till följd .:ff 

trafikens omfattning flyttas från Nyköping till Oxelösund. Jag dknar 

med att så kan ske och har vid anslagsberäkningen beaktat den av gene

raltullstyrelsen redovisade minskningen av personalen till följd h:ira·,· 

(11). Jag räknar vidare medel för de föreslagna nya tjänsterna för olje

bckämpningen m. m. i Vänern (12) och för patrullverksamhet på Jcr: 

nya mellanriksvägen Lulcå-Graddis-Bodö (13). Däremot är jag inte 

beredd att tillstyrka förslaget om tillskapande av underhållsscktioncr 

inom tulldirektionernas bevakningskontor (9). 

D;::n arbctstidsförkortning för skiftestjänstgörande personal, som för 

tullverkets del genomförs den 1 januari 1976, leder enligt generaltullsty

relscn till att antalet bevakningstjänstemän behöver utökas. Tullvcrk~t 

drar successivt in tjänster i samband med genomförandet av den nya 

distriktsorganisationen. Inom bevakningsorganisationen kommer t. o. m. 

budgetåret 1975/76 personalen att minska med 60 man. Vidare föränd

ras trafikstrukturen och tillkommer nya arbetsuppgifter. Jag är mot 

denna bakgrund beredd att tillstyrka de begärda förstärkningarna ino;i: 

bcvakningsorganisationen och räknar medel härför i enlighet med gcr:c

raltulbtyrclsens förslag (14). 

Gnder anslagsposten till drift och underhåll av fortskaffningsnn

tcricl bar jag bl. a. räknat medel för fortsatta försök med ilygpat!'Ul

lering inom kustbevakningen under nästa budgetår. Jag är ct:irem,)t 

inte beredd att förorda att försöksvcrksamheten utvidgas i förM!hn-~~<! 

till Ycrksamheten under innevarande budgetår. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sam1hansfallning~n 

hcmstiiller jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetfln:: 1Si75 76 

anvisa ett förslagsanslag av 310 970 000 kr. 

C :'.. Tuihcrket: Anskaffning av viss materiel 

1973/74 Utgift 3 129 448 Reser\'ation 

197~/75 Anslag 3 500 000 

1975:'76 Förslag 3 250 000 

rr:<n anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnin~s- och 

radiomatcrid m. m. 

7 Rik.·:dar;en 1975. 1 sam/. Nr 1. Di/aga 9 
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Fördelningsplan 1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

1. Större motorbåtar 1 870 000 
2. Mindre motorbåtar, motorfordon 

m. m. 1 355 000 
3. Telematcriel 275 000 

3 500 000 

Generaltul/sty relsen 

1. Prisomräkning 665 000 kr. 

Generaltull
styrelsen 

+ 695 000 

710000 
+ 175 000 

+ 150000 

Föredra
ganden 

+ 695000 

-1020000 
+ 75 000 

- 250000 

2. För kustbevakningens behov av större motorbåtar bör medel an
visas för anskaffning av två tulljakter (2 milj. kr.). 

3. Styrelsen beräknar 300 000 kr. för anskaffning av en dieseldri
ven racerbåt alternativt en svävare av mindre typ. För ersättning av 
mindre båtar beräknas 50 000 kr. Den nya distriktsindelningen byg
ger i stor utsträckning på ökad rörlighet inom bevakningsorganisationen. 
För att täcka behovet av tjänstebilar inom tullkriminaltjänsten och di
striktsbevakningen behöver budgetåret 1975176 anskaffas ytterligare sex 
tjänstebilar och sex släpvagnar för transport av mindre motorbåtar 
m. m. (235 000 kr.). Sammanlagt beräknas 585 000 kr. för anskaffning 
av mindre motorbåtar och motorfordon. 

4. Medelsbehovet för fortlöpande ersättning och komplettering av 
telematericl m. m. beräknas till 400 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 250 000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat medel för anskaffning av två 
tulljakter och sex tjänstebilar m. m. Det ankommer på regeringen att 
fastställa den slutliga fördelningsplanen för anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 3 250 000 kr. 

Myntverket 

Myntverket är central förvaltningsmyndighet med uppgift att tillverka 
mynt och medaljer. I mån av resurser får verket mot ersättning utföra 

även andra arbeten. 
Chef för myntverket är en myntdireklör. Inom verket finns tre enhe

ter, nämligen en för administrativa ärenden, en för tillverkning av mynt 
och medaljer samt en för materialkontroll. Verkets personal uppgår till 
51 personer, varav 6 handläggare. Enligt beslut vid 1971 års riksdag har 
myntverket under sommaren 1974 omlokaliserats till Eskilstuna. 
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Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids f. n. från två an
slag, nämligen förslagsanslaget Myntver:k;et: Förvaltningskostnader och 
rcservationsanslaget Myntverket: Nyanskaffning av vissa maskiner 
m. m. Innevarande budgetår uppgår anslagen till resp. 3 766 000 kr. och 
150 000 kr. På driftbudgetens inkomstsida är under rubriken Uppbörd i 
statens verksamhet upptagen en inkomsttitel benämnd Inkomst av mynt
ning m. m., vilken innevarande budgetår är beräknad till 50 milj. kr. 
Detta belopp avser värdet av vid myntverket producerade mynt och 
medaljer med avdrag för materialkostnader. Värdet av producerade 
mynt sätts därvid till det nominella värdet av de utväxlade mynten. Det 
formella beslutet om myntpräglingens storlek meddelas i de myntnings
lov som regeringen beviljar efter förslag av myntverket. För medaljtill
verkningen gäl!er kungörelsen (1958:230) med taxa för lösen av medal
jer vid myntverket. 

Myntverket 

Verkets produktion av mynt uppgick budgetåret 1972173 till ca 220 
milj. stycken. Under budgetåret 1973174 kunde omlokaliseringen inte 
genomföras utan produktionsminskning, varför årsproduktionen under 
detta budgetår endast uppgick till ca 164 milj. stycken. Under inneva
rande budgetår beräknas årsproduktionen åter vara uppe i normal om
fattning och under budgetåret 1975176 uppgå till ca 230 milj. stycken. 
Myntverkets nya lokaler och maskinpark medger emellertid en större 
årlig produktion. 

Myntverkets medaljtillverkning utgörs till större delen av beställ
ningsarbeten, men även av statliga bclöningsmedaljer och verkets egna 
utgåvor. Under budgetåret 1973/74 tillverkades närmare 6 000 medal
jer till ett värde av ca 700 000 kr. Under budgetåret 1972173 tillver
kades å andra sidan närmare 20 000 medaljer, vars värde uppgick till 
inemot 600 000 kr. Till skillnad från mynttillverkningcn kan medaljtill
verkningen inte anses som myndighetsutövning. 

I anslagsäskanden för tidigare budgetår har myntverket anfört att 
medaljtillverkningen i framtiden borde ges en mera affärsmässig inrikt
ning, men att det saknats möjligheter till en specificerad kostnadsredo
visning för medaljtillverkningen. Som ett första steg skulle emellertid 
den fastställda taxan för lösen av medaljer kunna upphävas. 

Förutsättningar för en åtskild kostnadsredovisning föreligger numera 
enligt verkets uppfattning. 

Medaljer har alltmer börjat uppmärksammas som konstföremål och 
samlarobjekt, vilket innebär att medaljer förekommer som handelsvara i 
en helt annan omfattning än tidigare. Myntverket finner det angeläget 
med långa tillverkningsserier inom medaljtillverkningen och en jämn ar
betsbelastning och därmed en god lönsamhet. Detta kan uppnås genom 
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att myntverket inte endast passivt avvaktar offertförfrågningar och be
ställningar utan i stället mera aktivt vänder sig till medaljutgivare och 
dessutom har ett program för egen medaljutgivning. 

För att möjliggöra en mera affärsmässig inriktning av medaljtillverk
ningen föreslår myntverket att verkets mynttillverkning och dess medalj
tillverkning åtskiljes så att mynttillverkningen även fortsättningsvis fi

nansieras över anslag på statsbudgeten under det att medaljtillverk
ningen finansieras genom intäkter. Medaljtillverkningen bör således i 
likhet med vad som är vanligt på andra håll inom statlig uppdragsverk
samhet ske över ett förslagsanslag om 1 000 kr., varvid kostnaderna får 
täckas av inflytande intäkter. Härutöver behövs för utjämning av likvi
diteten en rörlig kredit av 500 000 kr. 

Vid sidan av den normala präglingen och distributionen aY mynt, 
inkl. minnesmynt, kan det bli aktuellt att iordningställa och försälja sär
skilda förpackningar med mynt för samlarändamål. Även denna verk
samhet och andra speciella uppdrag utanför den normala myntfram
ställningen bör enligt myntverkets uppfattning anslags- och redovisnings
m~issigt behandlas på samma sätt som medaljproduktionen. 

F örcdraganden 

Myntverket har före~;lagit att den dei av myntverkets verksamhet, som 
avser medaljtillverkning och alltstt ligger vid sidan av den mera myndig
hetsbetonade mynttillverkningen, ges en mera affärsmässig inriktning. I 
första hand skulle detta kunna ske genom att den av regeringen fast
ställda taxan för medaljlösen upphävs och en friare prissättning på ver
kets produkter kommer till stånd. Eftersom det numera finns möjlighe
ter att i redovisningen åtskilja medaljtillverkningen från mynttillverk
ningen bör enligt verkets mening dessutom kostnaderna för avlöningar 
och omkostnader för medaljtillverkningen inte längre finansieras öva 
statsbudgeten utan med de intiikter som inflyter från försålda medaljer. 
Medaljtillverkningen beräknas kunna uppvisa ett överskott i förhållande 
till nedlagda kostnader. 

Jag delar myntverkets uppfattning att medaljtillverkningen m. m. bör 

omvandlas till en ren uppdragsverksamhet och att myntverket bör ges 
möjligheter att kunna uppträda på medaljmarknaden i affärsmässiga 
former. Medaljtillverkningen utgör ett naturligt och värdefullt kom
plement till mynttillverkningen genom att verkets produktionskapacitet 

kan utnyttjas effektivare och jämnare. Någon ändrad organisation av 
verket är inte aktuell utan omläggningen begrLinsar sig till formerna för 
finansiering och redovisning av verksamheten. Jag kommer att Yid min 
anmälan av anslagen till myntverket för nästa budgetiir alt utfor:na an
slagskonstruktionen i enlighet med myntverkets förslag. Den gällande 
taxan för medaljlösen bör upphävas i samband med anslagsomlägg
ningen och ersättas med en bestämmelse att tax:m får besfammas av 
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myntverket. Grunderna för den framtida taxesättningen bör av mynt

verket utformas i samråd med riksrevisionsverket. Det ankommer på re

geringen att besluta härom liksom om erforderliga ändringar i myntver

kets instruktion. 

C 3. '.\lyntvcrket: Fön·altningskostnader 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseers:ittningar 

Diirav utrikes resor 
Lokalkostnader 

3 053 573 

3 766 000 

3 854 000 

UndcrMlls- och förbruknings
matcricl 

Omkostnader för myntutväxling 
Expenser 

Därav engångsutgifter 

1974 /75 

6 
45 

51 

2 -167 000 
9 000 

46 000 
(14000) 
877 000 

150 000 
134 000 

83 000 
(5 000) 

3 766 000 

Alyntverket 

Beräknad ändring 1975 /76 

Mynt
verket 

+ 
+ 1 

+ 272 000 
-,.. 2000 
- 25 000 

(-) 
- 208 000 

+ 12 000 
+ 34 000 
+ l 000 

(- 5 000) 

+ 88 000 

Föredra
ganden 

+ 
+ 1 

...:... 272 000 
2000 

- 25 000 
(-) 

- 208 000 

' 12000 
34 000 

1 000 
(- 5 000) 

+ 88 000 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 196 ÖOO kr., varav 85 000 kr. avser 

höjt lönckostnadspålägg. 

2. Kostnader som hänförs till medaljtillverkning och enligt verkets 

förslag till ändrat anslagssystem inte längre bör bekostas friin detta an

slag uppgår till sammanlagt 471 000 kr. Härav avser 383 000 kr. löne

kostnader, 1 000 kr. sjukvård, 1 000 kr. rcseersättningar, 45 000 kr. lo
kalkostnader, 30 000 kr. underhålls- och förbrukningsmateriel och 

11 000 kr. övriga omkostnader. 

3. I samband med en ökning under budgetåret 1975/76 av myntpro

duktioncn, varom verket avgett särskilt förslag, behövs sammanlagt 

363 000 kr. Härav avser 295 000 kr. lönekostnader för sex mynttekniker, 

2 000 kr. sjukvård, 30 000 kr. underhålls- och förbrukningsmatcricl, 

28 000 kr. kostnader för myntutväxling och 8 000 kr. expenser. 

4. Genomförande av 0-alternativet skulle leda till att mynttillverk

ningcn minskades med ca 11 milj. stycken. Samtidigt skulle utgivandet 

av de nya mynten med anledning av tronskiftet försenas. 
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Föredraganden 

Jag biträder myntverkets förslag och räknar därvid bl. a. en minsk
ning av anslaget med 471 000 kr. i samband med omläggningen till upp
dragsfinansiering av medaljtillverkningen. En konsekvens av denna om
läggning blir vidare att inkomsttiteln Inkomst av myntning m. m. 

fr. o. m. nästa budgetår inte kommer att innefatta inkomster från ver
kets medaljtillverkning. 

Det är angeläget att efterfrågan på mynt kan tillgodoses bättre. Jag 
kommer senare denna dag vid min anmälan av utgifter på tilläggs

stat Il till riksstaten för budgetåret 1974/75 att förorda att ytterligare 
maskinkapacitet tillförs myntverket för att myntproduktionen skall 
kunna ökas väsentligt. Jag beräknar under detta anslag medel för de 
ökade driftkostnader den ökade produktionen kräver i enlighet med 
myntverkets förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Myntverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 854 000 kr. 

C 4. Myntverket: Uppdragsverksamhet 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Under detta anslag bör redovisas kostnader och intäkter för av mynt
verket bedriven uppdragsverksamhet, främst i form av medaljtillverk

ning. 

Mylllverkct 

Under budgetåret 1975/76 beräknas verksamhetens omslutning 
komma att uppgå till ca 1,8 milj. kr. Medaljtillverkningen beräknas om
fatta. ca 28 000 medaljer, inkl. statliga belöningsmedaljer. Verksamheten 

beräknas sysselsätta fem anställda. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört om myntverkets medaljtillverkning 

förordar jag att ett förslagsanslag av ett formellt belopp om 1 000 kr. 

fors upp i statsbudgeten för nästa budgetår för redovisningen av mynt

verkets uppdragsverksamhet. Jag räknar därvid inte med att någon net
tobelastning skall uppkomma på anslaget, utan att verksamheten skall 

vara ekonomiskt blirkraftig. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga 
likviditetsproblem och för att tillgodose eventuella behov av ökat rörelse
kapital bör myntverket få disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret i 

likhet med annan statlig uppdragsfinansierad verksamhet. 
I enlighet med vad myntverket föreslagit bör även iordningställande 

och försäljning av särskilda myntförpackningar för samlarändamål hän-
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föras till den här aktuella uppdragsverksamheten. Detsamma bör gälla 
för andra speciella uppdrag vid sidari av den normala myntframställ

ningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Myntverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

C 5. Mynh·crket: Utrustning 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

1416 734 

1150 000 

100 000 

Reservation 

1 Anslaget Myntverket: Nyanskaffning av vissa maskiner m. m. 

11354 448 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av mera koslnadskrä

vande maskiner och apparater till myntverket. 

lv!yntverket 

För ersättnings-, kompletterings- och nyanskaffningar av utrustning 

under budgetåret 1975176 behövs 350 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan av tilläggsstat Il till 

riksstaten för innevarande budgetår att förorda att ytterligare medel an

visas under detta anslag för inköp av bl. a. tre myntpräglingspressar. 

I\fot denna bakgrund kan anslaget i statsbudgeten för budgetåret 

1975176 begränsas till 100 000 kr. 

Jag anser vidare att anslaget Myntverket: Nyanskaffning av vissa ma
skiner m. m. fr. o. m. nästa budgetår bör benämnas Myntverket: Utrust
ning. Den behållning som vid utgången av budgetåret 1974175 finns kvar 
på det äldre anslaget bör föras över till anslaget Myntverket: Utrust
ning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Myntverket: Utr1tSt11ing för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
reservationsanslag av 100 000 kr. 

C 6. Riksskatteverket 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

75 691 511 

82 460 000 

95 340 000 

Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet i fråga om be

skattning, uppbörd av skatt, folkbokföring och val, för tillverkning och 
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försäljning av alkoholhaltiga varor samt alkoholfrågor, dels central

myndighet för administration av exekutionsväsendet, allt i den mån 

uppgifterna ej ankommer på annan myndighet. Verket är dessutcm be

skattningsmyndighet för sjömansskatt, kupongskatt och punktskatter. 

Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under 

sig en överdirektör. Verket är organiserat på nio huvudenheter, näm

ligen en för verkets administration, en för rättsärenden, en för direkt 

skatt, en för indirekt skatt, en för kontroll och revision, en för admi

nistration av exekutionsvi!sendet, en för folkbokföring och val, en för 

driftteknik och en för alkoholärenden. Dessutom finns en enhet för 

allmänna ombud och ett sekretariat för verksledningen. 

Inom riksskattcvcrkct finns en nämnd för rättsiirenden och sjömans

skattcnämnden. Till Yerket är cnergiskatten~imndcn och rck!amskattc-

nämnden knutna. 

1974/75 Beräknad ändring 1975 {76 

Riksskatte· Före-
verket draganden 

Personal 

Handläggande personal 395 + 30 + 12 
Örrig personal 307 + 28 + 16 

702 ' 58 ' 28 ,-
Anslag 

Lönekostnader 44 972 000 + 10 838 000 + 8 547 000 
Ersättningar till kyrkobokförings-

inspektörer 180 000 --!- 15 000 + 15 000 
Sjukvård 126 000 + 14 000 + 14000 
Reseersättningar '.?. 020000 -1- 101 000 + 101 000 

Därav utrikes resor (65 000) ( ·!- 35 000) (+ 35 000) 
Lokalkostnader 6 998 000 + 969 000 + 914 000 
Expen>er för eget behov '.!.464 000 + 725 000 + 614000 

Därav cngangsutgiftcr (116 000) (+ 188 000) (- '.!.4000) 
Expen,;er för annat än eget behov 13 000 000 + 2 000 000 + 2 000 000 
Utbildning och information 12 700 000 + 1755000 + 675 000 

82 460 000 + ](, 417 000 +12 880000 

Riksska1tevcrket 

Verksamheten under nästa budgetår kommer i hög grad att pr~iglas 

av den satsning på att förbättra skatteadministrationen i första instans, 

som riksskatteverket anser ytterst angelägen och diir ett principförslag 

har redovisats till Kungl. Maj:t, samt av infasning och stabilisering av 

nytillkomna relativt svåradministrerade punktskatter. Den satsning på 

ökade resurser för taxerings- och skatterevision som skett, särskilt un

der dd senaste året, medför krav på ledning och på utveckling av re

visionsmetodcr. Vidare kommer riksskatteverkets uppgift att vara cen

tralmyndighet för administration av exekutionsväsendet att kräva stora 

insatser såväl under nästa budgetår som d~ireftcr med hänsyn till att 
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kronofogdemyndigheternas sätt att utföra sina uppgifter har stor be 

tydelse för den enskilde och är av ekonomisk vikt för samhället. Krono

fogdemyndigheternas organisation, arbetsuppgifter och arbetsformer kan 

förutses komma att avsevärt förändras under senare delen av 1970-

talet. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 8 771 000 kr., varav 1 529 000 kr. 
avser höjt lönckostnadspålligg. 

:. Antalet besvlir till mellankommunala skatterätten, där allmlinna 

ombudet skall föra statens talan, ökade kraftigt från år 1972 till år 

1973. Asen antalet av allmänna ombudet anförda besvär steg. Ut

vecklingen kan förutses medföra ytterligare ökning av antalet besvlirs

mål under år 1974. En förstärkning behövs hos allmänna ombudet med 

en förste byr[1sekreterarc ( + 68 309 kr.). 

ökningen av antalet besvärsmål och av granskningsverksamhetcn 

föranleder ökat behov av arbetskraft hos allmänna ombudet. Två bi

tr~idestjänstcr bör inrättas ( +91 930 kr.). Göromålen fullgörs f. n. av 

extra arbetskraft. 

3. Trots anlitande av tillfällig arbetskraft har arbetsbalanser uppkom

mit inom personalsektionen. Svårigheter har förelegat att hinna med 

personalsociala frågor och arbetarskyddsfrågor. Arbetet med företags

nämndsvcrksamheten ökar i omfattning. Inom sektionen bör en till

fälligt inrättad tjänst som förste byråsekreterare permanentas ( 1-68 309 

kr.). 

Den kraftiga ökningen av personal har medfört att personalsektio

nen har utökats med tre extra biträden för att kunna bemästra personal

administrativa uppgifter samt expeditions- och skrivgöromål. Dessa blir 

föras upp på personJ!plan ( + 137 895 kr.). 

4. Riksskatteverket har sedan år 1973 haft en byråassistent med upp
drag att vara föreståndare för verkets centralarkiv. Eftersom ett stadig
varande behov härav föreligger bör en tjlinst indittas ( + 55 461 kr.) för 
änd::imålet. 

5. Den pågående översynen av lokal skattemyndighets organisation 

visar att personalutbildningen behöver förstärkas. Utbildningsunderlag 

har hittills framställts endast för vissa avgdinsade arbetsrutiner. Initialt 
krävs en omfattande arbetsinsats och på sikt minst en kvalificerad hand

läggare för uppföljning och drift. Utbildningsenheten bör försfarka~ 

med en byrådirektör ( +82 354 kr.). 

Den 1 juli 1975 avses ett nytt utbildningssystem genomföras för den 

av verket bedrivna fackutbildningen på skatteområdet. Genom att läns

styrelsernas skatteavdelningar personalmässigt förstärkts ökar också elev

antalet. Fi.ir ökade uppgifter för kursadministration m. m. kdivs minst 
ytterligare en tjänst som byråassistent ( + 55 461 kr.). 

Konferensverksamheten inom riksskatteverkets område fyller en vik

tig funktion från samordnings- och informationssynpunkt. För ledning 
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av konferensverksamheten behövs förstärkning med en byråassistent 
( +55 461 kr.). 

6. Riksskatteverkets informations\.·erksamhet mot allmänheten och 
andra myndigheter har intensifierats för varje år sedan verket inrät
tades. På grund av ansvällningen av arbetsuppgifter och för att hålla 
nere konsultkostnaderna bör verkets resurser utökas med en förste byrå
sekretcrartjänst och en biträdestjänst (-7-118 104 kr.). 

7. Arbetsuppgifterna på kvalificerad handläggarnivå inom ekonomi

sektionen har oavbrutet ökat. I stället för en tillfälligt inrättad tjänst 

bör en tjänst som förste byråintendent inrättas och föras upp på perso
nalpl:m ( +68 309 kr.). 

8. Inom rättsavdelningen är såväl avdelningschefen som hans när

maste man sysselsatta med ärenden rörande förhandsbesked och dis
penser samt med arbetet som sekreterare i nämnden för rättsärenden. 
Arbetet med att utreda rättsliga specialfrågor liksom granskning av 
anvisningar och blanketter ur rättslig synpunkt har kunnat utföras i 

endast ringa omfattning. För att stabilisera verksamheten inom rätts
avdelningen föresh'tr riksskatteverket att denna avdelning delas upp i 
två enheter, nämligen en för förhandsbesked, dispenser m. m. och en 
för utredningar, remisser, granskning av förslag till anvisningar och 

blanketter m. m. För att leda arbetet inom sistnämnda enhet behövs en 
tjänst som biträdande skattedirektör ( _!_116189 kr.). 

9. ökningen av bcsvärsmål till mellankommunala skatterätten leder 
till krav på förstärkning av rättens kansli, som ligger inom rättsavdel

ningen .• '\ven målens svårighetsgrad har ökat. En tjänst som avdel
ningsdirektör behöver inrättas ( + 105 176 kr.). Dessutom behöver bi
trädespersonalen förstiirkas med ett kvalificerat biträde ( +51 631 kr.) 
och ett bitrl\de ( +45 965 kr.). Förstärkningen har delvis redan mast 

genomföras med extra arbetskraft. 
10. I fråga om tillämpning av ny lagstiftning hänvisar ofta de regio

nala och lokala myndigheterna till riksskatteverket. Verkets uppgift 
att utfärda anvisningar som komplement till lagstiftningen ökar också 
i omfattning. Inom taxeringssektionen behövs en förstärkning med två 

avdelningsdirektörer ( -:- 221 524 kr.). För att verket skall kunna rätt ut

föra sin tillsynsfunktion bör taxeringsarbetets bedrivande på regional 

och lokal nivå följas upp. Nuvarande resurser medger inte sådan upp

följningsverksamhet. Genom förstärkning med två amanuenser bör ar
betskraft kunna frig0ras både för sådan verksamhet och vidgad anvis
ningsverksamhet ( + 125 606 kr.). För biträdesgöromål har en extra 

hiträdestjänst inr~ittats. Denna bör föras upp på personalplan ( +51 631 
kr.). 

11. Tillkomsten :l\' nya förhållandevis svåradministrerade punktskat

kr nödv1indiggör en uppdelning av punktskattesektionen på två sek

tioner. Till följd här3.\ bi.1r en sektionschcfstjänst som biträdande skatte-
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direktör inrättas och ersätta en befintlig tjänst som avdelningsdirektör 
( + ll 013 kr.). 

12. För att underlätta länsstyrelsernas arbete med riksomfattande kon
trollaktioner samlar kontrollsektionen in och distribuerar kontrollupp
gifter. I stor utsträckning mikrofilmas detta material. För detta ända

mål, som blir en fortlöpande verksamhet, behövs en bitr;idestjänst 
(-H5 965 kr.). 

13. De revisioner som utförs av personal inom revisionsscktionen är 

ofta komplicerade och tidskrävande. För att bättre nyttiggöra de mest 

kvalificerade revisorerna och öka revisionsinsatsen bör dessa biträdas 

i sitt arbete. För detta ändamål bör sektionen förstärkas med en förste 

byråsekreterare och en byråassistent ( + 119 940 kr.). För att avlasta 
den reviderande personalen enklare göromål bör sektionen vidare för
stärkas med två biträden ( +95 760 kr.). 

Aven ,·erkets distriktskontor bör för att höja revisionsinsatsen succes

sivt förstärkas med assistentpersonal. För budgetåret 1975176 föreslås 

att fem sådana tjänster inrättas ( + 25..J. 324 kr.). 
14. Exckutionsjuridiska sektionen har förstärkts med högt kvalifice

rad juridisk expertis under det senaste året men har inte resurser att 
fullfölja de intentioner som uttalats som riktlinjer för riksskatteverkcts 

verksamhet på detta område. Detta är till klart men för kronofogde

organisationen. En permanent förstärkning är nödvändig även om viss 

utomstående expertis också framgent måste anlitas. Två tjänster som 
avdelningsdircktör bör inrättas ( + 221 844 kr.). 

Antalet kronomålsärenden och av kronan förda processer har ökat 
starkt. Härtill kommer en förutsebar ökning föranledd av införda an
svarsb..:5Wmmclser i mervärdcskattcförordningcn och förfarandcförord
ningen. En tjänst som avdclningsdirektör behövs för bevakning och 
förande a\· kronans talan (-!--108 209 kr.). Vidare bör inrättas en tjlinst 
som byrå::issistent ( + 55 461 kr.). 

15. i'\ ven exekutionsadministrati\'a sektionen har förstärkts med p~r
sonal från kronofogdeorganisationen. För att riksskatteverket skall kun
na fullgör:i centralmyndighetsfunktionerna är en kvalificerad förstärk
ning <.!V sektionen ofrånkomlig. Kravet på organisationsutredningar inom 
olika kronofogdedistrikt i landet kommer att öka. Det kommer vidare 
att kr:ivas bättre utbildning av personalen inom exekutionsväsendet. Den 

största kraftsamlingen gäller dock genomförandet av det ADB-system 
som utvecklas för exekutionsväscndet. Sektionen behöver förstärkas 

med en a \'delningsdircktör ( + 105 176 kr.) och en byrådirektör (-I· 82 35..J. 
kr.). 

16. Riksdagen har beslutat att ett officiellt identitetsnummer, orga
nisationsnummer, skall fastställas för juridiska personer och enheter 
inom statlig och kommunal förvaltning. Riksskatteverket skall planera 
genomförandet av och utöva tillsynen över det nya identifieringssyste-
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met, som träder i kraft den 1 juli 1975. För att utveckla och under

lätta de rutiner som krävs för att lägga upp och föra organisations

nummerregistret bör folkbokföringssektionen tillföras en amanuens

tjänst ( +62 803 kr.). För driften av organisationsnummerregistret bör 

sektionen härutöver förstärkas med ett kvalificerat biträde och två bi

träden ( + 147 391 kr.). 

För utjämning av arbetstoppar begär verket 89 000 kr. för tillfällig 

arhetskraft och för datamaskintid m. m. 250 000 kr. 

17. För att avlasta projektledarna inom större utvecklingsprojekt tids

krävande administrativa uppgifter har två handläggare för projektadmi

nistration anställts som tillfällig personal. Behovet av dessa är inte av till

fällig natur varför tjänsterna bör föras upp på verkets personalplan 

( + 125 606 kr.). 

18. ADB-systemet byggs successivt ut på skatteområdet. På grund av 

de höga kostnaderna för lokal skattemyndighets arbete med att räkna 

om slutlig skatt vid taxeringsändring har ett maskinellt förfarande ut

vecklats. Det nya ADB-systemet är tämligen komplicerat och kräver 

fortlöpande uppföljning. För ändamålet behövs även på sikt en system

man och en programmerare. För att uppnå bättre överensstämmelse 

mellan preliminlir och slutlig skatt, minska arbetet hos lokal skatte

myndighet och samtidigt ge de skattskyldiga bättre service har riks

skatteverket utvecklat ett ytterligare avsnitt inom ADB-systemet. Även 

här behövs på sikt en systemman och en programmerare. Sammanlagt 

fyra tillfälligt inrättade tjänster bör uppföras på personalplan ( + 290 3H 

kr.). 
19. Samordningen av riksskatteverkets resurs- och sakområdesansvar 

för lokala sk:lttcmyndigheternas verksamhet bör inordnas i en särskild 

funktion. Organisationssektionen bör för ändamålet tillföras två tjänster 

på byrådircktörs nivå ( + 182 503 kr.). 
20. Vid riksskatteverket finns installerad en datamaskin. Denna an

vänds i första hand för kompilering och testning av datorprogram och 

för den försöksverksamhet som fortlöpande bedrivs inom verkets ADB

system. För driften av datamaskinen finns inom organisationssektionen 

tillfälliga tjänster för en hallchef, tre skiftlcdare och tre operatörer. 

Dessa tjänster bör uppföras på verkets personalplan ( + 389 585 kr.). 

21. För budgetåret 1974/75 disponerar riksskatteverket för tillfällig ar

betskraft 1,5 milj. kr., varav för avdelningen för exekutionsväsendets 

administration 300 000 kr. Verket har dessutom erhållit medel för till

fälliga utredningsprojckt som beräknas avslutas under budgetåret 

1974175. 
Projekt m. m. som avslutas under budgetåret 1974/75 uppgår till sam

manlagt 1 069 273 kr. För nästa budgetår begär riksskatteverket i fråga 

om tillfälliga utredningsprojekt medel för handläggning av ärenden rö

rande kompensation för mervärdeskatt på bostadsbyggande samt utbetal-
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ning härav (810 000 kr.), för fullföljande av den med statskontoret 

gemensamma utredningen angående . skatteväsendets administration 

(600 000 kr.), för utredningsverksarnhet' inom exekutionsadministrativa 

sektionen (200 000 kr.) och för viss utbildningsverksarnhet inom exe

kutionsväsendet (80 000 kr.). Verket begär vidare medel för förstärk

ningar i samband med 1976 års allmänna val (105 000 kr.) och för 

handboksarbete inom folkbokföringen (30 000 kr.). 

22. För konsulthjälp utifrån begär riksskatteverket sammanlagt 

1 460 000 kr. för budgetåret 1975/76. Verket begär bl. a. medel för or

ganisations- och metodteknisk expertis för utredningen angående skat

teväsendets administration (700 000 kr.), för uppföljning och omlägg 

ning av organisation och arbetsmetoder avseende lokal skattemyndighet 

(250 000 kr.), för systematisering av anvisningar på mervärdeskatteom

rådet (J 50 000 kr.) samt för språklig reformering och översyn av an

visningar och handledning för årlig taxering (150 000 kr.). 

23. Kraven är stora på verkets insatser inom information och ut

bildning, både från allmänheten och den offentliga sektorn. En fortsatt 

förstiirkning behövs. Verket föreslår en väsentlig ökning av utbildnings

r.:-surserna, främst avseende personalen vid länsstyrelsernas skatteavdel

ningar och de lokala skattemyndigheterna ( + 1 532 000 kr.). Informa

tionen till allmänheten under nästa budgetår föreslås omfatta bl. a. sed

vanlig allmän deklarationshandledning till 1976 års taxering (2 400 000 

kr.), deklarationsanvi!'.ningar för hantverkare och småföretagare (400 000 

kr.) samt en broschyr om beskattningsförhållanden för ideella förening

ar och sammanslutningar 600 000 kr.). Sammanlagt begär riksskatte

verkct en förstärkning av resurserna för utbildning och information 

m<.!d - förutom löne- och prisomräkning - 739 000 kr. 

2.+. Medclsbehovet i övrigt under anslaget ökar med ca 942 000 kr. 

25. Beträffande effekterna av 0-alternativet framhåller verket att en 

sådan reducering av anslaget skulle öka arbetsbelastningen hos myndig

heterna inom verkets tillsynsområde och hos dessa myndigheter även

tyra verksamhetens behöriga gång. Vidare skulle reduceringen medföra 

att den offensiva verksamheten inom skatteområdet starkt skulle mins

kas med därmed uppi;.ommande intäktsbortfall för statsverket, detta i 

en utsträckning som inte står i rimlig proportion till de kostnader som 

skulle kunna inbcsparas. 

F i..ir.:dragamlen 

Riksskattcvcrket ilircslår väsentliga resursförstärkningar främst för 

att genom information, råd och anvisningar sprida ökad kännedom 

om skattelagstiftningen och hur den skall tolkas och tillämpas. Den 

vägledande verksamheten har redan nu en ansenlig omfattning. Trots 

d.::tta föreligger enligt verket starka krav på att främst anvisningsvcrk

sarnhetcn gentemot de regionala och lokah organen ökar. Verket begär 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 110 

mot denna bakgrund ökade resurser för verksamhet inom bl. a. utbild
nings- och informationssektionen, taxeringssektionen, kontrollavdelning
en och avdelningen för exekutionsväsendets administration. 

Den av riksskatteverket förordade inriktningen av verksamheten fin
ner jag riktig. Jag övergår till att redovisa mina ställningstaganden till 
de enskilda förslagen. 

Liksom riksskatteverket anser jag att utbildningsverksamhcten under 
de närmaste budgetåren bör inriktas huvudsakligen på att bygga upp 
fasta utbildningssystem för personalen hos myndigheterna inom verkets 
kompetensområde. För utbildningsverksamheten för de lokala skatte
myndigheterna och länsstyrelsernas skatteavdelningar räknar jag medei 
för en handläggartjänst och en övrig tjänst. Jag räknar också. medel 
för en övrig tjänst för administration av konferensverksamheten (5). 
För utbildningsinsatser inom exckutionsväsendet räknar jag medel en
ligt \'crkets förslag (21 ). För utbildningsverksamhcten under nästa bud
getår beräknar jag 8 595 000 kr. och för information 4 780 000 kr. 
l23). Jag har därvid inte beräknat medel för den föreslagna broschyren 
om beskattningen av ideella föreningar och sammanslutningar. Be
hovet av en sådan bör prövas i anslutning till föreningsskattcutredning
ens (Fi 1971: 06) kommande förslag. 

Jag är vidare beredd att tillstyrka en viss förstärkning av resurserna 
för taxeringssektionens anvisningsverksamhet. För ändamålet räknar 
jag medel för en handläggartjänst och en biträdestjänst (10). Jag anser 
i likhet med riksskatteverkct att resurserna för verkets samordnings
ansvar för de lokala skattemyndigheterna bör förstärkas. Medel bör 
beräknas för en handläggare på organisationssektionen (19). 

Riksskatteverket har under senare år tillförts väsentligt ökade re
surser inom områdena kontroll och revision. Verket föreslår att ett 
antal tjänster inrättas nästa budgetår för att avlasta den kvalificerade 
revisionspersonalen vissa arbetsuppgifter och därmed ge denna möj
ligheter att öka revisionsinsatserna. Jag förordar att så sker och räknar 
medel för en handläggare och tre övriga tjänster inom revisionssek
tioncn och distriktskontoren (13). Jag räknar även medel för ett biträde 

på kontrollsektionen (12). 

Riksskatteverket övertog budgetåret 1973/74 centralmyndighetsan

svaret för exeln1tionsväsendet, varvid verksamheten tillfördes ökade 
resurser. Även därefter har den berörda avdelningen förstärkts. Med 
hänsyn till arbetsbelastningen anser jag mig kunna förorda ytterligare 
personalförstärkningar och räknar medel för tre handläggartjänster på 
den exekutionsjuridiska sektionen och en på den cxekutionsadministra

tiva (14, 15). 
För att möjliggöra en förstärkt initiativverksamhet hos allmänna om

budet för direkt skatt räknar jag medel för en handläggartjänst och två 
biträdestjänster enligt verkets förslag (2). Med hänsyn till det ökande 
antalet besvärsmål till mellankommunala skatterätten är jag beredd 
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att tillstyrka att en ytterligare handläggartjänst tillförs rättens kansli 
inom rättsavdelningen. Jag räknar medel ,för ändamålet liksom för en 

biträdestjänst (9). 

Jag är även beredd att tillstyrka riksskatteverkets förslag om att 
dela upp rättsavdelningen i två arbetsenheter. För detta ändamål bör en 
ny tjänst för biträdande skattedirektör inrättas (8). 

Punktskattesektionen, som leds av en biträdande skattedirektör, har 
under senare år fått ett flertal nya punktskatter att handlägga. Persona
len har därvid förstärkts avsevärt. Jag tillstyrker verkets förslag att 

punktskattesektionen delas upp i två sektioner. För ändamålet bör en 

ytterligare tjänst för biträdande skattedirektör inrättas nästa budgetar, 
varvid en befintlig avdelningsdirektörstjänst kan dras in (11). 

Genom beslut vid 1974 års riksdag skall ett organisationsnummer

register med identitetsbeteckningar för juridiska personer inrättas 
nästa budgetår (prop. 1974: 56, SkU 1974: 22, rskr 1974: 119). Registret 

förs av riksskatteverket. För ändamålet räknar jag medel för de av ver

ket begärda tjänsterna inom folkbokföringssektionen samt för er

forderliga kostnader för datamaskinbearbetning. Härutöver räknar jag 

vissa medel för tillfällig personalförstärkning i samband med arbets
toppar (16). 

Mot bakgrund av den avsevärda öki!ingen av verkets personal sedan 

tillkomsten av verket år 1971 biträder jag förslaget om en förstärkning 
av personalsektionen med tre biträdestjänster. Jag räknar medel här
för (3). 

I övrigt är jag inte beredd att förorda riksskatteverkets förslag till 
nya tjänster. För tillfällig arbetskraft beräknar jag 1,5 milj. kr. även 

under nästa budgetår. För utredningsprojekt m. m. beräknar jag här

utöver 1 917 000 kr. (21) och för ersättning för konsultuppdrag 
1 360 000 kr. (22). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
95 340 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid riksskatteverkct inrätta två 
tjänster för biträdande skattcdirektör i Fe 24, 

2. till Riksskatteverket för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags
anslag av 95 340 000 kr. 

C 7. Avsättning till banktillsynens fond 

1973/74 Nettoinkomst 
som tillgodo-

förts 
fonden 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 218 901 

2 600 000 

2 900 000 

Nettoutgift som 
bestridits från 
fonden 2 142 410 
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Bankinspcktionen har som central förvaltningsmyndighet till huvud

uppgift att utöva tillsyn över bankaktiebolag, sparbanker, kreditaktie

bolag, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stads

hypotekskassa, landshypoteks- och stadshypoteksföreningar, fondkom

missionärer och fondbörser, värdepapperscentralcn samt jordbrukets 

kreditkassor och deras riksorganisation. Ar 1975 tillkommer tillsyn över 

fondbolag. Bankinspcktionen är vidare registreringsmyndighet för 

bankakti..:bolagen, sparbankerna samt jordbrukets kreditkassor och deras 

riksorganisation. Det aligger även inspektionen att följa utvecklingen 

av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden 

inom dess verksamhetsområde, att föra kartellregister samt att utöva 

tillsyn enligt gällande föreskrifter om särskild stämpelavgift vid köp 

och byte av fondpapper samt om registrering av aktieinnehav. 

Bankinspektioncn leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en gc

neraldire!;t0r som :lven är styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns 

en allmiin avdelning, en kreditavdelning och en redovisningsavdclning. 

Vidare finns en byrf1 för administrativa ärenden. 

Bankin1;pektioncns verksamhet, med undantag av fondstärnpeltillsy

nen, fina:1sicras genom obligatoriska bidrag från dem som är underkas

tade tillsyn av bankinspektionen. Bidragen redovisas under inkomstti

teln Bidrag till bankinspektionen. Genom särskilda avsättningsanslag 

förs bidragen över till fyra fonder för bankinspektionens olika tillsyns

funktioner. Inkomsterna och utgifterna samt in- och utgående balans på 

de olika fonderna under budgetåret 1973/74 framgår av följande sam

mansfällni::ig. 

lianktillsynens fond 
Fondtillsynens fond 
Jordbrukskassdillsyncns fond 
Sparbankstill~ynens fond 

Ingående 
balans 

2 417 629 
246 063 
225 057 

1402796 

4 291545 

Inkomster Utgifter Utgående 
balans 

2 218 901 2142410 2494 120 
453 451 404178 295 336 
398 100 415 665 207 492 

2 522 135 2 359 149 1 565 782 

5 592 587 5 321402 4 562 730 

Utgiftcnn fördelade sig på olika poster enligt följande. 

Anslagspost 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 
Kungörelsekostnader 
Lokalkostnad~r 
Expense~ 

Belopp 

4 340 636 
15 979 

154 060 
91 322 

499 539 
347 138 

5 443 674 

Avg[1r stiimp~lo:nkostn:idcr - 127 272 

5 321402 
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Avsättningsanslagen bör för nästa budgetår tas upp med följande 

belopp, nämligen 2,9 milj. kr. till bariktillsynens fond, 500 boö kr. till 

fondtillsynens fond, 500 000 kr. till jordbrukskassetillsynens fond och 
3 milj. kr. till sparbankstillsynens fond, dvs. tillhopa med samma be

lopp som tagits upp på riksstatens inkomstsida under inkomsttiteln Bi

drag till bankinspcktionen. 

Beträffande de tre sistnämnda anslagen återkommer jag i det följan

de. Under denna punkt hemställer jag att regeringen föreslår riksda-

gen 
att till Avsättning till bmzktillsynens fond för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av ~ 900 000 kr. 

C 8. A ,·sättning till fondtillsynens fond 

1973/74 Nettoinkomst 

som tillgodo-

fÖrts 

fonden 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

453 451 

350 000 

500 000 

Nettoutgift som 

bestridits från 

fonden 404 178 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget C 7 hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till A rsättning till fondtillsy11e11s fond för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 

C 9. Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond 

1973/74 Nettoinkomst 
som tillgodo
fÖrts 
fonden 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

398100 
420 000 

500 000 

Nettoutgift som 
bestridits från 
fonden 415 665 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget C 7 hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 

C 10. Avsättning till sparbankstillsynens fond 

1973/74 Nettoinkomst 

som tillgodo

förts 
fonden 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

2 522135 

2 600 000 

3 000 000 

8 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 9 

Nettoutgift som 

bestridits från 
fonden 2 359 149 
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Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget C 7 hemställer 
jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning till sparbankstillsynens fond för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 

C 11. Revision av sparbankernas förvaltning 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

922 024 

920 000 
975 000 

Från detta anslag utgttr ersättning åt revisor, ombud eller likvidations
revisor, som har förordnats av bankinspektionen enligt 81 § eller 82 § 
1 mom. lagen (1955: 416) om sparbanker. För sparbankernas bidrag till 

dessa kostnader finns på statsbudgetens inkomstsida en inkomsttitel, be
nämnd Bidrag för revision av sparbankerna. Anslaget bör för nästa bud
getår föras upp med 975 000 kr., dvs. samma belopp som har tagits upp 

under inkomsttiteln. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Revision av sparbankcmas f örvalt11i11g för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 975 000 kr. 

C 12. Avsättning till försäkringsinspektionens fond 

1973/74 Nettoinkomst 
som tillgodo

förts 
fonden 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 997 191 

4 075 000 
4 253 000 

Nettoutgift som 
bestridits från 
fonden 3 656 400 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut

öva tillsyn över försäkringsväsendet. 

Chef för försäkringsinspektionen är en generaldirektör. Inorri inspek

tionen finns tre byråer, nämligen en för livförsäkringsärenden, en för 

försäkringsjuridiska och administrativa ärenden och en för .skadeförsäk

ringsärenden. 
Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolagen och vissa understödsföreningar samt bi

drag från staten. Bidragen från försäkringsbolagen och understödsför

eningarna redovisas på statsbudgeten under inkomsttiteln Bidrag till för
säkringsinspektionens fond. Från detta anslag överförs till försäkrings

inspektionens fond belopp motsvarande influtna bidrag samt härutöver 

statsbidrag med f. n. 500 000 kr. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Försäkrings- Föredra-
inspektionen ganden 

Personal 
Handläggande personal 30 1 
Övrig personal 18 1 

48 2 2 

Anslag 

Lönekostnader 3 443 000 + 259000 + 259 000 
Sjukvård 9000 + 2000 + 2000 
Resecrsättningar (även utrikes resor) 40000 
Lokalkostnader 250000 + 35000 + 35 000 
Expenser 272 000 + 15 000 + 15 000 

4 014 000 + 311 000 + 311000 

Uppbördsmedel 

Publikationer 2000 

4 012 000 + 311000 + 311000 

F örsiikringsinspektionen 

I försäkringsinspektionens fond fanns vid ingången av budgetåret 
1974/75 en behållning av 2 082 505 kr. Med tillämpning av gällande 

bidragsbestämmelser och oförändrat statsbidrag skulle fonden, vid de 

av inspektionen beräknade inkomsterna och utgifterna, vid utgången av 
budgetåret 1975/76 uppvisa ett saldo av 2 234 505 kr. Försäkringsin
spektionen föreslår inte någon förändring av bidragsbestämmelserna 
eller av statsbidragets storlek. 

I fråga om utgifterna föreslår försäkringsinspektionen bl. a. att en 
aktuarietjänst och en kansliskrivartjänst dras in. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens 
utgifter till 4 323 000 kr. Bidragen från försäkringsbolagen och under
stödsföreningarna beräknar jag, i enlighet med inspektionens förslag, 
till 3 753 000 kr. och statsbidraget till oförändrat 500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avsättning till försäkringsinspektionens fond för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 4 253 000 kr. 

C 13. Stämpelomkostnader 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 592 077 

1712000 

1931 000 
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Från anslaget bestrids kostnader för riksskatteverkets, postverkets 
och bankinspektionens befattning med stämpelväsendet. 

Enligt stämpelskatteförordningen (1964: 308) och expeditionskungö
relsen (1964: 618) är riksskatteverket central myndighet för stämpel

väsendet. Postverket svarar för försäljningen av stämpelmärken. Bank
in:;pektionen utövar kontroll över beräkningen av fondstämpel. 

Kostnaderna för stämpelväsendet beräknar jag enligt följande. 

Riksskatteverket 
Postverkct 
Bankinspektionen 

1974/75 

45 000 
l 537 000 

130000 

Beräknad ändring 1975/76 

+ 209000 
+ 10000 

1 712 000 + 219 000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stämpelomkostnader för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 931 000 kr. 

C 14. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

54 728188 
58 000 000 
68 000 000 

Från anslaget betalas bl. a. ersättningar till ordförande och krono
ombud i taxeringsnämnder samt bidrag till kommunernas kostnader 
för medverkan i taxeringsarbetet enligt 16 § 2 mom. taxeringsförord

ningen (1956: 623). 
Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 68 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för årlig taxering m. m. för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 68 000 000 kr. 

C 15. Kostnader för 1975 års allmänna fastighetstaxering 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

35 000 000 

15 000 000 

Allmän fastighetstaxering äger rum år 1975. Enligt riksdagens beslut 

(prop. 1973: 162, SkU 1973: 70, rskr 1973: 391) skall därvid vissa änd

ringar gälla jämfört med motsvarande taxering år 1970. Bl. a. kan 

nämnas att gemensamma fastighetstaxeringsnämnder, som i regel om

fattar ett län, tillkommer för taxering av komplicerade fastighetsför

hållanden. Vidare tillkommer konsulenter för fastighetstaxering. 
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Från anslaget bör betalas i huvudsak ersättning för arbetet i fastig
hetstaxeringsnämnderna. Jag beräknar medelsbehovet till avrundat 15 
milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för 1975 års allmänna f astighctstaxering för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 15 000 000 kr. 

C 16. Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatteuppbörd 
m.m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

33 485 078 

20 050 000 

20 750 000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket, banker och andra 
penninginrättningar för deras medverkan vid skatteuppbörden. Ersätt
ningarna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som inbetalas 
genom postverket och vissa penninginrättningar, utbetalning genom 
postanstalterna av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för 
postverkets bestyr med mervärdeskatten och med uppbörden av arvs
och gåvoskatt. Från anslaget betalas vidare ersättning till postverket 
för de kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyndigheterna 
underrättas om permanenta adressförändringar som anmälts till pos
ten. 

Enligt en promemoria, som har upprättats inom postverket, beräknas 
medelsbehovet för nästa budgetår till 20 756 000 kr. Därav avser 
18 425 000 kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och 
utbetalningar av skatt, befordran av frankeringsfria försändelser till 
bl. a. länsstyrelsernas datakontor, bestyret med mervärdeskatt samt upp
börd av arvs- och gåvoskatt, 73 000 kr. ersättning för översändande av 
adressuppgifter till kyrkobokföringsmyndigheterna samt 2 258 000 kr. 
ersättning till penninginrättningar som medverkar vid skatteuppbörden, 
vilket belopp inkluderar postverkets kostnader för utbetalning av den
na ersättning. 

Ersättning till postverket för distribution av debetsedlar och för

tryckta deklarationsblanketter bestrids fr. o. m. innevarande budget.år 
från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning 
till postverket för befordran av tjänsteförsändelser. Beräkningarna i pro
memorian har inte gett mig anledning till erinran. Anslaget bör föras 
upp med avrundat 20 750 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemstälJer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatte-

11ppbörd m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags
anslag av 20 750 000 kr. 
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C 17. Kilometerbeskattning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

17 942 278 

990 000 
14 086 000 

118 

Den 1 januari 197 4 infördes beskattning efter körd väglängd (kilo
meterskatt) för brännoljedrivna motorfordon (prop. 1971: 153, SkU 
1971: 67, rskr 1971: 339 och prop. 1973: 94, SkU 1973: 41, rskr 1973: 

254). Beträffande släpvagnar skulle enligt 1971 års beslut kilometerskatt 
införas senare när den tekniska konstruktionen av kilometerräknare för 
släpvagnar hade lösts. 

En särskild nämnd, kilometerskattenämnden (KSN), har inrättats för 
att förbereda övergången till kilometerbeskattning. Kostnaderna för 
nämndens verksamhet och andra kostnader som kan uppstå som ett 
led i förberedelsearbetet bestrids från detta anslag. 

Uppdraget att ta fram, anskaffa och leverera räknarapparatur lämna
des av KSN åt Svenska Utvecklingsaktiebolaget (SU). Uppdraget över
togs sedermera av AB Samefa, som är ett av SU helägt dotterbolag. 
Mellan KSN och SU träffades avtal att bolaget skulle anskaffa och 
distribuera sammanlagt ca 160 000 räknarsatser (räknare och fördel
ningsväxel) för de brännoljedrivna motorfordonen. Distributionen av 
räknarsatserna till ägare av registrerade brännoljedrivna motorfordon 
påbörjades i slutet av år 1972 och avslutades hösten 1973. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 115, SkU 1972: 59, rskr 1972: 
273) är fordonsägama skyldiga dels att utrusta sina brännoljedrivna for
don med godkända kilometerräknare, dels att svara för kostnaderna för 
räknarapparaturen och dess inmontering. Enligt kungörelsen (1973: 

7S5) om inbetalning av avgift för kilometerräknare m. m. har avgift för 
apparaturen bestämts till 245 kr. 

Räknarsatserna har enligt det system som avtalats mellan KSN och 
SU distribuerats till fordonsägarna utan krav på omedelbar betalning. 
Uppbörd av ersättningen för räknarsatscrna skedde först i samband 
med den första ordinarie uppbörden av fordonsskatt för år 1974, dvs. i 

januari-februari 1974. Av debiterade avgifter hade t. o. m. augusti 
1974 erlagts ca 35 milj. kr. Statsvcrket har förskottsvis svarat för likvi

<.kr gentemot SU, varvid betalningarna belastat detta anslag. 

Mellan KSN och AB Samefa har den 10 juni 1974 träffats avtal om 
tillverkning m. m. av utrustning för kilometerbeskattning av här i riket 

registrerad, ej avställd släpvagn över tre tons skattevikt som dras av 
kilometerskattepliktigt fordon. Antalet sådana släpvagnar har i avta
let angetts till 30 000. Enligt avtalet svarar AB Samefa för att följande 
utrustning för de angivna fordonen finns konstruerad och tillverkad i 
erforderlig omfattning, nämligen stämplande räknare avsedd för nav
montcring (navräknare), fästanordning för navräknare och skyddsanord-
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ning för navräknare. Priset för denna utrustning skall enligt avtalet 

vara sammanlagt 370 kr., varav för_ räknaren 250 kr. Priserna, som 

är angivna utan mervärdeskatt, är underkastade viss indexreglering. För 
det fall AB Samefa upphandlar räknare till ett lägre pris än 177 kr. 
jämte index skall staten tillgodoräknas halva mellanskillnaden. Enligt 

avtalet svarar AB Samefa för att utrustning i erforderlig omfattning 
är färdig för leverans under tiden maj 1975-novcmber 1975. Staten 
har åtagit sig att, om 30 000 räknare inte sålts före utgången av mars 

1977, lösa in det resterande antalet räknarutrustningar. 

Avtalet har den H juni 1974 godkänts av Kungl. Maj:t. För fullgö

rande av avtalets förpliktelser har AB Samefa av staten erhållit för
skottsbetalning om 3,7 milj. kr. Anslaget för innevarande budgetår kom

mer att merbelastas med detta belopp. 

KSN och AB Samefa har vidare den 12 november 1974 träffat ett 

avtal om direktdistribution av räknarutrustning för släpvagnar. Avtalet 

har den 15 november 1974 godkänts av Kungl. Maj:t. Enligt avtalet 

skall adressuppgifter och övriga uppgifter som är nödvändiga för distri

butionen tas fram gemensamt av KSN, bilregisternämnden och AB 
Samefa. Distributionen skall äga rum under tiden augusti-december 
1975 och avse kompletta utrustningssatser omfattande släpvagnsräknare 
med tillhörande fäst- och skyddsanordningar. 

Distributionsförfarandet beräknas medföra en kostnad av ca 2 milj. 

kr. inkl. ersättning med högst 100 000 kr. till bilregisternämnden för dess 

åtagande enligt avtalet. Vidare skall enligt avtalet AB Samefa erhålla 
förskottsbetalning med 600 000 kr. för sina åtaganden. Förevarande 
riksstatsanslag för innevarande budgetår kommer att merbelastas med 

detta belopp. 
Riksdagen har nyligen beslutat att kilometerskatt för släpvagnar 

över tre tons skattevikt och som dras av kilometerskattepliktigt for
don skall införas den 1 juni 1976 (prop. 1974: 164, SkU 1974: 59, 
rskr 1974: 385). Enligt riksdagsbeslutct skall kostnaderna för navräk· 
narna tas ut av de enskilda fordonsägarna efter i huvudsak samma prin
ciper som tillämpades för räknarna till bilar och bussar. Till vis

sa släpvagnar, som uppgår till ett antal mellan 500 och 1 000, kan emel
lertid komma att krävas en särskild skyddsanordning som i viss ut
sträckning får specialtillverkas till varje fordon. Kostnaden härför kan 
komma att gå upp till omkring 1 000 kr. per fordon. I fråga om de 
fordon som är registrerade vid viss tidpunkt under våren 1975 och inte 

avställda skall denna kostnad stanna på statsverket. 
Ki/ometerskatte11ii11111dell beräknar medelsbehovet för nämndens verk

samhet under nästa budgetår till 14 086 000 kr. Härav avser 510 000 kr. 
arvoden till ledamöter, ersättning till sekreterare, m. m. och 126 000 

kr. omkostnader för nämnden, huvudsakligen resekostnader. Informa
tions- och provning:-;bstnadcr m. m. i anslutning till införandet av kilo-
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meterskatt för släpvagnar beräknar nämnden till 450 000 kr. Aterstående 
belopp, 13 milj. kr., avser förskottsvis betalning av kostnader för kilo
metcrräknarapparatur för släpvagnar och för distribution av räknarut
rustningcn. 

Föredraganden 

Riksdagen har nyligen beslutat att kilometerskatt skall införas för 
släpvagnar den 1 juni 1976 och att därvid skall tillämpas den form av 
direktdistribution av navräknare som användes i samband med införan
det av kilometerskatt för de motordrivna fordonen. Kostnaderna för 
räknarutrustningen skall vidare i huvudsak tas ut av de enskilda for
donsägarna. Förskottsvis bör kostnaderna bestridas från detta anslag. 

Kilometerskattenämndens beräkningar av medclsbehovct kan jag 
godta. Jag beräknar således 636 000 kr. för nämndens verksamhet, 
450 000 kr. för informations- och provningskostnadcr m. m. samt 13 
milj. kr. för ersättning för kilometerräknarapparatur och distributions

kostnader. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kilometerbeskattning för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 14 086 000 kr. 
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D. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

D 1. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1819860 

1665 000 
1510 000 

121 

Den tolagsersättning som utgått till vissa städer har i enlighet med 
riksdagens beslut avvecklats för samtliga kommuner utom Trelleborgs 
kommun (prop. 1964: 157, SU 1964: 164, rskr 1964: 342). För denna 
kommun är avvecklingstiden bestämd till tjugo år. Utbetalningarna för 

nästa budgetår uppgår till ca 1,5 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 510 000 kr. 

D 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

1973174 Utgift 2 326 863 936 
1974175 Anslag 2 650 000 000 
1975/76 Förslag 2 800 000 000 

Från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommunerna en
ligt lagen (1973: 433) om skatteutjämningsbidrag. Vidare utbetalas från 
anslaget bidrag enligt kungörelsen (1962: 69) om övergångsbidrag vid 
vissa ändringar i den kommunala indelningen (ändrad 1965: 536). 

Genom beslut vid 1973 års riksdag (prop. 1973: 44, FiU 1973: 23, 
rskr 1973: 249) genomfördes väsentliga förändringar av skatteutjäm
ningssystemet fr. o. m. år 1974. Besluten innebar såväl en betydande ök
ning av bidragen från staten till kommunerna som nya regler för bidrags
givningen. Ändringarna i skatteutjämningssystemet är provisoriska i av
Yaktan på en aviserad översyn i anslutning till att resultaten från den 
kommunalekonomiska utredningens (1971: 08) arbete föreligger. 

Skatteutjämningsbidrag utgår till kommuner, landstingskommuner och 
kyrkliga kommunenheter. Kommuner och landstingskommuner garante
ras viss skattekraft, som relateras till medelskattckraften i riket. Skatte
kraftsgarantin varierar i huvudsak med den geografiska belägenheten. 
Kommunerna och landstingskommunerna tillförsäkras ett skatteunderlag 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 122 

som motsvarar 95, 100, 110, 120 eller 130 % av medelskattekraften. 
Vidare har Gotland garanterats 115 %. 

Särskilda regler har införts för att förbättra bidragen till avfolknings
kommuner och s. k. sommarstugekommuner. 

De kyrkliga kommunerna får samma skatteutjämningsbidrag i kronor 
räknat som under år 1973, men med en årlig femprocentig uppräkning 
av nästföregående års bidragsbelopp. 

Genom det nya skatteutjämningssystemet kommer vissa kommuner 
och landstingskommuner att få vidkännas bidragsminskningar. För att ge 
dessa möjlighet att anpassa sin verksamhet till den ändrade bidragsgiv
ningen utgår en särskild övergångskompensation. övergångsreglerna är 
utformade så att inte någon kommun eller landstingskommun har fått 
sänkt ordinarie skatteutjämningsbidrag år 1974. För åren 1975-1978 
utgår övergångskompensation med 80, 60, 40 resp. 20 <:10 av kompensa

tionen för år 1974. 
Kommunernas möjligheter att få extra skatteutjämningsbidrag har 

ökat väsentligt efter omläggningen. 
Extra skatteutjämningsbidrag beslutas av regeringen efter prövning 

från fall till fall av den bidragssökande kommunens situation. Kommu
nen skall för att få extra bidrag kunna påvisa att något speciellt inträffat 
varöver kommunen inte kunnat råda och som påtagligt försämrat dess 
ekonomi, eller att dess ekonomiska situation är sådan att det eljest fram
står som skäligt att komplettera den ordinarie bidragsgivningen. Vidare 
kan ett särskilt skäl för beviljande av extra bidrag vara att kommunen, 
genom att skatteutjämningsbidrag vid hög utdebitering avskaffats, får 
minskade ordinarie bidrag och därmed kan få svårigheter att anpassa 
sin verksamhet till tillgängliga resurser. De särskilda kostnader för den 
allmänna förskolans genomförande som kan uppkomma i glesbygds
kommuner, beroende på att verksamheten måste organiseras i mindre 
grupper och med längre resavstånd, kan också motivera beviljande av 
extra skatteutjämningsbidrag. 

övergångsbidrag utgår i syfte att begränsa utdebiteringshöjning för de
lar av kommun i samband med kommunsammanläggning. Bidraget kom

mer invånarna i sådana delar av den sammanlagda kommunen till godo. 
Bidraget utgår under högst fem år och minskar successivt under denna 

period. 
De ordinarie skatteutjämningsbidragen fastställs av länsstyrelsen un

der året före det år då bidragen betalas ut till kommunerna. Storleken av 

dessa bidrag är, utom vad gäller de kyrkliga kommunenheterna, beroen
de av de utdebiteringssatscr som har beslutats för det kommande året. 
övergimgsbidrag och extra bidrag fastställs av regeringen efter ansökan 

i varje särskilt fall. 
De totala skatteutjämningsbidragen för åren 1969-1975 framgår av 

följande tabell. 
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Skatteutjämningsbidrag 1969-1975 (milj. kr.) 

1969 1970 i971 ' 1972 1973 1974 1975 

Kommuner 
Församlingar 
Landsting 

891 
75 

494 
1460 

966 
81 

561 
1608 

1108 
84 

589 

1781 

1 164 
89 

684 
1938 

1 259 
94 

694 
2047 

1 594 
98 

861 

2553 

l 648 
103 
907 

2658 

Jag övergår härefter till beräkningen av anslaget för budgetåret 1975/ 

76. Medelsbehovet under detta budgetår avser bidrag som utbetalas un

der andra hälften av år 1975 och första hälften av år 1976. Storleken av 

de beslutade skatteutjämningsbidragen och övergångsbidragen för år 

1975 samt beräknade bidrag för år 1976 framgår av följande tabell. 

Skatteutjämningsbidr.ig m. m. 1975 och 1976 (milj. kr.) 

Skatteutjämningsbidrag 
Extra bidrag 
Övcrgångskompensa tion 
Övergångsbidrag 

1975 

2 517 
2:! 

119 
14 

2 672 

1976 

2 800 
25 
89 
8 

2922 

Ordinarie skatteutjämningsbidrag uppgår under år 1975 till 2 517 

milj. kr. Bidraget under år 1976 är beroende av den fortsatta utveck

lingen av skatteunderlaget och av kommunernas utdebiteringssatser för 

samma år. Det kan alltså inte nu beräknas med säkerhet. Om man ut

går från utdebiteringssatserna för år 1975 och antar en viss höjning 

av skatteunderlaget leder detta till ett totalt belopp för ordinarie skatte
utjämningsbidrag för bidragsåret 1976 av ca 2 800 milj. kr. 

Extra skatteutjämningsbidrag för år 1975 har av Kungl. Maj:t bevil

jats 48 kommuner. Det sammanlagda beloppet för dessa bidrag uppgår 

till 21,8 milj. kr. Härav avser 16,1 milj. kr. vanliga extra bidrag, 3 milj. 

kr. bidrag till kostnader för allmänna förskolans genomförande i gles

bygdskommuner och 2,7 milj. kr. kompensation för minskat ordinarie 

skatteutjämningsbidrag i samband med införandet av den nya lagen 

om skatteutjämningsbidrag. Behovet av extra skatteutjämningsbidrag för 

nästa år är svårt att överblicka. Bl. a. kan det föreligga ett ökat be

hov att komplettera den ordinarie bidragsgivningen till de kommuner 

som fick vidkännas en minskning av skatteutjämningsbidragen då bi

draget vid hög utdebitering avskaffades. Behovet av ökat stöd i dessa 

fall sammanhänger bl. a. med avtrappningen av den övergångskom

pensation som utgår till dessa kommuner. Det kan även finnas behov 

av ökat bidrag i samband med glesbygdskommunernas särskilda kost-
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nader för genomförandet av den allmänna förskolan. Jag förordar att 
25 milj. kr. beräknas för extra skatteutjämningsbidrag för år 1976. 
Om det visar sig behövligt bör dock sådana bidrag kunna beviljas med 
ett något högre totalbelopp. 

För åren 1975 och 1976 kan övergångsbidragen med anledning av 

kommunsammanläggningar med hänsyn till gällande avvecklingsregler 

beräknas till ca 14 milj. kr. resp. 8 milj. kr. 
De sammanlagda ugifterna under anslaget uppgår sälcdes till 2 672 

milj. kr. år 1975 och 2 922 milj. kr. år 1976. Hälften av dessa belopp, 

2 797 milj. kr., utbetalas under budgetåret 1975/76. Jag förordar att an
slaget förs upp med avrundat 2 800 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsans!ag av 2 800 000 000 kr. 

D 3. Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. 

1973174 Utgift 1 235 332 977 

1974175 Anslag 1185 000 000 
1975/76 Förslag 1100 000 000 

Från anslaget bestrids skattebortfallsbidrag till kommuner, lands

tingskommuner och församlingar som kompensation för att det kommu
nala skatteunderlaget minskade till följd av 1970 års skattereform (prop. 
1972: 60, FiU 1972: 23, rskr 1972: 139 och prop. 1972: 130, FiU 
1972: 39, rskr 1972: 336). Bidragsbestämmelscrna återfinns i kungö
relsen (1972: 140, ändrad 1972: 702) om skattebortfallsbidrag. 

Till grund för bidragsgivningen ligger ett beräknat skattebortfall för 
kommunerna på 1 200 milj. kr. För inkomståret 1971 beräknades dock 
skattebortfallet bli ca 50 milj. kr. högre eller 1 250 milj. kr. Bidragen ut
betalades första gången år 1973 och utgår på grundval av tillskjutet 
skatteunderlag. Detta skatteunderlagstillskott fördelas mellan kommu

nerna i relation till skattekraften, beräknad som skattekronor per in
komsttagare. Kommunerna får successivt lägre skattebortfallsbidrag i 

takt med att den till följd av 1970 års skattereform förlorade skatte

kraften återvinns. 

Medelsbehovet under budgetåret 1975176 avser bidrag som utbetalas 
under andra hälften av år 1975 och första hälften av år 1976, då slut

ligt bidrag utgår för halva inkomståret 1973 resp. baiva inkomståret 

1974. För inkomståret 1973 kan skattebortfallsbidragen beräknas utgå 

med omkring 1 170 milj. kr. och för inkomståret 1974 med ca 1 025 

milj. kr. Medelsbehovet för budgetaret 1975/76 kan med ledning härav 

beräknas till ca 1 097 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp med 
avrundat 1100 milj. kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 100 000 000 kr. 

D 4. Särskilt bidrag till kommunerna 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

122 000 000 

122 000 000 

122 000 000 

Från anslaget utbetalas fr. o. m. budgetåret 1973/74 det särskilda bi
drag som är avsett att kompensera landstingskommuner och kommuner 
för den skatteomläggning som trädde i kraft den 1 januari 1973 (jfr 

SkU 1972: 32, rskr 1972: 238). Bidragen utbetalas av kammarkollegiet 

enligt bestämmelserna i kungörelsen (1973: 337) om särskilt bidrag till 

landstingskommuner och kommuner. 
Bakgrunden till det särskilda bidraget är följande. I prop. 1972: 95 

föreslogs en sänkning av den direkta inkomstskatten, vilken skulle fi
nansieras huvudsakligen genom höjd mervärdeskatt. Detta förslag ut

gjorde grunden för en överenskommelse mellan regeringen och Svenska 

kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet som innebar att för -
bunden skulle utfärda rekommendationer till kommunerna och lands
tingskommunerna att under åren 1973-1974 avstå från att höja kom

munal- resp. landstingsskatt. Finansieringen av den sänkta inkomst
skatten förändrades under riksdagsbehandlingen från höjd mervärde
skatt till en med 2 % höjd arbetsgivaravgift. Riksdagen uttalade härvid 
att i den mån en sådan höjning av arbetsgivaravgiften innebar en mer
kostnad för primärkommuner och landstingskommuner i förhållande 
till den i propositionen föreslagna höjningen av mer\rärdeskatten borde 
staten med hänsyn till överenskommelsen rörande kommunal- och 
landstingsskatterna lämna kompensation för detta. 

Bidragen uppgår för kalenderår till sammanlagt 82 milj. kr. för lands
tingskommunerna och 40 milj. kr. för kommunerna. Bidragen fördelas 
i förhållande till antalet invånare i kommunerna. Särskilda regler gäller 
vid fördelningen för Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner. 

Under nästa budgetår utbetalas bidragen som avser år 1975. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt bidrag till kommunerna för budgetåret 1975/76 
anvisa ett anslag av 122 000 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E 1. Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggnadernas 
delfond 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

10 741 392 
5 447 000 
7 486 000 

För slottsbyggnadcrnas delfond av statens allmänna fastighetsfond 
har, med tanke på arten av det fastighetsbestånd som där redovisas, 
något förräntningskrav inte ansetts böra uppställas. Av redovisnings
tekniska skäl upptas emellertid i staten för fonden en formell över
skottspost om 1 000 kr. Eftersom inkomsterna under delfonden inte är 
tillräckliga för att täcka utgifterna för reparations- och underhållsåt
gärder behövs ett tillskott till inkomstsidan för att balans i staten skall 
uppnås. Detta tillskott utgår från detta anslag. 

Jag kommer senare denna dag att anmäla förslag till stat för statens 
allmänna fastighetsfond för budgetåret 1975/76. Därvid kommer jag 
att redovisa utgifter om sammanlagt 9 701 000 kr. för de byggnader som 
är upptagna under slottsbyggnadernas delfond. Av detta belopp beräk
nas 2 215 000 kr. kunna täckas genom hyror och andra inkomster. Ater
ståcnde belopp uppgår alltså till 7 486 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
alt till Ersiittning till statens allmiinna fastighets/ond: Slottsbygg

nademas delfond för budgetåret 1975176 anvisa ett förslags
anslag av 7 486 000 kr. 

E 2. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1407 115 
1580 000 

1 755 000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges bidrag till interna
tionella rådet för samarbete på tullområdet, GATT-organisationen, in
ternationella statistiska institutets permanenta byrå, internationella tull
tariffbyrån, internationella institutet för administrativ forskning, nor

diska statistiska sekretariatet, nordiska skattevetenskapliga forsknings
rådet och IARIW, som är en internationell beredning för forskning rö
rande inkomster och kapitalförsörjning. 

Medclsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 1 755 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 1''inansdepartementet 127 

att till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

111. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags3hslag av 

1 755 000 kr. 

E 3. Statens krigsförsäkriogsnämnd m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

42 325 
56 000 
62 000 

Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 
statens krigsskadenämnd. 

Statens krigsförsäkringrnämnd beräknar medelsbehovet för verksam
heten under nästa budgetår till 46 000 kr. 

Föredraganden 

Medelsbehovet för statens krigsförsäkringsnämnd beräknar jag till 
46 000 kr. Jag räknar dessutom med 16 000 kr. till utgifter för statens 
krigsskadenämnd. Anslaget bör alltså föras upp med 62 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens krigsförsäkringsniimnd m. 111. för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett förslagsanslag av 62 000 kr. 

E 4. Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

35 000 
35 000 
35 000 

Från anslaget utgår bidrag till Föreningen Fruktdrycker för upplys
ningsverksamhet rörande alkoholfria fest- och sällskapsdrycker. 

Riksskatteverket föreslår att anslaget förs upp med 35 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder riksskatteverkets förslag. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Föreningen Fruktdrycker för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett anslag av 35 000 kr. 

E 5. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

12 406 517 
3 700 000 
4100 000 

' Anslaget Bidrag till vanföra ägare av motorfordon. 
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Enligt förordningen (1960: 603} om bidrag till vissa handikappade 
ägare av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till sådana handikap
pade motorfordonsägare som har befriats från fordonsskatt. Bidragen 
motsvarar skattekostnaderna för viss mängd bensin. Bidragen utgår i 
efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag handläggs av riksskatte
vcrket. 

Till innevarande budgetår gjordes en kraftig uppräkning av anslaget 
jämfört med budgetåret 1973174. Orsaken var bl. a. att riksdagen be
slutat dels om höjning av den mängd bensin för vilken bidrag utgår, 
dels om höjning av den särskilda skatten på motorbränslen. Med hänsyn 
till den successivt ökade belastningen på anslaget under senare budgetår 
förordar jag att anslaget för nästa budgetår räknas upp med 400 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 4 100 000 kr. 

E 6. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

300 000 
300 000 
300 000 

Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig upp
gift att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklings
verksamhet som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom 
storhushållen. Institutet skall dessutom bedriva informations- och ut
bildningsverksamhct inom sitt område. 

Institutet är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemen
samt av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare för 
landstingsförbundet, kommunförbundet och restaurangnäringen. Verk
samheten vid institutet regleras genom avtal som Kungl. Maj:t efter be
myndigande av riksdagen slutit med stiftelsen. Avtalet gäller, efter att ha 

förlängts i juni 1971, t. o. m. budgetåret 1975176. Enligt avtalet bidrar 
staten till kostnaderna för verksamheten med 300 000 kr. per budgetår 
och stiftelsen med minst 400 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering för 

budgetåret 1975176 anvisa ett anslag av 300 000 kr. 

E 7. Produktionsbidrag för dagstidningar 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

67 041250 
97 000 000 
97 000 000 
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Vid 1971 års riksdag beslöts ett statligt ekonomiskt stöd till dags
pressen i form av produktionsbidrag för dagstidningar (prop. 1971: 27, 
KU 1971: 32, rskr 1971: 180). Genom besiut vid 1972 års riksdag höjdes 
bidragsbeloppen och företogs vissa ändringar i grunderna för produk
tionsbidragen (prop. 1972: 59, KU 1972: 29, rskr 1972: 203). En ytter

ligare förändring av bidragsbeloppen vidtogs genom beslut vid 1974 års 
riksdag (prop. 1974: 74, KU 1974: 23, rskr 1974: 178). Bestämmelser 
har meddelats i kungörelsen (1971: 492, ändrad senast 1974: 505) om 

statligt stöd till dagstidningar. Produktionsbidrag utgår i princip endast 

för andratidningar. Med andratidning avses sådan dagstidning som på 

sin utgivningsort har mindre upplaga än annan tidning. Bestämmelserna 

möjliggör emellertid även för annan tidning än andratidning att få 
bidrag om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela 

spridningsområde är uppenbart att den har samma svårigheter som en 
andratidning. Som förutsättningar för att produktionsbidrag skall utgå 

gäller vidare bl. a. att tidningens totalupplaga i huvudsak är abonnerad, 

att den abonnerade upplagan uppgår till minst 2 000 exemplar och att 
annonsandelen är mindre än 50 % . 

För dagstidning som utkommer 2-7 dagar i veckan beräknas bi

dragen på grundval av pappersförbrukningen minskad med den del som 
går åt för annonsutrymme. Bidraget utgår per år med 7 500 kr. per 
ton, dock högst 13,5 milj. kr. för storstadstidning och 3 750 000 kr. 
för annan tidning. 

För dagstidning som utkommer en gång i veckan utgår bidraget med 
ett fast belopp, nämligen 300 000 kr. Detta belopp utgör också minimi
bidrag för dagstidningar som utkommer 2-5 dagar i veckan. För 
dagstidning som utkommer minst sex dagar i veckan är minimibidraget 
600 000 kr. 

Bidragen beräknas för kalenderår och utgick för år 1973 med sam
manlagt 67,0 milj. kr. fördelat på 61 tidningar. För år 1974 hade 
t. o. m. december månad beviljats bidrag för 60 tidnini:ar till ett sam
manlagt belopp av drygt 96 milj. kr. 

Bidragsärendena handläggs av presstödsnämnden, vars verksamhet 
också finansieras över detta anslag. 

Under år 1974 har tidningspapperets ytvikt sänkts från 52 till 49 
gram/m2• Pappersbrukens produktion ställdes om till den lägre ytvikten 
den 1 februari 1974. Detta innebär att tidningarnas pappersförbrukning 
i ton räknat vid oförändrad textvolym och upplaga minskar med ca 
5 0:. Vid oförändrade bidragsregler skulle detta innebära att även bi
dragen minskar i motsvarande mån för tidningar som inte erhåller 

maximi- eller minimibidrag. Produktionsbidragen beräknas visserligen 
på grundval av pappersförbrukningen men kan inte ses som en pappers
subvention då ju bidraget per ton väsentligt överstiger priset per ton 
papper. Pappersförbrukningen minskad med den del som går åt för an-
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Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 130 

nonser är i stället ett mått på det redaktionella utrymmet i en tidning. 
På grund härav, och då sänkningen av pappersvikten inte åtföljts av kost

nadsminskningar för tidningsföretagen, anser jag det inte rimligt att den 

sänkta ytvikten skall leda till minskade bidrag. Jag förordar därför att 

bidraget per ton höjs till 7 900 kr., vilket är en ren anpassning av 

bidragsreglerna till de nya förhållandena. Härmed skulle den åsyftade 

storleken på bidragen bibehållas på oförändrad nivå. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 97 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den av mig förordade ändringen i grunderna för 

produktionsbidrag för dagstidningar, 

2. till Produktionsbidrag för dagstidningar för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 97 000 000 kr. 

E 8. Samdistributionsrabatt för dagstidningar 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

22 779 361 

24 000 000 

25 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för samdistributionsrabatt enligt kun

görelsen (1969: 581, ändrad 1972: 418) om samdistributionsrabatt för 

dagstidningar. Rabatt utgår för varje abonnerat exemplar som distri

bueras av postverket i särskild tidningsutdelningstur eller av distribu

tionsföretag under förutsättning att minst två tidningsföretag deltar i 
samdistributionen. Tidningsföretagen måste avstå från egen distribution 
på alla de orter där det förekommer rabatterad samdistribution i vilken 

den egna tidningen kan medfölja. De i samdistributionen deltagande 

tidningarna betalar inom samma distributionsområde ett enhetligt pris 

per distribuerat exemplar. En viss möjlighet till differentierad prissätt
ning finns dock om tidningarnas exemplarvikt är mycket olika. 

Samdistributionsrabatten utgår med tre öre för varje rabattberättigat 

exemplar av tidning som samdistribueras. 

Administrationen av systemet med samdistributionsrabatt handhas 

av statskontoret. 

F. n. deltar 155 tidningar i rabattberättigad samdistribution medan 

24 tidningar står utanför systemet. Av dessa senare är 15 endagstid

ningar, fem 2- eller 3-dagarstidningar och fyra 7-dagarstidningar. Av 

de sistnämnda är tre eftermiddagstidningar med i princip enbart lösnum" 

rnerförsåld upplaga. 
Anslagsbehovet för nästa budgetår kan beräknas till 25 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Samdistributionsrabatt för dagstidningar för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 25 000 000 kr. 
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E 9. Viss informationsverksambet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

5 359 112 
11200 000 

10 400 000 

Reservation 

131 

7 571 795 

Anslaget tillkom budgetåret 1971/72 för att snabbt få till stånd en vid
gad samhällsinformation (prop. 1971:56, FiU 1971:23, rskr 1971:182). 

Samtidigt tillskapades nämnden för samhällsinformation (NSI). Ansla
get används f. n. dels för nämndens administrationskostnader, dels för 

bidrag till informationsprojekt. 

Niimnden för samhällsinformation 

För bidrag till informationsprojekt begär nämnden för samhällsinfor
mation en ökning med 1,6 milj. kr., vilket motsvarar prisomräkning. Be
träffande den stora reservationen på anslaget anför nämnden att huvud
delen av dessa medel fördelats som bidrag till informationsprojekt men 

att de inte hunnit utbetalas före budgetårsskiftet. 
Nämnden har uppmärksammat vissa problem i samband med sam

hällsinformationen. Sådana problem är t. ex. att det är svårt för med
borgarna att hitta samhällsinformationen vid den tidpunkt då man behö
ver den, att det blir en allt mera markant konkurrens om medborgarnas 
uppmärksamhet och att kostnaderna för samhällsinformation ständigt 
ökar. I syfte att få till stånd ett bättre resursutnyttjande har nämnden 
under innevarande budgetår påbörjat förstudier för ett utvecklingsarbete 
rörande formerna för samhällsinformationen i framtiden. Inom ramen 
för utvecklingsarbetet avser nämnden att behandla metod- och effektivi
tetsfrågor inom samhällsinformationen, nämndens funktion i stort och 
dess organisatoriska och administrativa utveckling. Vidare skalldet ma
terial och de erfarenheter som nämnden hittills sainlat in sammanställas 
och utvärderas. Särskilda undersökningar skall genomföras om t. ex. in
vandrarnas informationskanaler och de medborgargrupper som iir svåra 
att nå med normala informationsaktiviteter. Utvecklingsarbetet tänks 
genomföras under budgetåren 1974/75-1976177. För budgetåret 
1975176 begär nämnden för ändamålet 1 750 000 kr. 

Fifredragm1den 

lnformationsåtgärder bör enligt min mening ses som en integrerad del 
av myndigheternas verksamhet. lnformationsfrågorna bör således inte 
behandlas isolerade utan ses som ett av flera medel för att uppnå målen 
för en viss verksamhet. I första hand bör därför medel för informations
verksamhet anvisas över myndigheternas ordinarie anslag. 

För innevarande budgetår disponerar statliga myndigheter och organ 
totalt ca 65 milj. kr. för informationsåtgärder. I detta belopp ingår var-
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ken de medel som anvisas under detta anslag eller medel för informa
tionsverksamhet inom utrikes- och försvarsdepartementens områden. 
Enligt förslag i budgetpropositionen beräknas de angivna informations

medlen öka med ca 16 milj. kr. Detta innebär en avsevärd volymökning 
även om man tar i beaktande att en viss del av detta belopp kan beräk
nas utgöra prisomräkning. Allt flera myndigheters informationsbudgetar 
har nu också nått en relativt hög nivå. Mot bakgrund av de ökade kra
ven på snabba och breda infonnationsinsatser i anslutning till statsmak
ternas beslut och till ikraftträdandet av nya lagar m. m. kvarstår dock 
behovet av ett särskilt anslag för dessa ändamål. De medel som är av
sedda för bidrag till informationsprojekt bör dock kunna räknas ner 
från 10 milj. kr. till 9,2 milj. kr. Jag har härvid tagit hänsyn till att in

formationsinsatser inom bl. a. utbildningsområdet, som tidigare huvud
sakligen finansierats från detta anslag, i fortsättningen föreslås bli finan

sierade från resp. myndighetsanslag. Kostnaderna härför uppgår till ca 1 
milj. kr. Beträffande de informationsprojekt som betalas från föreva
rande anslag bör riktlinjerna för. användningen vara oförändrade. 

I likhet med nämnden för samhällsinformation anser jag att tiden nu 
är mogen för en sammanställning och utvärdering av erfarenheterna av 

verksamheten inom samhällsinformationens område. Det av nämnden 
föreslagna utvecklingsarbetet bör komma till stånd. Jag räknar med 1,2 
milj. kr. för detta ändamål. 

Som jag anfört under anslaget B 16. Nämnden för samhällsinforma

tion bör nämndens administrationskostnader fortsättningsvis inte belasta 

förevarande anslag. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört förordar jag att anslaget 

förs upp med 10,4 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss informationsverksamhet för budgetåret 1975176 an
visa ett reservationsanslag av 10 400 000 kr. 

E 10. Vinstutlottning i lönsparandet m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

3 297158 

18 850 000 
12 850 000 

Från anslaget bestrids utgifter för vinstutlottning och kampanjverk

samhet för det nya lönsparandet, som startade den 1 september 197::! 

(prop. 1972: 22, FiU 1972: 15, rskr 1972: 109). 
Riksgäldskontoret handhar administrationen av det nya lönsparan<let 

och anordnar bl. a. årlig vinstutlottning. Kampanjverksamheten åligger 
den s. k. lönsparkommittcn, som är underställd riksgäldsfullmäktige. 
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Fullmäktige i riksgäldsko11toret 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föresiär, i enlighet med framstäil
ning av lönsparkommitten, att 850 000 kr. anvisas för en lönsparkam
panj. Kampanjen bör bedrivas i huvudsak enligt hittills tillämpade lin
jer. Sparinstituten förutsätts själva vara beredda att bekosta en väsent
lig del av sparpropagandan. 

Inom det nya lönsparsystemet skall anordnas en årlig vinstutlottning. 
Vinsterna betalas av staten. Utlottningen skall äga rum i september 
månad året närmast efter sparåret. Den tredje vinstutlottningen kom
mer att äga rum i september 1975. Vinstsumman skall beräknas till 
2 % av saldoökningen inkl. ränta under sparåret på samtliga Iönspar
konton. Saldoökningen under år 1974 bedöms uppgå till 600 milj. kr. 
Medelsbehovet för vinster i utlottningen i september 1975 beräknas 
mot denna bakgrund till 12 milj. kr. 

Föredraganden 

I likhet med fullmäktige i riksgäldskontoret anser jag att 12 milj. kr. 
bör anvisas för vinstutlottning och 850 000 kr. för en lönsparkampanj. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vinstutlottning i lönsparandet m. m. för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett förslagsanslag av 12 850 000 kr. 

E 11. Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

2 500 000 
2 500 000 

Riksdagen anvisade budgetåret 1972/73 ett reservationsanslag av 5 
milj. kr. att användas under en tvåårsperiod för upplysning om alkohol
och narkotikaproblemen (prop. 1972: 61, SkU 1972: 30, rskr 1972: 214). 
Statens ungdomsråd har svarat för att tillgängliga medel fördelats 
till sammanslutningar och organisationer, vilka i sin tur informerat sina 
medlemmar och allmänheten. Ungdomsrådet har vidare tagit initia
tiv till samordnade informationsinsatser samt självt genomfört vissa 
kontakt-, informations- och utvärderingsinsatser. Riksdagen har vidare 
anvisat 2,5 milj. kr. till förevarande ändamål under budgetåret 1974/75 
(prop. 1974: 1 bil. 9 s. 100, SkU 1974: 5, rskr 1974: 104). 

Statens ungdomsråd föreslår att organisationerna får möjlighet att 
fortsätta informationen, i första hand under ytterligare ett budget
år. Ungdomsrådet pekar på det stora intresse som organisationerna 
har visat för ifrågavarande verksamhet och de övervägande positiva 
erfarenheter som hittills har redovisats. Ungdomsrådets förslag baseras 
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också på det förhållandet att resultaten från den alkoholpolitiska ut
redningen inte kan förväntas få effekt under budgetåret 1975/76. Mot 
denna bakgrund föreslås att 3 milj. kr. anvisas för verksamheten under 
budgetåret 1975/76 och att bidrag skall utgå till organisationerna uti

från de av riksdagen tidigare angivna målen. 

Föredraganden 

I prop. 1974: 1 (bil. 9 s. 101) anförde jag att jag i likhet med statens 
ungdomsråd fann det vara av värde att ta vara på det engagemang 
i hithörande frågor som fanns och att bibehålla en kontinuitet i verk
samheten i avvaktan på behandlingen av alkoholpolitiska utredningens 
kommande förslag. Utredningen har nu överlämnat sitt betänkande 
Alkoholpolitik (SOU 1974: 90-93), vilket bl. a. innehåller förslag om 
infonnationsåtgärder i alkoholfrågan. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Då statsmakterna inte hinner ta ställning till den framtida alkohol

politiken i sådan tid att besluten påverkar verksamheten under nästa 
budgetår förordar jag att ett anslag till upplysning om alkohol- och nar

kotikaproblemen förs upp i statsbudgeten även för nästa budgetår. An

slaget bör emellertid föras upp med oförändrat belopp. De tidigare an
givna riktlinjerna för användningen av de för budgetåret 1972/73 an
visade medlen bör gälla även i fortsättningen. Liksom hittills bör upp
giften att fördela medlen ankomma på statens ungdomsråd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen för bud

getåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 2 500 000 kr. 

E 12. Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

83 075 
100 000 

100 000 

Från anslaget bestrids främst utgifterna för vissa ersättningar till 
personal på indragningsstat. 

Statens personalpensionsverk föreslår att anslaget förs upp med 

100 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder pcrsonalpensionsverkets förslag. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 
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E 13. Viss utbildningsverksamhct 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

3 995 534 

4 845 000 
5 737 000 

Reservation 

135 

3963 691 

Från anslaget bestrids utgifter för statens personalutbildningsnämnds 
och vårdutbildningsnämndens kursverksamhet samt utgifter för rese
kostnadsersättning och traktamente till kursdeltagare m. m. Vidare be
strids utgifter för driften av statens kursgård Sjudarhöjden i Sigtuna 
från detta anslag. 

Statens pe rso1ial 11 tbildningsnämnd 

I 0-alternativet förordar nämnden en nedskärning av utbildningen för 
personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m., introduktions
kurser för kontorspersonal samt utbildningen för köksföreståndare, eko
nomipersonal och utbildningsplanerare. Vidare sker ingen utbildning 
inom områdena arbetsmiljö och upphandling. 

Nämnden räknar med att främst satsa på följande åtgärder: 
- förstärkning av konsultationen till enskilda myndigheter för att ut

veckla deras utbildningsfunktioner, 
- ökad central utbildning för personal som arbetar med personalut

bildning vid de enskilda myndigheterna, 
- intensifierade åtgärder för att förankra den centrala utbildningen i 

inomverksutbildningen, 
- utbyggnad av Sjudarhöjden för att möta växande krav på central 

kursverksamhet, 
- ökad satsning på speciella administrativa utbildningsområdcn, främst 

förvaltningsdemokratin jämsides med fullföljande av den särskilda 
informations- och utbildningsvcrksamhet (INFO-ES) med syfte 
att öka kännedomen om och möjligheterna att tillämpa de moder
na metoder för ekonomi och administration som riksrevisionsverket 
i samarbete med personalutbildningsnämnden, statskontoret och sta
tens personalnämnd genomför. 

För budgetåret 1975176 räknar nämnden med ett anslagsbehov av 
2,9 milj. kr. 

Vård ut bi Id 1 z i ngs nämnden 

För budgetåret 1975/76 räknar nämnden med att anordna 10 kurser 
till en sammanlagd kostnad av 4,1 milj. kr. 

Föredrczga11de1Z 

Jag har ingen erinran mot den av personalutbildningsnämnden pla 
nerade inriktningen av kursverksamheten. Omfattningen av vårdut· 
bildningsnämndens kursverksamhet bestäms av antalet nyanställda inom 
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gruppen vård- och vaktpersonal vid kriminalvårdsanstalter, ungdoms
vårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Med hänsyn till 

att viss medelsbehållning kan beräknas uppstå på anslaget vid utgången 
av innevarande budgetår beräknar jag anslagsbehovet till 5 737 000 kr., 
varav 3 410 000 kr. till vårdutbildningsnämndens verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss 11tbildningsverksamhet anvisa ett reservationsanslag av 

5 737 000 kr. 

E 14. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

197317 4 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

5 182 731 

9 300 000 

13 300 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för avlöningsförmåner vid viss om

skolning och omplacering av partiellt arbetsföra i statlig och icke statlig 
anställning, för vilken statliga pensionsbestämmelser gäller. Anslaget an

vänds även för utgifter i samband med undersökning om sjukpensione
rads återanställning eller för att bestrida vissa kostnader som kan upp
komma vid friställande av personal i samband med omorganisation eller 

nedläggning av statligt reglerad verksamhet. Vidare kan kostnaderna för 
avlöningsförmåner till sådan personal som i samband med omlokalise
ring av statlig verksamhet omskolas till annat yrke under tid för sådan 

omskolning bestridas från detta anslag. Bestämmelser i ämnet återfinns 
i cirkuläret (1960: 553) om anställningsvillkor m. m. för partiellt arbets
föra inom statlig och statsunderstödd verksamhet (ändrat senast 1974: 
533). I fråga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets 
område bestrids kostnaderna av medel anvisade under fjärde huvud
titeln. 

Statens personalnämnd 

1. Löneomräkning på grund av höjt lönekostnadspålägg 288 000 kr. 

2. För nästa budgetår är medelsbehovet för åtgärder i samband med 

omplacering 7,2 milj. kr. och för åtgärder i samband med rehabilitering 

av partiellt arbetsföra 7,8 milj. kr. eller totalt 15 milj. kr. ( + 5,7 milj. kr.). 

Föredraganden 

Under nästa budgetår kommer större delen av den första omlokalise

ringsetappens myndigheter att flytta från Stockholm. Behovet av resurser 
för att bereda den personal som inte kan flytta med sina myndigheter 

annan sysselsättning i Stockholm ökar därvid kraftigt. 

Jag anser det även nödvändigt att ytterligare resurser ställs till för

fogande för omskolning och omplacering av sådana anställda som ge

nom olycka eller sjukdom eller på annat sätt blivit partiellt arbetsföra 
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i sina arbeten. Det har ej visat sig möjligt att i tillräcklig utsträckning 
finna lämpliga arbetsuppgifter för omplacering inom det statliga eller 
icke statliga området för vilket statliga pensionsbestämmelser gäller eller 
inom områden där kommun eller därmed likställd allmän inrättning är 
huvudman. För att ytterligare förbättra möjligheterna att finna ända
målsenliga arbetsuppgifter åt de omplaceringssökande bör anslaget där
för även kunna användas vid omplacering till statsunderstödda eller 
andra allmännyttiga institutioner utanför dessa områden. 

Jag beräknar anslagsbehovet till 13,3 milj. kr. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering an

visa ett förslagsanslag av 13 300 000 kr. 

E 15. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

296 538 

300 000 

300 000 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens förhandlings
delegation, departementens gemensamma företagsnämnd, statstjänste
nämnden (såvitt avser statsverkets andel), kontraktsdelegationen, statens 
tjänstebostadsnämnd, statens och kommunernas samarbetsnämnd i löne
frågor (såvitt avser statsverkets andel), statens grupplivnämnd, statens 
maskinpersonalnämnd, vårdutbildningsnämnden, samarbetsdelegationen 
för förplägnadsfrågor, statsförvaltningens centrala förslagsnämnd, stats
förvaltningens centrala samarbetsråd för personalfrågor m. m. (såvitt 
avser statsverkets andel), nämnden för psykologiska undersökningar, 
statens arbetsmiljönämnd (såvitt avser statsverkets ai1del), trygghets
nämnden och en särskild skiljenämnd samt lönedelegationen för bered
skapsarbetare m. fl. 

Föredraganden 

Statens avtalsverk och de statsanställdas fyra huvudorganisationer har 
träffat avtal om inrättande av en nämnd för personalpolitiska fragor. 
Statsdepartementens förhandlingsdelegation samt Statsanställdas för
bund, Statstjänstemannaförbundet, Statstjänstemännens riksförbund och 
Sveriges akademikers centralorganisation har träffat överenskommelse 
om ny företagsnämndsorganisation för statsrådsberedningen och samtliga 
departement jämte utrikesrepresentationen. Enligt överenskommelsen 
skall bl. a. finnas en gemensam företagsnämnd för departementen, stats
rådsberedningen och utrikesförvaltningen. Nämnden har ersatt depar
tementens företagsnämnd. Kostnaderna för ledamöter och ersättare i 
personalpolitiska nämnden och gemensamma företagsnämnden bör be
talas från detta anslag. Tidigare denna dag har jag vid min anmälan 
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av För flera huvudtitlar gemensamma frågor föreslagit att nämnden 

för psykologiska undersökningar upphör den 1 juli 1975. 

Med ledning av medelsförbrukningen under budgetåret 1973174 beräk

nar jag medelsbehovet till 300 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för Fissa niimnder m. 111. för budgetåret l 975176 

anvisa ett förslagsanslag av 300 000 kr. 

E 16. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

223 257 

113 000 

153 000 

Från anslaget bestrids utgifter för ersättning och belöning i förslags

verksamheten i den utsträckning beslut härom meddelas av statsförvalt

ningens centrala förslagsnämnd. 

Srarsförvaltningens cenrrala furslag.miinmd 

1. Löneomräkning på grund av höjt lönekostnadspålägg 5 000 kr. 

2. 1973 års förslagspristävling har medfört ett ökat intresse för för

slagsverksamheten hos de anställda. Nämnden räknar med att stimulera 

detta intresse genom olika åtgärder ( + 35 000 kr.). 

Föredraganden 

Riksdagen har i skrivelse den 31 januari 1974 till Kungl. Maj :t fram

hållit att förslagsverksamheten är ett viktigt sätt att öka intresset för ar

betsuppgifterna hos de anställda och därmed öka effektiviteten inom 

statsförvaltningen. Jag anser det därför värdefullt att följa upp det in

tresse som den nyss avslutade förslagspristävlingen väckt. Anslaget bör 

för nästa budgetår föras upp med 153 000 kf. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss förslagsverksamhet 111. m. för budgetåret 1975/76 an

visa ett förslagsanslag av 153 000 kr. 

E 17. Täckning aY merkostnader för li:iner och pensioner m. m. 

1973174 Utgift 8 680 700 

1974175 Anslag l 420 000 000 

1975/76 Förslag 1200000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till 

pensioner under nästa budgetår har, såsom jag har redovisat vid min 

anmälan av punkt 1 i För flera huvudtitlar gemensamma frågor, lagts 

de Iöne- och pensionsbelopp som gällt fr. o. m. den 1 januari 1974. 
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Förhandlingar om de löner m. m. som skall gälla fr. o. m. den 1 ja

nuari 1975 pågår. Det är därför inte möjligt att nu beräkna det medels-. 

behov för budgetåret 1975176 som kan uppkomma på grund av avtal 

mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden. I enlighet med vad 

chefen för finansdepartementet redovisat i finansplanen tidigare denna 

dag bör dock medel schablonmässigt beräknas för en ökning av de stats

anställdas löner i takt med den förutsedda prisstegringcn år 1975 och en 

beräknad prisstegring år 1976. För detta ändamål bör preliminärt be

räknas 1 200 milj. kr. under detta anslag i avvaktan på att avtal träffas 

och lönekostnaderna m. m. kan redovisas i proposition till riksdagen. 

Under hänvisning till vad jag sålunda anfört hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Tiicklling av 

merkostnader för löner och pensioner m. m. för budgetåre.t 

1975/76 beräkna ett förslagsanslag av 1200 000 000 kr. 

E 18. Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

8 820 808 

12 400 000 

13 400 000 

Från anslaget bestrids utgifter för främst planerings- och utrednings

arbete i samband med omlokalisering av statliga myndigheter (jfr prop. 

1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196 och prop. 1973: 55, InU 1973: 

22, rskr 1973: 220). Utgifterna för förberedelserna för omlokaliseringen 

av försvarets myndigheter bekostas inom utgiftsramen för det milifära 

försvaret. Utgifterna under detta anslag avser bl. a. organisations- och 
ortskommitteernas verksamhet samt arbetsbiträde åt och konsultinsatser 

hos omlokaliseringsmyndigheterna. Vidare bestrids från anslaget utgifter 

för insatser av vissa myndigheter som har centrala samordnings- och 

planeringsuppgifter i samband med omlokaliseringarna. Kostnaderna för 

genomförandet av omlokaliseringen, t. ex. för de särskilda förmåner som 

utgår till de anställda som flyttar med till lokaliseringsorterna eller för 

myndighets flyttning eller utrustning skall i allmänhet betalas från myn

dighetsanslaget. I fråga om affärsdrivande verk eller myndighet för vars 

drift endast anvisas ett formellt anslag av 1 000 kr. bör dock även kost

nader som hänger samman med genomförandeskedet av omlokalisering

en kunna betalas från detta anslag. 

Jag anser vidare att anhöriga till statligt anställda som omlokaliseras 

bör kunna få resekostnaderna betalade av statsmedel vid besök på 

omlokaliseringsorten i samband med sökande av sådan anställning där, 

som anvisats av arbetsförmedlingen. Dessa kostnader bör betalas från 

detta anslag. Eftersom en stor del av den första omlokaliserings-
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etappen kommer att genomföras under sommaren 1975 kan det bli 
nödvändigt att belasta anslaget med sådana kostnader redan under inne
varande budgetår. Jag förordar att så får ske. 

Belastningen på anslaget innevarande budgetår torde komma att uppgå 
till inemot 12,4 milj. kr. för de båda omlokaliseringsetappema. För 
nästa budgetår beräknar jag medelsbehovet till 8,5 milj. kr. för de båda 
omlokaliseringsetappernas förberedelser. De kostnader för genomföran
det av omlokaliseringen som bör betalas från detta anslag har jag be
räknat till 4,9 milj. kr. Huvuddelen av detta belopp avser flyttnings- och 
omstationeringskostnader m. m. för statens väg- och trafikinstitut och 
statens institut för byggnadsforskning. Vidare ingår vissa medel för bl. a. 
statens provningsanstalt och luftfartsverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 13 400 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

IL Statens allmänna fastighetsfond 

11. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

1973174 Utgift 142 260 289 Behållning 85 784 861 

1974/75 Anslag 150 000 000 

1975176 Förslag 185 000000 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för statlig 
förvaltning eller annan statlig verksamhet och för vilka medel inte anvi

sas under annat anslag. 
I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redo

göra för sådana objekt som tidigare redovisats för riksdagen och för 

vilka byggnadsstyrelsen föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsra
mar eller rarnhöjningar som föranleds enbart av den allmänna bygg

nadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1973-den 1 april 1974 

beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 17,3 %. Till följd av ef
fekterna av produktivitetsutvecklingen beräknar styrelsen kostnadssteg
ringen under samma period för objekt som då ännu inte påbörjats till 

14,6 %. 

Byggnadsstyrelsen 

Omlokalisering al' statlig l'erksamlzet. Redogörelser för de objekt i in
vesteringsplanen som hänför sig till omlokaliseringen av statlig verksam

het har lämnats i prop. 1972: 130 (bil. 5 s. 25), prop. 1973: 1 (bil. 9 s. 
104), prop. 1973: 85 (bil. 5 s. 18), prop. 1974: 1 (bil. 9 s. 107), prop. 
1974: 2 (bil. 4 s. 12), prop. 1974: 85 (bil. 6 s. 19) och prop. 1974: 170 
(bil. 5 s. 18 och 25). 

Som redovisades redan föregående år har kostnadsramarna för flerta
let objekt kunnat sänkas till följd av rationell projektering och gynn
samma upphandlingar. Byggnadsstyrelsen föreslår nu ytterligare ram
sänkningar om sammanlagt 15 milj. kr. samt föreslår att kostnadsra
marna för flertalet övriga objekt hålls oförändrade trots den allmänna 
kostnadsstegring som redovisats i det föregående. De ej uttagna index
höjningarna motsvarar enligt byggnadsstyrelsen ca 55 milj. kr. 

Under rubriken Övriga omlokaliseringsobjekt (etapp I) finns i gäl

lande investeringsplan uppförd en kostnadsram av 160 milj. kr. i prislä

get den 1 april 1973. Kostnadsramen är avsedd för nybyggnader för 
Sveriges geologiska undersökning i Uppsala och Luleå, skogshögskolan i 
Umeå, statens provningsanstalt i Borås samt den arbetsmedicinska verk
samheten i Umeå (jfr prop. 1974: 85 bil. 6 s. 21). Särskild kostnadsram 
har numera redovisats för nybyggnaderna för provningsanstalten (prop. 

11 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 9 
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1974: 170 bil. 5 s. 26). I avvaktan på att byggnadsstyrelsen återkommer 

med redovisning av bl. a. förslag till kostnadsramar för de övriga objek

ten bör kostnadsramen enligt styrelsen föras upp med 135 milj. kr. i 

prisläget den 1 april 1974. 

Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1973 åt byggnadsstyrelsen att 

skyndsamt planera lokalförsörjningen för den statliga verksamhet som 

till följd av beslut vid 1973 års riksdag (prop. 1973: 55, InU 1973: 22, 

rskr 1973: 220) skall omlokaliseras till Umeå, Sundsvall, Borlänge, Karl

stad, Sigtuna, Linköping, Jönköping och Borås. För flertalet projekt av

ser styrelsen att under innevarande budgetår redovisa bl. a. förslag till 

kostnadsramar. Styrelsen uppskattar medelsförbrukningen under nästa 

budgetår för de berörda objekten till ca 15 milj. kr. 

Diverse objekt. Under denna rubrik finns uppförd en kostnadsram av 

10 milj. kr. Ramen är avsedd för bl. a. provisoriska lokaler såsom barac

ker (jfr prop. 1972: 130 bil. 5 s. 27). Kungl. Maj:t har medgivit bygg

nadsstyrelsen att själv besluta om utförande av sådana mindre arbeten 

för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 500 000 kr. Un

der budgetåret 1973174 har styrelsen med anlitande av denna kostnads

ram utfört arbeten för sammanlagt 844 000 kr. Styrelsen föreslår att 

kostnadsramen förs upp med oförändrat belopp även nästa budgetår. 

De principer som tillämpas för handläggningen av statliga byggnads

ärenden har redovisats kortfattat för riksdagen senast i prop. 1966: 1 bil. 

2 (s. 31). Som regel redovisar den byggande myndigheten ett byggnads

objekt för regeringen dels när byggnadsprogram utarbetats, dels när pro

jekteringen utförts så långt att noggrant kostnadsunderlag föreligger. 

Först därefter har i normalfallet medel för byggnadsarbetena begärts av 

riksdagen. Byggnadsstyrelsen har nu redovisat att mer än en tredjedel av 

styrelsens samtliga ny- och ombyggnadsprojckt avser objekt för vilka 

kostnaden inte överstiger 2 milj. kr. Den sammanlagda kostnaden för 

dessa objekt beräknas uppgå till endast 2,5 CJ·o av den beräknade kostna

den för samtliga samtidigt pågående objekt. Styrelsen föreslår att hand

läggningen förenklas i fråga om denna antalsmässigt stora och från sys

selsättningssynpunkt mycket intressanta grupp av objekt. Regeringen · 

bör enligt styrelsen redan i samband ined den första prövningen av· 

byggnadsärendet kunna uppdra åt styrelsen att efter samråd med arbets

marknadsmyndighcterna utföra objektet. För arbeten av detta slag som · 

skall utföras med anlitande av investeringsanslag bör medel därvid be

räknas under en gemensam kostnadsram i investeringsplanen. 

Föredraganden 

Arbetena med nybyggnader för de myndigheter som skall omlokalise

ras från Storstockholmsområdet till följd av statsmakternas beslut vid 

1971 års riksdag fortsätter planenligt. Hittills har nya lokaler färdig

ställts för myntverket i Eskilstuna, centrala studiestödsnämnden och 

delar av riksförsäkringsverket och statens personalpensionsverk i Sunds-
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vall samt - i förhyrda lokaler - för centralnämnden för fastighetsdata 
i Gävle. Under år 1975 kommer lokaler att färdigställas för statens livs
medelsverJ.;: i Uppsala, statens kriminaltekniska laboratorium, statens 
väg- och trafikinstitut och statens geotekniska institut i Linköping, Sve
riges meteorologiska och hydrologiska institut samt sjöfartsverket i 
Norrköping, domstolsverket, lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen i Jön
köping, del av statens provningsanstalt i Borås samt för statens lantmä

teriverk i Gävle. Under år 1974 påbörjades nybyggnader för luftfarts

verket ocb statens invandrarverk i Norrköping, statens provningsanstalt 

i Borås, försvarets sjukvårdsstyrelse, värnpliktsverket samt delar av för
svarets materielverk och försvarets forskningsanstalt i Karlstad samt för 

statens institut för hyggnadsforskning i Gävle. Dessa lokaler kommer 

samtliga att kunna tas i bruk under år 1976. 
För sarntliga dessa nybyggnadsobjekt finns särskilda kostnadsramar 

uppförda i investeringsplanen sedan tidigare. I investeringsplanen för 

nästa budgetår bör kostnadsramarna föras upp med de belopp som 

föreslagits av byggnadsstyrelsen. I likhet med föregående år innebär 

förslagen sänkta eller oförändrade belopp för flertalet ramar. 
Kostnadsramen för nybyggnad i kv:en Låsma11 och Vulcanus för sta

tens institut för byggnadsforskning är i gällande investeringsplan upp
förd med ett preliminärt belopp av 14 milj. kr. i prisläget den 1 april 

1973 (jfr prop. 1974: 85 bil. 6 s. 20). Kungl. Maj:t uppdrog den 16 
augusti 197 4 åt styrelsen att utföra den föreslagna nybyggnaden. Jag 
förordar ;1tt kostnadsramen förs upp med 15,6 milj. kr. i prisläget den 

l april 1974. 
Fi_ir de aterståencle, ännu inte redovisade byggnadsobjekt inom etapp 

I av omlokaliseringen av statlig verksamhet som avses bli bekostade från 
förevarande anslag - nämligen nybyggnader för Sveriges geologiska 
undersökning i Uppsala och Luleå samt för den arbetsmedicinska verk
samheten och skogshögskolan i Umeå - bör i enlighet med byggnads
styrelsens förslag föras upp en gemensam, preliminärt beräknad ram av 
135 milj. J.;r. 

Underl:ig saknas ännu för en motsvarande, preliminärt beräknad 
kostnadsram för de byggnadsobjekt som föranleds av etapp Il av om

lokaliseri11gen av statlig verksamhet. Jag räknar med att senare åter
komma rned förslag i denna del. Vid min beräkning av medelsbchovet 
under anslaget har jag beaktat att uppskattningsvis ca 15 milj. kr. kan 
komma att behövas för detta ändamål under nästa budgetår. 

Byggnadsstyrelsen har föreslagit en förenklad handläggningsordning 

för ny- och ombyggnadsobjekt för vilka kostnaderna i varje särskilt fall 
inte överstiger 2 milj. kr. Det ankommer på regeringen att besluta om de 

byggande myndigheternas befogenheter i dessa frågor. Förslaget innebär 

emellertid även att formerna för regeringens redovisning till riksdagen 
av investeringsobjekt under denna värdegräns skulle komma att ändras. 
Enligt min mening erbjuder den av byggnadsstyrelsen föreslagna ord-
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ningen sådana fördelar i fråga om ökad snabbhet och minskade kostna
der för hanteringen av dessa ärenden att förslaget bör genomföras. Jag 
förordar således att investeringsobjekt för vilka kostnaderna i varje sär
skilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge som gäller då arbe
tena påbörjas fortsättningsvis generellt bekostas med anlitandc av den 
i investeringsplanen uppförda kostnadsramen Diverse objekt. Chefen 
för utbildningsdepartementet kommer i annat sammanhang att förorda 
att motsvarande ordning tillämpas i fråga om den i investeringsplanen 
under anslaget till byggnadsarbeten inom utbildningsdepartemcntets 
vcrksarnhetsområde uppförda kostnadsramen Diverse objekt. I likhet 
med vad som redan gäller i fråga om sistnämnda kostnadsram (jfr 
prop. 1974: 34 s. 21) bör den under förevarande investeringsanslag 
uppförda kostnadsramen Diverse objekt kunna användas även för 
andra planerade byggnadsobjekt då det av särskilda skäl är önskvärt 
att objektet snabbt kan sättas igång. I dessa senare fall avses förslag till 
särskild kostnadsram för objektet i efterhand komma att redovisas för 
riksdagen. 

Kungl. Maj:t uppdrog den 8 november 1974 åt byggnadsstyrelsen att 
projektera nybyggnad för kronofogdemyndigheten m. m. i kv. ölbrygga
ren i Stockholm t. o. m. bygghandlingar. Till följd av bristerna inom 
kronofogdemyndighetens nuvarande lokaler är det av vikt att nybyggna
den kan utföras skyndsamt. Kungl. Maj :t har vidare den 20 december 
1974 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera en nybyggnad för 
statistiska centralbyråns produktionsfilial i Örebro t. o. m. bygghand
lingar. Centralbyrån disponerar f. n. endast förhyrda lokaler som är 
starkt splittrade. Även i detta fall är det angeläget att lokalerna kan 
färdigställas på kort tid, bl. a. av hänsyn till centralbyråns arbete med 
1975 års folk- och bostadsräkning, om vilken jag redovisar förslag se
nare denna dag. Förslag till kostnadsram för nybyggnaderna kan f. n. 
inte redovisas. Vid bifall till vad jag förordat i det föregående räknar 
jag med att arbetena - om så blir nödvändigt - skall kunna påbörjas 
med anlitande av kostnadsramen Diverse objekt. 

Kostnadsramen till diverse objekt är i gällande investeringsplan upp
förd med 10 milj. kr. Med hänsyn till vad jag förordat i det föregående 
om ut<;kad användning av ramen bör denna i investeringsplanen för 
nästa budgetår föras upp med 15 milj. kr. 

Jag vill avslutningsvis erinra om att de kostnadsramar som redovisas 
för riksdagen avser att träffa den mest sannolika kostnaden för de en
skilda objekten. Det är därvid naturligt att merkostnader kan uppstå 
t. ex. på grund av marknadsmässiga förhållanden. Regeringen har sedan 
tidigare bemyndigande att inom rimliga gränser medge av sådana nor
mala avvikelser betingade höjningar av kostnadsramar för enskilda ob
jekt (prop. 1966: 1 bil. 2 s. 32, SU 1966: 14, rskr 1966: 14). 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in
vesteringsplan och anslagsberäkning. 
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lnvestcringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för år-mån. år-mån. 
1973-04-01 1974-04-01 1974-06-30 1974/75 1975/76 

Ej slutredovisade objekt, 
färdigställda före 
1973-07-01 278 094 278 094 267 383 3 325 1 800 

Stockholm 
Till- och ombyggnad 

i kv. Primus 58 400 64 700 22 991 17 000 10000 72-08 75-10 
Ombyggnad av kasern succ. 

i kv. Garnisonen 16 500 18200 7 481 4 500 4000 72-05 t.o.m. 
76--04 

Uppsala 
Nybyggnad i kv: en 

Hugin och Munin 80000 75000 16 262 25000 20000 73-08 76-02 

Eskilstuna 
Nybyggnad i kv. Värjan 5 000 5 000 3 070 1200 700 73--06 74-07 

Linköping 
Nybyggnad på Valla-

området 72000 62000 19 219 30000 7 000 73-07 75-06 

Norrköping 
Nybyggnad i Källtorp 32000 34000 12 372 10000 7000 73-08 75-05 
Nybyggnad i Saltängen 60000 60000 25 501 18000 15 000 73-08 15-05 
Nybyggnad i Oxelbergen 40000 45 500 1 3 726 16200 19000 74-06 76-05 

Jönköping 
Nybyggnad i kv. Göta 29000 29000 8 912 10000 7000 73-03 75-05 

Borås 
Nybyggnad inom Väs-

teråsenområdet 90000 1 1 150 25000 35000 74-05 77-05 

Vänersborg 
Om- och tillbyggnad för 

vägförvaltningen 4000 3 500 298 2 000 500 74-05 75-09 

Karlstad 
Nybyggnad i Klaraområdet 67000 67 000 7 419 25 000 20000 74-01 76-03 

Gävle 
Nybyggnad i kv. Vasen 50000 50000 20 973 15 000 10000 73-08 75-06 
Nybyggnad i kv:en Låsman 

och Vulcanus 14000 15 600 2400 6000 6000 74-10 76-04 
Nybyggnad i Mårtsbo 1 000 1 150 86 800 200 74--08 75-03 

SundsvaU 
Nybyggnad i kv. Måsen 26000 28 000 12 052 8 000 5000 72-06 76-02 
Nybyggnad i kv. Målaren 30000 30000 19 788 5 000 2000 72-11 74-11 

ÖViigt 
Övriga omlokaliserings-

objekt (etapp I) 160 000 135 000 15000 
Diverse objekt 10000 15 000 844 3 000 7000 

Beräknad medelsförbruk-
ning för omlokalisering, 
etapp Il 15000 

Erfarenhetsmässig reduktion 
av medelsbehovet -4240 -7200 

J 032 994 1106744 451927 220785 200000 

1 Prop. 1974: 170 bil. 6 s. 26. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 9 Finansdepartementet 146 

Anslagsbcräkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång B'!räknad medelsförbrukning 

BehA.llning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975{76 (förslag) 

85 785 
150 000 
185 000 

420785 

1974/75 
1975/76 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

220 785 
200 000 

420 785 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för stat
lig förvaltning inom i investeringsplanen uppförda kostnadsra
mar i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2. till Byggnadsarbeten för statlig förvaltning för budgetåret 
1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 185 000 000 kr. 

12. Inköp av fastigheter m. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

38187148 
25 000 000 
25 000 000 

Behållning 18 718 708 

Anslaget används för fastighetsförvärv för statlig förvaltning m. m. -
bl. a. markinköp i samband med omlokalisering av statlig verksamhet -
samt för kostnader för fastighetsregleringar m. m. 

Byggnadsstyrelsen 

Förhandlingar pågår med kommuner och enskilda om markförvärv 
för bl. a. länsstyrelserna samt domstols- och polisväsendet. Vidare åter
står markförvärv för vissa omlokaliseringsobjekt i Borlänge, Borås och 
Umeå. Därutöver kan förvärv aktualiseras i samband med fastighetsreg
leringar samt då fastigheter som på sikt behövs för statlig verksamhet 
bjuds ut till salu. Styrelsen anser sig även böra hålla en viss markbered

skap för byggnadsobjekt som skulle kunna tidigareläggas. 
Byggnadsstyrelsen föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp 

med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Inköp av fastigheter m. m. för budgetåret 1975176 anvisa 
ett investeringsanslag av 25 000 000 kr. 
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13. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
l 9i5176 Förslag 

126 050 
600 000 
600 000 

Behållning 

147 

102 755 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av fastigheter oc.:h 

byggnader avsedda att tillgodose behovet av cxpeditionslokakr m. m. 

för de regionala och lokala tullmyndigheterna. Byggnadsverksamheten 

omfattar huvudsakligen tullstations- och bilvisitationsbyggnader, förråds
byggnader för förvaring av oljebekämpningsmaterial m. m. samt bygg

nader för sambandscentralcr och radiolänkstationer. 

G e11eralr11l/styrelse11 

Generaltullstyrelsen hemställer att medel anvisas för, såvitt avser 
gränsbevakningens behov, uppförande av en bilvisitationsbyggnad i Hån 

(120 000 kr.), ombyggnad av tullstationsbyggnaden och tillbyggnad av 

bilvisitationsbyggnaden i Svinesund (190 000 kr.) samt ombyggnad av 

expeditionsbyggnaden i Rörbäcksnäs (70 000 kr.). 
För kustbevakningens behov bör medel anvisas för uppförande av 

en expeditions- och förrådsbyggnad i Falkenberg (250 000 kr.) och för 
om- och tillbyggnad av cxpeditionsbyggnaden i Furusund (80 000 kr.). 

Vidare bör till personal- och förrådsbodar tas upp ett belopp av 
50 000 kr. under innevarande och nästa budgetår. Den tidigare beräkna

de kostnadsramen för uppförande av en expeditions- och förrådsbygg
nad i Grisslehamn bör höjas med 75 000 kr. till 200 000 kr. samman
hängande med att byggnaden föreslås få en annan placering för erhållan
de av ett bättre läge ur arbetssynpunkt, vilket påverkar kostnaderna för 
vatten och avlopp. 

Under beaktande av behov av medel för oförutsedda utgifter och av 
reservationsmedel under anslaget föreslår gcneraltullstyrelsen att 
600 000 kr. anvisas för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag förordar att de av generaltullstyrelsen föreslagna byggnadsobjek
ten utförs. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 
belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa byggnadsarbeten vid tullverket för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett invcsteringsanslag av 600 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

.i. Län för inrättande av alkoholfria restauranger 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

65 000 

65 000 

105 000 

Behållning 

148 

42 000 

Från anslaget bestrids kostnader för långivning enligt kungörelsen 
(1955: 1-t'i) om lån av statsmedcl för inrättande av alkoholfria restau

ranger. 

Riksskalleverket 

Behållningen på anslaget uppgick den 1 juli 1974 till 42 000 kr. 
Under innevarande budgetår beräknas lån till ett sammanlagt belopp av 

105 000 kr. komma att utbetalas. Anslaget bör för budgetåret 1975/76 

föras upp med l 05 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder riksskatteverkets förslag och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lån för inrättande av alkoholfria restauranger för budget

året 1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 105 000 kr. 

5. Pressens lånefond 

1973/74 Utgift 

197 417 5 Anslag 

11675 164 

1000 

1975176 Förslag 1 000 

Behållning 56 597 978 

Från anslaget bestrids kostnader för långivning enligt kungörelsen 

(1971: 492, ändrad senast 1974: 505) om statligt stöd till dagstidningar. 

Statsmakternas beslut om inrättandet av pressens lånefond (prop. 1969: 

48, SU 1969: 107, rskr 1969: 251) innebar att under en femårig försöks

pcriod, dvs. budgetåren 1969/70-1973174, lån fick beviljas med sam

manlagt 125 milj. kr. Den år 1972 tillkallade pressutredningen (Fi 1972: 

07) har bl. a. i uppdrag att överväga om behovet av en särskild låne

möjlighet för dagspressen kommer att kvarstå även i fortsättningen och 

om så skulle vara fallet lägga fram förslag om ändamål och villkor för 

långivningen. Lån från fonden kan beviljas tidningsföretag såväl för 

investering som för annan åtgärd som bedöms vara nödvändig för att 

stärka företagets konkurrensförmåga på längre sikt. Lån beviljas dock 

inte för projekt som kan finansieras på den allmänna kreditmarknaden 
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till marknadsmässiga villkor. Projekt som syftar till kostnadsbesparingar 

genom samverkan mellan tidningsföretåg ges företräde. Lånen, som inte 

utan särskilda skäl får lämnas på mer än 20 år, är räntefria under tre år 

och amorteringsfria under fem år. Låneärendena handläggs av press

stödsnämnden. För lån ur fonden skall ställas den säkerhet som nämn

den bestämmer. 

Anslag till långivningen från pressens lånefond har anvisats med 25 

milj. kr. per år under budgetåren 1969/70-1973174, dvs. totalt 125 

milj. kr. 

1972 års pressutredning föreslog hösten 1973 att lån ur fonden skulle 

få beviljas även under budgetåret 1974/75 inom ramen för befintliga 

medel under anslaget, vilket också blev riksdagens beslut. 

Under budgetåret 1973174 beviljades lån till tolv tidningsföretag med 

sammanlagt 21,8 milj. kr. Totalt har lån beviljats till 46 tidningsföre

tag med sammanlagt 85,6 milj. kr. Största delen av dessa medel har 

gått till s. k. andratidningar. Lån har huvudsakligen beviljats för in

vesteringar i ny teknisk utrustning och lånetiden har för flertalet lån 

bestämts till tio eller femton år. 

1972 års pressutredning 

Pressutredningen har ännu inte kommit så långt i sitt arbete att den 

är beredd att lägga fram förslag beträffande det framtida behovet av 

en särskild lånemöjlighet för dagspressen. Utredningen föreslår därför 

att lån ur pressens lånefond får beviljas även under budgetåret 1975176 

inom ramen för befintliga medel under anslaget. 

F öredraga11de11 

Jag biträder pressutredningens förslag och förordar att anslaget för 
nästa budgetår förs upp med ett formellt belopp om 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Pressens /ånej ond för budgetåret 1975176 anvisa ett in

vesteringsanslag av 1 000 kr. 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

1. Vissa projekteringskostnader 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

53 723 000 

80 000 000 

60 000 000 

Behållning 33 471673 

Anslaget disponeras efter beslut av regeringen för sådana projekte

ringsarbeten som föregår den slutliga prövningen av byggnadsobjekt. 

Projekteringskostnaderna täcks sedermera av de byggnadsanslag som be-
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gärs då byggnadsobjekten redovisas för riksdagen. Det belopp som mot
svarar projekteringskostnaderna förs tillbaka till fonden för förlag till 
statsverket när byggnadsanslag beviljats och redovisas som övriga kapi
talmedel. Projekteringsanslaget kan även användas för att skapa en re
serv av färdigprojekterade byggnadsobjekt. En sådan reserv motiveras 
av bl. a. kravet på en god arbetsmarknadspolitisk beredskap. 

Utbetalningarna från anslaget bestäms av omfattningen av de projek
teringsuppdrag som regeringen lämnar, varför anslagsberäkningen är 
överslagsmässig. Vid en ökande byggnadsverksamhet ökar också beho
vet av projekteringsmedel. 

Projekteringsverksamheten bar under senare år ökat kraftigt i omfatt
ning, bl. a. till följd av omlokaliseringen av statlig verksamhet. Jag bedö
mer att verksamheten även under budgetåret 1975176 kommer att ligga 
på en hög nivå. Med hänsyn till behållningen under anslaget finner jag 
det dock realistiskt att föra upp ett lägre belopp under anslaget än inne
varande budgetår. Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa projekteringskostnader för budgetåret 1975176 an~ 
visa ett investeringsanslag av 60 000 000 kr. 

IX. Diverse kapitalfonder 

S. Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

39 177 518 
63 000 000 

63 000 000 

Behållning 75 055 043 

Statens datamaskinfond är en kapitalfond för finansiering och redo
visning av generellt användbar datamaskinutrustning som anskaffas för 
andra myndigheter och institutioner än de affärsdrivande verken. 

Fonden består av två delfonder, försvarets delfond och civila stats
förvaltningens delfond. Båda delfonderna förvaltas av statskontoret. 
Delfonderna byggs upp genom medel som anvisas på investeringsansla
gen Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: Anskaffning av data

maskiner och Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner. 
Medelsbehovet för budgetåret 1975/76 till Statens datamaskinfond: För
svarets delfond: Anskaffning av datamaskiner har tidigare denna dag 
anmälts av chefen för försvarsdepartementet. 

Från investeringsanslagen till fonden bestrids dels utgifter för förvärv 
av datamaskinutrustning, dels andra utgifter av investeringskaraktär i 
samband med anskaffning, installation eller igångköming av förvärvad 
eller förhyrd datamaskinutrustning, vilka är av sådan art att de bör 
periodiseras. På fonden redovisad utrustning ställs mot avgift till för-
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fogande för de myndigheter som skall svara för driften av anläggning
arna. Avgifterna fastställs av statskcihtoret efter samråd med riksrevi
sionsverket ·och, i fråga om avgifter till försvarets delfond, försvarets 
rationaliseringsinstitut. Avgifterna skall, utöver normal avskrivning eller 
hyra för utrustning m. m., täcka kostnaderna för fondens administra

tion. 

Starskontoret 

I anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar åläggs de 
myndigheter som omfattas av statens datamaskinfond att anmäla behov 
av datamaskinutrustning till statskontoret, som avger gemensam anslags
framställning för den datamaskinutrustning som kan behöva anskaffas 
över fonden. På grundval av sålunda redovisade eller på annat sätt aktu
aliserade behov beräknar statskontorct det totala investeringsbehovet för 
datarnaskinutrustning inom den civila statsförvaltningen under budget

året 1975/76 till 69,6 milj. kr. Investeringsbehovet under budgetåret 1974/ 
75 uppskattas till 131,5 milj. kr. varefter 6,6 milj. kr. finns disponibelt. 
Statskontoret hemställer därför om ett oförändrat anslag till nästa bud
getår. Bland större investeringsobjekt märks kompletteringar till riks
polisstyrelsens datorsystem, bilregistret, statistiska centralbyrån och 
arbetsmarknadsverket. Den slutliga prövningen av de enskilda in
vesteringsobjekten förutsätts ske i samband med att statskontoret hos 
regeringen begär bemyndigande att få anskaffa viss utrustning. Medels
beräkningen avser huvudsakligen köp av utrustning. Val mellan köp 
och förhyrning av kontrakterad utrustning sker dock som regel först i 
samband med leveransen. Skulle förhyrning i stället för köp bli aktuell 
för viss utrustning blir medelsbehovet i motsvarande mån lägre. 

Med hänsyn till de långa leveranstider som normalt gäller vid an
skaffning av datamaskinutrustning anser statskontoret vidare att det 
behövs ett bemyndigande, utöver av riksdagen åren 1970-1974 lämnade 
bemyndiganden på sammanlagt 310 milj. kr., att beställa datamaskin
utrustning till ett värde av högst 50 milj. kr. för leverans huvudsakligen 
under budgetåren 1976177 och 1977/78. Ifrågavarande datamaskinut
rustning utgörs av utrustning för bl. a. centralnämnden för fastighets
data, riksskatteverket och universitetens datacentraler. 

F öredraga11de11 

Statskontoret har på grundval av bl. a. uppgifter från myndigheterna 
beräknat att datamaskinutrustning kommer att anskaffas för 69,6 milj. 
kr. under nästa budgetår. Medelsbehovet avser i huvudsak anskaffning 
av utrustning för polisväsendet, bil- och körkortsregistret, statistis
ka centralbyrån och arbetsmarknadsverket. Denna utrustning har Kungl. 
Maj :t till stor del redan bemyndigat statskontoret att anskaffa. 
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Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under anslaget till 
63 milj. kr. Riksdagens bemyndigande bör därutöver inhämtas att be

ställa datamaskinutrustning till ett värde av 50 milj. kr. utöver tidigare 

lämnade bemyndiganden. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att datamaskinutrustning beställs - utöver tidigare 
medgivet belopp - till en kostnad av högst 50 000 000 kr., 

2. till Statens datamaskin/ond: Anskaffning av datamaskiner för 

budgetåret 1975176 anvisa ett investeringsanslag av 63 000 000 

Jcr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Finansdepartementet m. m. 

8 Finansdepartementet 
9 Gemensamma ändamål för departementen 

10 Ekonomiska attacheer 
10 Kommitteer m. m. 
11 Extra utgifter 

B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 

12 Kammarkollegiet 
13 Statistiska centralbyrån: 
15 Statistik, register och prognoser 
28 Uppdragsverksamhet 
29 Utrustning 
29 Folk- och bostadsräkning 1975 
30 Konjunkturinstitutet 
32 Organisations- och anslagsfrågor rörande statskontoret, 

Statskonsult AB och DAF A 
48 Statskontoret 
54 Datamaskincentralen för administrativ databehandling 
54 Bidrag till Datamaskincentralen för administrativ data-

behandling 
56 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 
57 Riksrevisionsverket 
60 Byggnadsstyrelsen 
65 Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. 
66 Inredning av byggnader för statlig förvaltning 
77 Statens förhandlingsnämnd 
78 Nämnden för samhällsinformation 
80 Statens avtalsverk 
81 Statens personalpensionsverk 
83 Statens personalbostadsdelegation 
83 Statens personalutbildningsnämnd 
85 Statens personalnämnd 

C. Skatte- och kontrollväsen 

90 Tullverket: 
90 Förvaltningskostnader 
97 Anskaffning av viss materiel 
98 Myntverket: 

101 Förvaltningskostnader 
102 Uppdragsverksamhet 
103 Utrustning 
103 Riksskatteverket 
111 Avsättning till banktillsynens fond 
113 Avsättning till fondtillsynens fond 
113 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond 
113 Avsättning till sparbankstillsynens fond 
114 Revision av sparbankernas förvaltning 
114 Avsättning till försäkringsinspektionens fond 

1 Beräknat belopp 

153 

Anslag kr. 

18 696 000 
38 250000 
1 146 000 
8 500 000 

600000 

67192 000 

9 174 000 

125 584 000 
I 000 

700000 
1 26 500000 

4 365000 

35 150 000 
1 000 

6 630000 
4000000 

33 930 000 
1000 
I 000 

32 000 000 
1727000 
1598000 

13 390 000 
19 311 000 

706000 
5 388 000 

19 217 000 

339 374 000 

310 970 000 
3 250 000 

3 854 000 
1000 

100000 
95 340 000 
2 900000 

500 000 
500000 

3 000000 
975 000 

4 253 000 
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115 Stämpelomkostnader 1 931 000 
68 000 000 
15 000 000 

116 Kostnader för årlig taxering m. m. 
116 Kostnader för 1975 års allmänna fastighetstaxering 
117 Ersättning till postverkct m. Il. för bestyret med skatteupp

börd m. m. 20 750 000 
14 086 000 118 Kilometerbeskattning 

545 410 000 

D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

121 Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 
121 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

1 510 000 
2 800000000 
1 100000 000 

122 000000 
124 Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. 
125 Särskilt bidrag till kommunerna 

126 

126 
127 
127 
127 
128 
128 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
138 
139 

141 
146 
147 

148 
148 

149 

4 023 510 000 

E. Dh·erse 

Ersättning till statens allmänna fastighctsfond: Slottsbyggna-
dernas delfond 7 486 000 

Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. I 755 000 
Statens krigsförsäkringsnämnJ m. m. 62 000 
Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 35 000 
Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 4 100 000 
Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 300 000 
Produktionsbidrag för dagstidningar 97 000 000 
Samdistributionsrabatt för dagstidningar 25 000 000 
Viss in forma tionsverksamhet 10 400 000 
Vinstutlottning i lönsparandet 111. m. 12 850 000 
Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen 2 500 000 
Avlöningar till personal pa indragningsstat m. m. 100 000 
Viss utbildningsverksamhet 5 737 000 
Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 13 300 000 
Kostnader för vissa nämnder m. m. 300 000 
Viss förslagsverksamhet m. m. 153 000 
Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 1 l 200 000 000 
Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 13 400 000 

1394 478 000 

Summa för driftbudgeten 6 369 964 000 

KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 185 000 000 
Inköp av fastigheter m. m. 25 000000 
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 600 000 

210 600 000 

V. Fonden för låneunderstöd 

Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 105 000 
Pressens lånefond I 000 

106 000 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Vissa projekteringskostnader 60 000 ooc 

IX. Diverse kapitalfonder 

150 Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 63 000 000 

Summa för kapitalbudgeten 333 706 000 

Totalt för finansdepartementet 6 703 670 000 
1 Beräknat belopp KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1975 740509 



Bilaga 10 till budgetpropositionen 1975 

U tbildningsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till 11tbildni11gsdepartementet hör skolväsendet, den högre utbildning

en och forskningen, vuxenutbildningen, lärarutbildningen, det studie
sociala stödet, kulturverksamheten, internationellt kulturellt utbyte, ra
dio- och tclcvisionsfrågorna samt kyrkoärendena. 

På utbildningsområdet har en rad utredningsförslag lagts fram de 
senaste åren. Förslagen från 1968 års utbildningsutredning (U 68) är 
en viktig utgångspunkt för förslag om högskoleutbildningens förnyelse. 
Reformarbetet inom skolväsendet inriktas på att bättre anpassa under
visningen till alla elevers behov och förutsättningar. Utredningen om 
skolans inre arbete (SIA) har nyligen presenterat förslag som avser 
att tillgodose sådana behov. Kommitten för studiestöd åt vuxna (SVUX) 
och kommitten för försöksverksamhet med vuxenutbildning (FÖVUX) 
har lagt fram förslag som avser att aktivt utveckla vuxenutbildningen. 
Den av 1974 års riksdag antagna lagen om rätt till ledighet för studier 
är också ett viktigt stöd tör vuxenutbildningen. 

Skolans yttre organisation och omfattning kommer under 1970-talet 
inte att genomgå större förändringar. Huvuduppgiften för de närmaste 
åren är att vidta åtgärder för elever med särskilda svårigheter i skolan. 
Många elever får i dag inte ett tillfredsställande utbyte av undervis
ningen. För att förverkliga undervisningens mål är det nödvändigt att 
ge alla elever möjligheter att utföra en för dem meningsfull arbets
insats. Med dessa problem har SIA arbetat. Förslagen remissbehandlas 
f. n. I avvaktan på ställningstagandet till SIA:s förslag beräknas liksom 
föregående budgetår medel för särskilda åtgärder på skolområdet. 

En grupp ungdomar lämnar i dag grundskolan utan att skaffa sig 
ytterligare utbildning. Det är omvittnat att många av dessa möter svå
righeter på arbetsmarknaden. Detsamma gäller för dem som tidigt av
bryter studier i gymnasieskolan. En särskild arbetsgrupp inom utbild
ningsdepartementet arbetar med dessa frågor, som också berörs av sys
selsättningsutredningen vars uppdrag bl. a. innefattar att belysa över
gången från utbildning till arbetsmarknad. 

Tillströmningen till högre utbildning och fördelningen på utbildnings
inriktningar har följt samma tendens de senaste åren. Efterfrågan på ut
bildning vid filosofisk fakultet har minskat. Samtidigt har andelen äldre 

1 Riksdagen 1975.1 sam!. Nr 1. Bilaga 10 
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studerande ökat. Denna utveckling understryker det angelägna en 
snar förändring av den högre utbildningl!ns inriktning, organisation och 
dimensionering. Under de senaste åren har försök med vidgat tillträde 
till högre utbildning stegvis utvidgats. Kompctenskommittcn (KK) har 
nu lagt fram förslag om regler för behörighet, meritvärdering och ur
val för högre studier. Det är angeläget att ställning kan tas till dessa 
förslag samtidigt som utformningen av högskoleutbildningen behandlas. 
En proposition om en högskolereform på grundval bl. a. av U 68:s och 

KK:s betänkanden kommer att läggas fram för riksdagen vid 1975 [1rs 

riksmöte. Denna proposition kommer även att innefatta förslag om för
söksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning. 

En huvudfråga inom vuxenutbildningen har länge varit hur de grup

per som utbildningsmässigt är mest eftersatta skall kunna nf1s. Det 
giillcr framför allt dem som genom en kombination av faktorer, t. ex. 
kort grundutbildning, besvärliga anställningsförhållanden och kulturell 
isolering finner hindren att delta i utbildning vara alltför höga. FöVUX 

har nu lagt fram förslag om uppsökande verksamhet på arbetsplatser 

och i bostadsområden samt till lösningar av de studiesociala problem 

som är förbundna med denna. SVUX föreslår samtidigt bättre ekono
miska villkor för vuxnas hel- och deltidsstudier. Förslagen har rcmiss
behand!ats och en proposition om dessa frågor kommer senare i år ait 

läggas fram för riksdagen. 
Vid 1974 års riksdag fastlades riktlinjerna för den framtida kultur

politiken. Målen för de statliga insatserna preciserades. Vikten av att 
stimulera den kulturella verksamheten inom organisationer och folk
rörelser betonades liksom betydelsen av att sprida kulturinstitutionernas 
verksamhet socialt och geografiskt. Nya statsbidrag infördes för au 
främja en sådan utveckling. 1974 års proposition var det första steget i 
en treårsplan för utvecklingen av de statliga insatserna inom kulturom
rådet. Under åren 1975 och 1976 kommer ställning att tas till förslag 
från ett stort antal utredningar och insat:;er att aktualiseras inom sek
torer som i 1974 års kulturproposition endast berördes på ett mer över

siktligt sätt. Särskilt angelägna är åtgärder inom de delar av kultur

livet som nästan helt styr.;; av kommersiella iatressen. Den proposition 
som kommer att förd~iggas riksdagen vid 1975 års riksmöte bygger pft 

de förslag som lagts fram av litteraturutredningen och filmutredningen. 
Det sista året i treårsperioden bör det bli aktuellt att ta ställning till för

slag till förbättringar av kulturarbctarnas ekonomiska villkor och till för

slag beträffande utstlillningsverksamheten. 

Kulturändamål 

De förslag till nya insatser på kulturområdet som läggs fram i denna 

budgetproposition innebär en uppföljning av initiativ som togs genom 

1974 års kulturproposition. Resurserna för kulturaktiviteter i grupper 
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som inte nås av de fasta institutionernas verksamhet förstärks genom att 

bidraget till kulturprogram i föreningslivet ökar med 3 milj. kr. till 9 
milj. kr. Utbyggnaden av de regionala teater- och musikinstitutionerna 

fortsätter. För expansion på nya orter föreslås 1,3 milj. kr. Detta innebär 

att Värmlands län och Kopparbergs län kan få fasta teaterensembler och 

att karnmarmusikcnscmblen i Oskarshamn kan få statligt stöd. 

En fortsatt upprustning föreslås för de statliga och statsunderstödda 

11111seema. Etnografiska och Musikhistoriska museerna får kraftigt öka

de resurser för att kunna förnya och utvidga verksamheten. De ökningar 

som föreslils i budgetpropositionen på museiområdet uppgår till 1,1 milj. 

kr. 

Den praktiskt inriktade försöksverksamheten inom den konstniirliga 

ut bild11ingen byggs· ut. Resurserna för de praktiska försök som organisa

tionskommitten för högre musikutbildning (OMUS) och 1973 års expei·t

grupp för konstutbildning (K 73) satt i gång förstärks med 600 000 kr. 

Arets insatser för att förbättra kulturarbetarnas villkor koncentreras 

till bildkonstnlirerna. Anslaget till förvärv av konst för statens byggn:ider 

ökas med 700 000 kr. och vidare höjs anslaget till arbetsbidrag för bild

konstnärer. 
Insatserna inom ung<lornsområdct kommer att tas upp i en särskild 

proposition till 1975 års riksmöte. Därvid avses bl. a. frågan om ny ut

formning av det centrala stödet till ungdomsorganisationerna bli be

handlad. 
Förslag 0111 bl. a. lokalradio och stereosändningar i ljudradion kommer 

att v:'.rcn 1975 föreiiiggas riksdagen i en särskild proposition. Denna kom

mer ocks:'1 att innehftila förslag till ställningstagande i frågan om reklam 

i televisionen samt förslag beträffande medelstilldelningen till Sveriges 

Radio för budgetåret 1975176. 

Skolviiscnrle och li.it'Jrnttildning 

Anslaget till grwzdskolan beräknas nlista budgetår öka med 552 milj. 

kr. till 4 812 milj. kr. Nya regler för delning av slöjdgrupper i årskurs 

tre t. o. m. årskurs sex i grundskolan föreslås. Vidare föreslås en för
st~frknin:; av medlen till personell assistans åt handikappade elever och 

ökade möjligheter till särskild undervisning för allergisjuka och gravt 

infektionskänsliga elever. 

Gym11asieskola11 kommer under nästa budgetår att ha ett oförändrat 

antal intagningsplatser, vilka fördelas så att den ökade efterfrågan pft 

y;kesinriktad utbildning kan tillgodoses. Inom gymnasieskolan föreslås 

förstärkta resurser för bl. a. tekniska och administrativa stödåtgärder åt 
handikuppade elever. 

Anslaget till gymnasieskolan beräknas öka till 1 570 milj. kr. Ansla

get till utrnstning av gymnasieskolan föreslås öka med 20 milj. kr. till 43 

milj. kr. för att möta det ökade behovet av första uppsättningen av mate

riel i samband med omfördelningen av intagningsplatscr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 4 

Investeringsramen för skolbyggande föreslås för nästa budgetår uppgå 
till 475 milj. kr. 

Stödundervisningen för invandrare i grundskolan beräknas nästa bud
getår kosta 21 milj. kr. En arbetsgrupp med uppgift att utreda invand
rarelevernas utbildningssituation har tillkallats. 

Tillgången på lärare inom flertalet områden har under de senaste 
åren successivt förbättrats. Förslaget rörande lärarutbildningens kapa
citet innebär en ökning av antalet utbildningsplatser för förskollärare för 
att möta den ökade efterfrågan. Antalet utbildningsplatser för klasslä

rare minskar kraftigt till följd av att det tidigare stora rekryteringsbeho
vct nu till stora delar har tillgodosetts vilket bl. a. hänger samman med 
att skolreformerna nu har genomförts. Även antalet utbildningsplatser 
för iimneslärare minskar. Försöksverksamhcten med förkortad förskol
lärarutbildning byggs ut ytterligare. 

En särskild proposition kommer att avlämnas till 1975 års riksmöte 
om viss försöksverksamhet med två-ämnesutbildning för övningslärare. 

Lärarutbildningens mål, struktur och innehåll utreds f. n. av 1974 års 
lärarutbildningsutredning. 

Högre utbildning och forskning 

Förslag på grundval bl. a. av U 68:s och KK:s betänkanden kommer 
att föreläggas riksdagen vid 1975 års riksmöte. I avvaktan härpå är för
slagen rörande universitet och högskolor återhållsamma. 

Utbyggnaden av högskolan i Luleå samt av utbildnings- och forsk
ningsorganisationen för medicin i Huddinge och Umeå och för odonto
logi i Huddinge fortsätter. 

Kvalitativa förstärkningar av den grundläggande utbildningen vid 
främst de tekniska fakulteterna föreslås. Förslag om en betydande för
stärkning av den humanistiska och religionsvetenskapliga forskningen 

och forskarutbildningen förs också fram. De föreslagna åtgärderna syf
tar till att förstärka de rörliga resurserna bl. a. för projektinriktad forsk
ning. Medel föreslås vidare bli avdelade för samhällsvetenskaplig forsk
ning initierad av de ideella folkrörelserna. 

Anslagen till forskningsråden föreslås öka med sammanlagt 26 milj. 
kr. Den fasta forskningsorganisationen vid universitet och högskolor fö

reslås bli utbyggd med bl. a. 14 tjänster som professor och biträdande 
professor, varav fyra inom de humanistiska och religionsvetenskapliga 
områdena. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen har en betydande omfattning. Expansionen har 
under läsåret 1973174 främst skett inom folkbildningen. 

Antalet deltagare i allmänna studiecirklar var ca 2,2 miljoner under 
verksamhetsåret 1973174. Antalet studietimmar var 6 498 000 vilket in-
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nebär en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Drygt en tredje
del av cirklarna gällde s. k. prioriterade ämnen, dvs. engelska, svenska, 
matematik och samhällskunskap på grundskolenivå. FöVUX har under 
hösten 1974 avlämnat betänkandet (SOU 1974: 54) Vidgad vuxenutbild
ning. Kommittens förslag tas upp i en särskild proposition i vilken bl. a. 
bidrag till studiecirklar och till studieförbund kommer att behandlas. 

För att förbättra anställningstryggheten för lärare i kommunal vuxen

utbildning föreslås en ny typ av lärartjänster. 
I avvaktan på förslag från folkhögskoleutredningen föreslås under 

anslaget Bidrag till driften av folkhögskolor bl. a. ytterligare resurser 
för fortsatt försöksverksamhet med ökad lärartäthet för handikappade 
elever samt till fortsatt försöksvcrksamhet med kurser för bl. a. psykiskt 
utvecklingsstörda, svårt rörelsehindrade och hörselskadade elever på 
folkhögskolorna. 

Anslaget till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet före
slås höjt med 3 005 000 kr. Förslaget innefattar en förbättring av bi
dragsvillkoren. 

Under anslaget Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 
föreslås att pågående försöksverksamhet med uppsökande verksamhet 
i studieförbundens regi skall fortsätta även under nästa budgetår. Inom 
försöksverksamheten som riktar sig till hemarbetande invandrare - fö
reträdesvis kvinnor - föreslås nu också att medlen får användas till 
barnomsorg. Fortbildningen av lärare i invandrarundervisningen tillförs 
också ökade resurser inom ramen för anslaget Lärares fortbildning m. m. 

För den försöksverksamhet med tolkutbildning som fr. o. m. inneva
rande budgetår är underställd skolöverstyrelsens tillsyn beräknas ytter
ligare medel. 

Studiesociala åtgärder 

Under föregående budgetår har beslut fattats om förbättringar i fråga 
om återbetalning av studiemedel, om en höjning av studiebidraget för 
studiemedelstagare samt om en särskild sjukförsäkring för studerande. 
Dessa förbättringar träder i kraft under innevarande budgetår. Förslag 
till ett särskilt vuxenstudiestöd som väsentligt förbättrar möjligheterm:. 
för studerande på grundskole-, gymnasieskole- och högskolenivå har 
lämnats av SVUX. Även vissa förändringar i studiemedelssystemet före
slås av SVUX. Dessa frågor kommer att behandlas i den nämnda pro
positionen om vuxenutbildning. 

Vissa förbättringar kommer att föreslås på studiehjälpens område. 
Förslag från studerandehälsovårdsutredningen väntas inom kort. 

Sammanställning m. m. 

Totalbeloppen för de olika budgetavsnitten samt förändringarna 
i jämförelse med anslagen för innevarande budgetår framgår av följande 
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tabell. Anslagsindelningen och redovisade belopp för budgetåret 1974/ 
75 har justerats för att möjliggöra jämförelser med budgetförslaget 
för 1975176. Hänsyn har tagits till att i budgetförslaget för 1975176 
inom åttonde huvudtiteln ett antal nya anslag har kommittill, några an
slag utgått samt vissa överföringar ägt rum. Till åttonde huvudtitelns 
littera B har vissa medel för regionmusikens verksamhet förts över från 
anslag under littera F i fjärde huvudtiteln 1974175. Från åttonde huvud
titelns littera E 1974/75 har vissa medel under anslaget till naturveten
skaplig forskning förts över till sjätte huvudtiteln. Beloppen under de 
skilda undcrlitterorna i kolumnen "anvisat 1974/75" överensstämmer 
sålunda inte med riksstaten för 1974175. Det bör observeras att medel på 
tilläggsstat inte medtagits i tabellen. 

I de sammanställningar över personalen vid myndigheter m. m., som 
lämnas under de olika anslagspunkterna i propositionen, ingår - förut
om tjänster enligt personalförteckning m. m. - även annan personal 
till ett antal som motsvarar medelsanvisningen. 

I den följande redovisningen av myndigheternas anslagsframställningar 
återges även myndigheternas förslag och bedömningar av effekterna 
av en medelstilldelning som med 5 % understiger anslaget enligt riks
staten för budgetåret 1974175 justerat med hänsyn till pris- och Iöne
omräkning för budgetåret 1975176 (0-alternativet). 

Under budgetåret 1973174 har ur behållningen av de särskilda lotterier 
som anordnats till förmån för konst, teater och andra kulturella ända
mål beviljats bidrag med tillhopa 12 466 000 kr., varav 5 300 000 kr. 
avser byggnadsarbeten och utrustning inom teater-, dans-, och musik
området, 1 320 000 kr. avser byggnadsarbeten och utrustning inom 
museiområdet, 3 753 000 kr. avser investeiingsändamål inom konstom
rådet och 1 080 000 kr. avser insatser inom kulturminnesvårdsområdet. 
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Sammanställning över anslagsförändringarna från 1974175 till 1975/76 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde (milj, kr.) 

Anvisat Förslag Föriindring 
1974/75 1975/76 

DRIFTBUDGETEN 

A. Utbildningsdepartementct m. m. 32,9 34,4 -- 1,5 
Il. Kulturändamål 506,5 604,G 98,1 

a) Konst, litteratur, musik, 
teater m. m. 309,9 381.3 + 71.4 
b) Arkiv, museer m. m. 78,3 87,4 + 9,1 
c) Ungdoms- och folkbildnings-
verksamhet 65,0 75,9 + 10,9 
d) Utbildning inom kultur-
området 53,3 59,9 + 6,6 

C. Kyrkliga ändamål 29,4 33, I + 3,7 
D. Skolviisendet 6 246,8 6 980,5 -i- 733,7 

a) Ccntralu och regionala myn-
dighctcr m. m. 94,2 104,8 + 10,6 
b) Pedagogiskt utvecklingsarbete 26,5 30,0 + 3, 5 
c) Det obl. skolväsendet m. m. 4 358,2 4 914,9 + 556 7 
d) Gymnasiala skolor m. m. 1 576,6 l 713,6 I 137,0 T 

c) lnl'esteringsbidrag 191 ,3 217,1 + 25,8 
E. Högre utbildning och forskning 1 758,9 1 979,3 + 220,4 

a) Centrala myndigheter m. m. 18,5 20,7 + ., ., -,-
b) Universiteten m. m. 944,1 1 058,5 -;- 114.4 
c) Vissa högskolor m. m. 43,9 49,2 + 5,3 
d) Gemensamt för universitet 
och högskolor 437,5 494,2 + 56,7 
c) Vissa forskningsändamål 239,3 275,7 + 36,4 
f) Inredning och utrustning 75,6 81,0 5,4 

F. Lärarutbildning 311,2 323,0 + 11,8 
G. Vuxenutbildning 691,5 76!,3 + 69,8 
H. Studiesociala åtgärder 612,8 596,7 16,1 
J. Internationellt-kulturellt samar-

bete 22,l 23,6 + 1,5 
a) Kulturellt utbyte med utlandet 5,4 6,5 1, 1 
b) Nordiskt kulturellt samarbete 16,7 17, l + 0,4 

Totalt för driftbudgeten 10 212,1 11336,6 +1124,S 

KAPITALBUDGETEN 

Statens affärsverksfonder 40,l 40,l + 0,0 
Statens allmänna fastighctsfond 218,I 174,7 43,4 
Statens utliiningsfondcr 447,0 510,0 + 63,0 
Fonden för statens aktier 0,1 + 0,1 

Totalt för kapitalbudgeten 705,2 724,9 + 19,7 

Totalt för utbildningsdepartcmentet 10 917,3 12 061,S + 1144,2 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid rcgeringssammanträde 
1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Zachrisson såvitt avser frågorna under littera 
A, B punkterna 1-37 och 39-48, E, G, H och I på driftbudgeten samt 

under punkterna I: B2, Il: 14 och 15, IV: 5 och 6 och VI: 1 på kapital
budgeten; 

statsrådet Gustafsson såvitt avser frågorna under littera C på driftbud
geten; 

statsrådet Hjelm-Wallen såvitt avser frågorna under littera B punkten 
38, D och F på driftbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt al·ser utbild
ningsdepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Ättonde huvudtiteln 

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Personal 

11467 301 
12176 000 
13 747 000 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes 

resor) 
Expenser 

1974/75 

74 
66 

140 

11 163 000 

195 000 
818 000 

12176 000 

Beräknad ändring 
1975/76 

of. 
of. 

of. 

+1557000 

14000 
of. 

+1571 000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 13 747 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1975176 anvisa 

ett förslagsanslag av 13 747 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

18 604 250 
20 200 000 
20 200 000 

Reservation 2 422 852 

Utredningsverksamheten under n~ista budgetår berliknas få i huvud
sak samma omfattning som innevarande budgetår, varför anslaget bör 
föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett re

servationsanslag av 20 200 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

582 656 
500 000 
500 000 

Reservation 73 798 

Från anslaget har hittills utgått bl. a. bidrag till vissa föräldraorgani
sationer. Medel för detta ändamål bör i fortsättningen beräknas under 
anslaget Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1975176 anvisa ett reserva

tionsanslag av 500 000 kr. 
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B KULTURÄNDAMÅL 

F öredrnga11dena 

Planeringen av reformverksamheten på kulturområdet tar sikte på en 
treårsperiod. De förslag till nya insatser på kulturlivets område som jag 
har för avsikt att föreslå regeringen att lägga fram för riksdagen vid 
1975 års riksmöte kommer att presenteras i en särskild proposition an
gående fortsatt reformering av den statliga kulturpolitiken. För en rad 
ändamål under detta avsnitt är därför medel upptagna med prelimi
närt ber~knade belopp. I propositionen räknar jag med att ta upp för
slag fr[,n litteratur- och filmutredningarna (SOU 1974: 5 resp. SOU 
1970: 73, 1972: 9 och 1973: 53) samt vissa förslag rörande kultunnin
nesvårdcns centrala organisation. Anslaget Bidrag till särskilda kul
turella ändamål kommer även att anmälas i nämnda proposition var
för stödet till bl. a. fria grupper och mindre ensembler, centrumbild
ningar, amatörorganisationernas centrala verksamhet samt kulturverk
samhcten inom folkparksrörclscn och Folkets hus kommer att behandlas 
i det sammanhanget. 

I det följande läggs förslag fram som syftar till en fortsatt utveckling 
av insatser som gjorts till följd av 1974 års proposition angående den 
statliga kulturpolitiken (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 1974: 248). 
Förslagen innebär bl. a. att folkrörelsernas möjligheter att aktivt med
verka i kulturlivet ytterligare förstärks, att upprustningen inom musei
sektorn fortsätter och att insatserna för de regionala kulturinstitutio
nerna ökar. 

En ökad geografisk spridning av te a t er- o c h m u s i k in st itu
t i o n e r n a s v e r k s a m h e t är ett väsentligt inslag i den fortsatta 
kulturpolitiken. Inom kommuner och landsting pågår arbete för att fin
na lämpliga former för sådana insatser. I några regioner är man redan 
nu beredd att påbörja institutionell teater- och musikverksamhet. Med 
anledning härav kommer jag i det följande att föreslå att bidraget till 
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner utvidgas. 
Härigenom blir det möjligt att lämna bidrag till teaterensembler i Värm
lands och Kopparbergs län och till en kammarmusikensemble i Oskars
hamn. 

R i k s t e a t e r n o c h r i k s k o n s e r t e r har väsentliga uppgifter 
bl. a. genom att med egen produktion komplettera den regionala och 
lokala verksamheten på teater- och musikområdena. Resurserna för 
denna verksamhet bör förstärkas. 

Insatser som ger fler människor möjligheter till kontakter med kultu
rella aktiviteter är ett centralt inslag i den nya kulturpolitiken. Det 
fr. o. m. innevarande . budgetår införda bidraget till k u Itu r p ro-
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g r a m i n o m f ö r e n i n g s l i v e t som ersatte det tidigare föreläs
ningsbidraget är härvid ett betydelsefullt instrument. Bidraget ger också 
kulturarbetare ökade möjligheter till direktkontakter med nya grupper. 
Jag kommer i det följande att föreslå en betydande förstärkning av 
medlen för detta ändamål. 

Handikapputrcdningen väntas i år lägga fram förslag om en ut
byggnad av insatserna för de h and ikapp a d e s k u I t ur e 11 a 
v c r k sa m h e t. I avvaktan på åtgärder med anledning härav bör en 
förstärkning göras av nuvarande insatser. Visst förberedande arbete för 
ett ökat statligt ansvar för De blindas förenings bibliotek kommer att på
börjas. Jag återkommer till detta i det följande. 

I propositionen föregående år om den statliga kulturpolitiken behand
lades även museerna. Därvid berördes vissa frågor om hur de 
statliga museiresurserna skall utnyttjas och frågan om statsbidrag till 
regional och lokal museiverksamhet. Vissa allmänna riktlinjer presen
terades för de statliga museernas organisation och i anslutning härtill 
föreslogs en omorganisation av vissa museer. Det utredningsarbete som 
skall föregå omorganisationen utförs av organisationskommitten för 
riksantikvarieämbetet och vissa museer. Kommitten har lagt fram för
slag om organisationen av riksantikvarieämbetet, statens historiska mu
seum och medelhavsmuseet (Ds U 1974: 16). Denna fråga kommer att 
behandlas i den nämnda särskilda propositionen om fortsatt reforme
ring av den statliga kulturpolitiken. Kommitten fortsätter sitt arbete 
med att behandla konstmuseerna och vissa frågor rörande de kultur
historiska museerna. Förslag i dessa avseenden väntas föreligga under 
år 1975. 

De anslagsförstärkningar som i det följande föreslås för nästa budget
år för museiverksamheten är led i en fortsatt upprustning av de statliga 
och statsunderstödda museerna. En betydande ökning föreslås av ansla
gen till etnografiska museet och Musikhistoriska museet. För Skansen 
föreslås ett särskilt bidrag för upprustning av Biologiska museet. 

1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) överlämnade 
i juli 1974 betänkandet (SOU 1974: 43) Utställningar. Betänkandet re
missbchandlas f. n. I samband med den fortsatta beredningen av de 
sakkunnigas förslag kommer särskilt att övervägas vissa frågor rörande 
ett ändamålsenligt utnyttjande av de statliga museiresurserna och om
fattningen av de statliga museernas ansvar för en decentraliserad musei

verksamhet. 
Enligt beslut av 1974 års riksdag blir länsstyrelsen den 1 juli 1976 

regional myndighet för den statliga k u I tu r m i n n e s v å r d e n. Frå
gan om kulturminnesvårdens organisatoriska inordnande i länsstyrelsen 
och frågan om uppgifts- och ansvarsfördelning mellan länsstyrelse och 
länsmuseum inom den regionalt bedrivna kulturminnesvården utreds 
inom en särskild arbetsgrupp för vissa kulturminnesvårds- och musei-
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frågor. Gruppen har också till uppgift att överväga utformningen av 

ett nytt statsbidrag till länsmuseerna m. rri. 
Kulturminnesvårdens centrala organisation kommer att behandlas 

i den särskilda propositionen angående fortsatt reformering av den 

statliga kulturpolitiken. Vidare kommer resultatet av pågående förhand

lingar mellan statens förhandlingsnämnd och Vitterhets-, historie- och 

antikvitetsakademien angående akademins huvudmannaskap för riks
antikvarieämbetet och statens historiska museum att redovisas. 

På a r k i v o m r å d e t föreslås vissa utökade insatser för landsarki

ven. Vidare föreslås bidrag till ytterligare en folkrörelsearkivdepå. 

I den fortsatta praktiska utformningen av den statliga kulturpolitiken 
spelar frågorna om u t b i I d n i n g e n i n o m k u l t u r o m r å d e t 
en viktig roll. Målen för kulturpolitiken bör beaktas också inom utbild

ningen och bör därför vara en central utgångspunkt för det utrcdnings

och reformarbete som pågår inom flera delar .av detta utbildningsom
råde. 

För nästa budgetår finner jag anledning att särskilt beröra behovet 
av ökade insatser för musikutbildningen och för utbildningen inom 

bildkonst, konsthantverk och design. 
1973 års expertgrupp för konstutbildning medverkar under inneva

rande budgetår i en studieorganisatorisk och pedagogisk försöksverk
samhet vid konsthögskolan och konstfackskolan. De resurser som an

visats för försöksverksamheten vid konstfackskolan har tagits i anspråk 
för en ny uppläggning av det första studieåret av skolans konstindu

striella utbildning. 

Vid min medelsberäkning för nästa budgetår har jag förutsatt att 
försöksverksamheten vid konstfackskolan skall ytterligare utvecklas och 
att den då också kommer att nå ett större antal studerande. Samtidigt 
pågår rcmissbehandling av det delbetänkande (Ds U 1974: 8) om bl. a. 
studieorganisationen för den högre konstnärliga utbildningen i Stock
holm som expertgruppen lagt fram. 

Organisationskommitten för högre musikutbildning, som sedan år 
1970 arbetar med att planera och genomföra en successiv reform av 
utbildningen vid bl. a. musikhögskolorna har nyligen fått ytterligare 
direktiv för sitt arbete. I dessa betonas vikten av att musikutbildningen 
utformas med hänsyn till de kulturpolitiska målen. Organisationskom
mitten har även fått en ny sammansättning. 

För nästa budgetår bör musikutbildningen tillföras ökade medel för 

musikpedagogisk utvecklings- och försöksverksamhct med anknytning 
till organisationskommittens fortsatta arbete. 

Vid dramatiska institutet bedrivs sedan ett par år tillbaka försök med 
kursverksamhet i fortbildningssyfte. Verksamheten bör fr. o. m. nästa 
budgetår bli en reguljär uppgift för institutet som i samband därmed 

bör få vissa fasta resurser för uppgiften att leda och administrera kur
serna. 
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Kulturrådet väntas inom kort avlämna sitt slutbetänkande med för
slag till förändringar av de statliga insatserna för k u 1 tu r a r b e t a

r c. I avvaktan på detta förslag bör innevarande år vissa begränsade 
förstärkningar göras, i huvudsak avseende bildkonstnlirerna. Ia6 för
ordar i det följande en ökning av medlen till försöksverksamhetcn 
med arbetsbidrag till konstnärer inom måleri m. m. samt till förvärv av 

konst för statens byggnader m. m. Förslagen rörande stöd till litteratur 

och film som kommer att presenteras i den nämnda särskilda proposi
tionen till riksdagen medför både på kortare och längre sikt ökade 
arbetsmöjligheter för kulturarbetarna inom dessa båda områden. 

Jag avser även att i anslutning till förslagen om utvidgade statliga in

satser på litteratur- och filmområdet ta upp statens kulturråds upp

gifter i sammanhanget. 
R a d i o n s o e h t e 1 ev i s i o n e n s fortsatta utveckling utreds 

inom den parlamentariska kommittc som tillsattes i juni 1974. Kom

mittens uppgift är att inför en överenskommelse mellan staten och Sve
riges Radio för en ny avtalsperiod diskutera vilka riktlinjer som bör 

gälla för den framtida rundradiovcrksamheten. De sakkunniga skall, 
inom ramen för de grundläggande villkor som nu gäller för rundradio
verksamheten, kunna föreslå födindringar, främst beträffande rund
radiovcrksarnhetens organisation och finansiering. Utredningen skall 
också ta upp Sveriges Radios kulturpolitiska uppgifter och lämna för
slag till förbättrade kontakter mellan Sveriges Radio och publiken. 

En särskild arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet har haft till 
uppgift att bereda de förslag, främst rörande lokalradiofrågan och åt
g~irder för ökad samhiillsinformation, som 1969 års radioutrcdning 
(RUT 69) lämnat (SOU 1973: 8). Jag har för avsikt att föreslå rege
ringen att i en särskild proposition återkomma till riksdagen vid 1975 

års riksmöte med förslag i dessa frågor och att därvid också behandla 
frågor om stereosändningar i ljudradion samt lägga fram förslag till 
ställningstagande med anledning av reklamutredningens betänkande 
(SOU 1973: 10) Reklam III, TV-reklamfrågan. Medelstilldelningen till 
radio- Geh te!evisionsverksamheten för budgetåret 1975176 som blir be

roende av ställningstagandena i propositionen kommer också att be
handlas i detta sammanhang. 

Bidrags!!ivningen till u n g d o m s o r g a n i s a t i o n e r n a har 

ök:::t de senaste åren. Främst gäller detta stödet till den lokala verk

samheten. Vikten av att ungdomsorganisationerna engageras i samhälls

arbetet inom olika områden har understrukits av flera utredningar som 
nyligen lagt fram sina förslag. Det gäller bl. a. fosterbamsutredningen, 

barnstugeutredningen och utredningen om skolans inre arbete (SIA). De 

åtgärder som vidtas med anledning av de framlagda förslagen och som 

avser ungdomsorganisationerna bör givetvis utformas utifrån en hel
hetssyn på organisationerna och deras roll i samhället. Frågan om så 
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samlade former som möjligt för statens ekonomiska insatser bör d1irvid 
särskilt uppmärksammas. 

Med anledning av uttalande av 1973 års riksdag har en översyn gjorts 
av stödet till ungdomsorganisationerna i enlighet med vad som an
fördes i föregående års statsverksproposition (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 
52). I detta arbete har ingått en beredning av det av statens ungdomsråd 

framlagda förslaget om en reformering av det statliga stödet till ung
domsorganisationernas centrala verksamhet. Jag avser att senare föreslå 
regeringen att för riksdagen vid 1975 års riksmöte lägga fram en sär
skild proposition med förslag i bl. a. denna fråga. 

Det finns ett behov av särskilda insatser för b a r n k u 1 t u r c n. Det 
gäller bl. a. att ge barn möjlighet att uppleva olika former av kulturell 
aktivitet. Lika viktigt är att ge förutsättningar för barns egen kulturella 
verksamhet och skapande aktivitet. Folkrörelserna, skolan, förskolan och 

fria grupper kan här göra betydande insatser. Nödvändigheten av sär
skilda åtgärder förstärks av att den kommersiellt producerade skräpkul
turen i hög grad riktas mot barn och att den i denna grupp kan få myc
ket påtagliga skadeverkningar. Enligt min mening måste barnkulturfrå
gorna fft en framträdande plats i den fortsatta statliga kulturpolitiken. 
Inom utbildningsdepartementet har därför tillsatts en rådgivande bam
kulturgrupp med uppgift att bedöma de förslag som har kommit från 
utredningar och myndigheter. Gruppen kommer också att analysera be
hovet av insatser pt1 områden som de olika kulturutredningarna inte be
handlat. Vidare skall gruppen söka precisera hur en fortsatt bevakning 
och utveckling av barnkulturfrågorna skall ske inom ramen för statens 

kulturråds arbete. 
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a) konst, litteratur, musik, teater m. m. 

B 1. Konstnärsstipendier 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

8 333 041 
9 560 000 
9 892 000 

Reservation 

16 

358 770 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 7 juni 1972 meddelade bestämmel
serna angående konstnärsstipendier kan stipendier tilldelas konstnärer 
som genom sina insatser dokumenterat sin begåvning. Konstnärssti
pendierna utgår till följande fyra konstnärsgrupper, nämligen förfat
tare och översättare, konstnärer inom måleri m. m., tonsättare samt 
konstnärer i övrigt. Inom varje konstnärsgrupp bör stipendierna förde
las med hänsyn till dels att de från inkomstsynpunkt sämst ställda konst
närerna tillgodoses, dels att skilda konstarter och olika delar av landet 
blir företrädda bland stipendiaterna. 

Stipendiemyndighet för författar- och översättarstipendierna är sty
relsen för Sveriges författarfond. För utdelning av stipendier till konst
närer inom måleri m. m. svarar Akademien för de fria konsterna i sam
råd med Konstnärernas riksorganisation. Stipendier åt tonsättare utde
las av Musikaliska akademiens styrelse i samråd med Föreningen 
Svenska tonsättare. Stipendier åt konstnärer i övrigt utdelas av en i 
särskild ordning tillsatt nämnd, konstnärsstipendienämnden, som be
står av åtta ledamöter, förordnade av regeringen för ett år i sänder. Sju 
av nämndens ledamöter utses efter förslag av Konstnärliga och litterära 
yrkesutövares samarbetsnämnd. 

Tre typer av stipendier utdelas, nämligen stora arbetsstipendier, små 
arbets- och resestipendier samt stipendier av pensionskaraktär och till
fälliga bidrag. Stora arbetsstipendier utgår med 15 000 kr. och små 
arbetsstipendier med lägst 4 000 kr. Stipendierna utdelas för ett år i 
sänder. Stipendiemyndigheterna har dock möjlighet att låta stort ar
betsstipendium utgå under ytterligare högst fyra år i följd. 

Särskilda medel ställs under detta anslag till förfogande för utdelning 
i form av arbetsbidrag till konstnärer inom måleri m. m. Denna bidrags

givning är av försökskaraktär. Akademien för de fria konsterna svarar 
i samråd med Konstnärernas riksorganisation för utdelningen av dessa 
arbetsbidrag för projekt som kan främja utvecklingen inom arbetsom
rådet. 
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1974i75 Beräknad ändring 1975/76 

Stipendie- Före-
myndigheten draganden 

Stipendier [1t författare 
och översättare 795 000 + 105 000 of. 

Stipendier ät konstnärer 
inom måleri m. m. 4 592 000 + l 208 000 of. 

Stipendier åt tonsättare 417 000 + 608 000 of. 
Stipendier åt konstnärer 

i övrigt 2 326 000 + 600 000 of. 
Försöksverksamhet med ar-

betsbidrag till konstnärer 
inom måleri m. m. I 070 000 + 730 000 + 300 000 

Kostnader för stipendiernas, 
resp. arbetsbidragens 
fördelning 360 000 + 32 000 + 32000 

9 560 000 -;-3 283 000 + 332 000 

Stipendiemyndigheterna 

1. Styrelsen för Sveriges författarfond föreslår att antalet arbetssti
pendier för gruppen f ö r f a t t a r e o c h ö v e r s ä t t a r e ökas från 

nuvarande 53 till 60 för att därigenom särskilt tillgodose behovet av ett 

ökat antal stipendier till kulturjournalister ( + 105 000 kr.). 
Kostnaderna för stipendiernas fördelning beräknas vara oförändrade. 
2. Akademien för de fria konsterna framhåller vad gäller gruppen 

k o n s t n ä r e r i n o m m å 1 e r i m. m. att stipendiebeloppen bör 
uppräknas med hänsyn till penningvärdets fall. Därvid bör de stora 
arbetsstipendierna räknas upp till 20 000 kr. Antalet bör vara oförändrat. 
( -t-600 000 kr.) 

Även de små arbetsstipendiernas normalbelopp bör väsentligt höjas 
och antalet sådana stipendier utökas ( + 308 000 kr.). 

Enligt akademins mening är det även befogat med en förstärk
ning av medlen för stipendier av pensionskaraktär och tillfälliga bi
drag ( + 300 000 kr.). 

Kostnaderna för stipendiernas fördelning beräknas uppgå till 392 000 
kr. ( + 32 000 kr.), varav 7 000 kr. avser höjt lönckostnadspålägg. 

Akademin anför att Konstnärernas riksorganisation (KRO) i skrivelse 
till akademin i likhet med tidigare år förordat att enbart stora arbets
stipendier delas ut. Ett helårsstipendium föreslås av KRO uppgå till tre 
gånger basbeloppet för allmän försäkring, vilket vid tiden för framställ
ningen skulle motsvara ett belopp av 24 300 kr. 

3. Musikaliska akademien i samråd med Föreningen Svenska ton
sättare återkommer med förslag om ett särskilt projektstöd och ett kva
litetsstöd på musikområdet, med huvudsakligt syfte att möjliggöra för 
olika institutioner och ensembler att beställa verk av svenska ton s ät

t ar e. För förslaget har redogjorts i 1973 års statsverksproposition 
(prop. 1973: 1 bil. 10 s. 20). ( + 500 000 kr.) 

2 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 10 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 18 

Akademin föreslår vidare en höjning av tonsättarstipendierna 

( + 108 000 kr.). 
Kostnaderna för stipendiernas fördelning beräknas uppgå till oföränd

rat 12 000 kr. 
4. Konstnärsstipendienämnden föreslår i fråga om gruppen ko n s t

n ä r c r i ö v r i g t ett oförändrat antal större arbetsstipendier men 

en höjning av stipendiebeloppen från 15 000 till 20 000 kr. ( + 300 000 
kr.). 

Även vad avser små arbets- och resestipendier samt stipendier av pen
sionskaraktär och tillfälliga bidrag föreslår nämnden en uppräkning av 

resp. belopp ( + 300 000 kr.). 

Vad gäller kostnaderna för stipendiernas fördelning räknar nämnden 
med oförändrat medelsbehov men förutsätter att anslagsförstärkning 

medges i händelse av ännu ej kända lönekostnadsstegringar till följd av 
kommande avtal. 

5. Beträffande f ö r s ö k s v e r k s a m het e n m e d a r b e t s h i
d r a g t i 11 k o n s t n ä r e r i n o m m å 1 e r i m. m. stöder Akade

mien för de fria konsterna den uppfattning som framförts av KRO i den 

tidigare nämnda skrivelsen att anslaget snarast borde räknas upp till 2,5 
milj. kr. Akademin föreslår att anslaget för nästa budgetår beräknas till 
lägst 1,8 milj. kr. ( + 730 000 kr.). 

Kostnaderna för arbetsbidragens fördelning har inräknats i det tidi
gare angivna beloppet för fördelning av stipendier. 

Föredraganden 

Som jag anfört inledningsvis under avsnittet B Kulturändamål bör in
satser för bildkonstnärerna prioriteras i de statliga åtgärderna för kul
turarbetarna det närmaste budgetåret. Under detta anslag beräknar jag 
en höjning av posten Försöksverksamhet med arbetsbidrag till konstnä
rer inom måleri m. m. med 300 000 kr. Härtill kommer vissa automatis
ka ökningar av kostnaderna för stipendiernas resp. arbetsbidragens för
delning. 

I avvaktan på det tidigare nämnda betänkandet från kulturrådet rö

rande de statliga insatserna för kulturarbctarc är jag inte beredd att nu 

föreslå någon ändring i bestämmelserna om stipendiernas storlek och 
antal eller att överväga nya stödformer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konstnärsstipendier för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
rescrvalionsanslag av 9 892 000 kr. 
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B 2. Konstnärsbelöningar 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 015 141 
2 025 000 
2 625 000 
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Enligt kungörelsen (1964: 526) om konstnärsbelöningar (ändrad 1965: 
172) kan till innehavare av konstnärsbelöning utses den som genom 

konstnärlig verksamhet såsom skapande av litterära eller andra konst
närliga verk, uppträdande som utövande konstnär eller i annan form 

gjort mycket betydande insatser inom svenskt kulturliv. Beslut om ut
delning av belöningar fattas av regeringen efter förslag av vederbörande 
stipendiemyndighet och skall avse kalenderår eller återstående del där
av. Den som innehar konstnärsbelöning skall årligen under sin återstå
ende livstid åter utses till innehavare av konstnärsbelöning, om inte 

synnerliga skäl föranleder annat. 
Konstnärsbelöning kan uppgå till högst fem gånger det basbelopp som 

enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring gällde vid kalenderårets 
ingång. Det för januari 1975 fastställda basbeloppet är 9 000 kr. Be
löningens maximibelopp för år 1975 uppgår således till 45 000 kr. Detta 
maximibelopp minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett bas
belopp och med 75 % av årsinkomsten i övrigt. 

Antalet konstnärsbelöningar är innevarande budgetår 120. 

Föredraganden 

Med hänsyn till en beräknad ökad belastning under nästa budgetår 
främst till följd av basbeloppets höjning finner jag att detta anslag bör 
höjas med 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konstniirsbelöningar för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 625 000 kr. 

B 3. Statens konstråd 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

223 252 
250 000 
269 000 

Statens konstråd har till uppgift att genom förvärv av konstnärliga 
arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndig
heter verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. 

1965 års musei- och utställningssakkunniga har i delbetänkandet (Ds U 
1974: 5) Offentlig konst, avlämnat i augusti 1974, framlagt förslag be
träffande bl.a. statens konstråds organisation och arbetsuppgifter. Be
tänkandet remissbehandlas f. n. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 20 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig pcrsoml 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Statens konstråd 

l 
0,5 

1,5 

191 700 
300 

27 300 
15 700 
15 000 

250 000 

Statens 
konstråd 

of. 
of. 

of. 

-I 22 000 
of. 

+ 7700 
+ 1 800 
+ 1 500 

+33 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+12 200 
of. 

+ 3 500 
+ 1 800 
+ 1 500 

+19 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 19 000 kr., varav 6 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. En reduktion enligt 0-alternativet innebär för rådets del en ned

skärning av verksamheten överlag. 
3. Som ett led i strävandena att förbättra informationen till mottagar

sidan föreslås en utökning av antalet sammanträden och resor ( + 14 ZOO 
kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 269 000 kr. 

B 4. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

2 029 228 

3 800 000 

4 500 000 

Reservation 970 772 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter, som beslutas av statens 

konstråd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslut
ning till olika byggnader, dels stafflikonst, skulptur, grafik m. m. Utöver 

beställningar som är möjliga inom anslagets ram får konstrådet beställa 

konst intill ett belopp av högst 1,9 milj. kr. för betalning under följande 

budgetår. 
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Statens konstråd 

1. I likhet med föregående år framhåller rådet att starka skäl talar 

för att den s. k. enprocentregeln läggs till grund för tilldelningen av 
medel för konstförvärv, vilket skulle innebära ett belopp motsvarande 

en procent av investeringskostnaderna för statliga nybyggnader. Rådet 

pekar särskilt på konstnärernas svåra sysselsättningsläge och på behovet 

av konstnärlig medverkan i utformningen av den offentliga miljön. 

( +4 200 000 kr.) 
2. Bemyndigandet att beställa konst för betalning under följande bud

getår bör höjas från nuvarande 1,9 till 4 milj. kr. 
3. Ett genomförande av 0-alternativet innebär att medlen för rådets 

konstförvärv minskas med 209 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört inledningsvis under avsnittet B 
Kulturändamål beräknar jag en höjning av anslaget med 700 000 kr. 

som ett led i insatserna för bildkonstnärerna. 
Utöver beställningar som blir möjliga inom anslagets ram bör rådet 

enligt samma principer som gäller för innevarande budgetår få be

ställa konst till ett belopp av högst 2,3 milj. kr. för betalning under föl
jande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag anfört angående beställningar av konst, som 

föranleder utgifter under senare budgetår än budgc.tåret 

1975/76. 
2. till Förvärv av konst för statens byggnader m. m. för budget

året 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 4 500 000 kr. 

B 5. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom 
bibliotek m. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

13 133 000 
14 538 000 

15 074 000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår ersättning åt författare m. fl. 
för utlåning av deras verk genom bibliotek med 13 738 000 kr. samt åt 
författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av tal
böcker och taltidningar med 800 000 kr. 

Gällande bestämmelser om b i b I i o te k s ers ätt ni n g finns 
i kungörelsen (1962: 652) angående Sveriges författarfond (ändrad senast 

1972: 553). Ersättning utgår bl. a. för utlåning genom länsbibliotek, 
folkbibliotek och skolbibliotek av svenska litterära verk i original och 
litterära verk i svensk översättning. Ersättning utgår även för sådana 
verk som ingår i bibliotekens referenssamlingar. 
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Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel 
motsvarande vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. Innevarande 
budgetår uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 18 öre för 
hemlån och till 72 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt 
verk till 6 öre för hemlån och till 24 öre för referensexemplar. Av fon
dens medel utbetalas individuell ersättning till svenska författare av 
originalverk, s. k. författarpenning, med 10 öre av grundbeloppet för 

hemlån och med 40 öre för referensexemplar av originalverk. För förfat
tare med höga utlåningssiffror gäller vissa begränsningar. Återstoden av 
fonden, den s. k. fria delen, används efter bestämmande av författar
fondens styrelse till stipendier, pensioner, understöd och andra för 
författare, översättare m. fl. gemensamma ändamål. 

Försöksvis tillämpar styrelsen även ett stipendiesystem som innebär 
att man genom att ge stipendietillägg till utgående författarpenning 
sk.apar förutsättningar för ett antal författare och andra upphovsmän 
att få en garanterad årsinkomst av f. n. 24 000 kr. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk 
i form av t a I b ö c k e r o c h ta I t i d n in g a r fördelas av Sveriges 
författarförbund enligt vissa av förbundet fastställda regler. 

Styrelsen för Sveriges författar/ ond 

1. En beräknad ökning av bi b I i o te k s ut I ån ingen till 91,4 

milj. lån under år 1975 och av handboksamlingarna till 5,1 milj. vo
lymer samma år medför ett ökat behov av medel för biblioteksersätt
ning ( + 311 000 kr.). 

2. Som allmän princip bör gälla att biblioteksersättningens g r u n d
b e 1 o p p som utgår för lån och referensexemplar av verk i rättsskyd
dad svensk översättning bör höjas från en tredjedel till hälften 
av motsvarande belopp som gäller för svenska originalverk. 

3. B i b l i o te k s e r s ätt ni n g e n bör under nästa budgetår för 
hemlån av svenskt originalverk höjas till 30 öre och för lån av översatt 
verk till 15 öre. Vidare bör ersättningen för i referenssamling ingående 
svenskt originalverk höjas till 1 kr. 20 öre och för i sådan samling in
gående översatt verk till 60 öre. ( + 11 648 000 kr.) 

Styrelsen räknar preliminärt med att grundbeloppet 30 öre fördelas 
så att 12 öre tillfaller fondens fria del och 18 öre utgår i författarpen
ning, med samma procentuella avtrappning vid höga utlåningssiffror 

som f. n. tillämpas. 
Styrelsens beräknade användning av medlen i dess helhet framgår av 

följande sammanställning. 
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Fördelning av författarfondens medel budgetåren 1973174-1975176. 

Ändami1l 

Författarpenningar 
Långtidsstipendier 
Stipendietillägg 
Arbets- och resestipendier 
Tillfälliga bidrag 
Pensioner 
Premier 
Bidrag till särskilda ändamål 

(däri organisations bidrag) 
Administration 

1973;74 
Utgifter 

3 635 390 
I 802 875 
2 139 000 
2190000 

269 958 
I 869 830 

340 000 

1 1 286 500 
423 246 

13 956 799 

1 Därav 84 000 kr. för budgetåret 1972.'73 

S1·erigcs f örfattarförbund 

1974/75 
Beräknade 
utgifter 

3 700 000 
I 995 000 
2 100 000 
I 163 000 

300 000 
I 900 000 

I 250 000 
600 000 

13 008 000 

1975/76 
Prcl. beräknade 
utgifter vid bi
fall till styrel
sens förslag 

6 300 000 
2 700 000 
3 800 000 
4 600 000 

500 000 
3 000 000 

500 000 

2 000 000 
700 000 

24 100 000 

l. l\ledelsbehovet under nästa budgetår för c r s ä t t ni n g å t f ö r

f att ar e och översättare för utnyttjande av deras 

v e r k i f o r m a v t a 1 b ö c k e r o c h t a 1 t i d n i n g a r beräknas 

uppgå till 850 ooo kr. (+so ooo kr.). 

2. J siirskild skrivelse upprepar förbundet sitt tidigare framförda krav 

att biblioteksersättningen för hemlån av svenskt originalverk sätts till 

30 öre, med motsvarande höjningar för övriga belopp. översättarersätt

ningen bör härvid slutligt regleras så, att den kommer att motsvara 

h;ilften av författarcrsättningen. 

F uredraganden 

Vid min beräkning av medclsbehovet under anslaget har jag utgått 

från en något större ökning av biblioteksutlåningen än styrelsen för 

Sveriges författarfond och för bibliotcksersättningen beräknat ett ökat 

behov av 486 000 kr. För ökat utnyttjande av verk i form av talböcker 

och taltidningar beräknar jag en höjning med 50 000 kr. 

Med hänsyn till den översyn av systemet för ersättningar till olika 

konstnärsgrupper som kommer att aktualiseras genom det i inledningen 

nämnda betänkandet från kulturrådet anser jag det inte· motiverat att 

nu förorda ändringar i biblioteksersättningens konstruktion eller i be

loppens storlek. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättlling åt författare m. fl. för utlå1Zi11g av deras verk 

ge1Zom bibliotek m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 15 074 000 kr. 
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B 6. Statens biografbyrå 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

768 806 
759 000 
891000 
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Statens biografbyrås uppgift är att pröva frågor om godkännande av 

film som är avsedd att visas vid offentlig biografföreställning. Till bio
grafbyrån är som rådgivande organ knutna statens filmgranskningsråd 
och statens barnfilmnämnd. 

Avgifterna för granskning av biograffilm, som redovisas på driftbud
getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas inne
varande budgetår till 275 000 kr. 

1974/75 Bcr:iknad ändring 1975/76 

Statens Föredraganden 
biografbyrå 

Personal 
Handläggande personal I of. of. 
Övrig personal 9 of. of. 

10 of. of. 

Anslag 
Lönckoslnadcr 668 000 ' 78 000 -+ 93 000 
Sjukviird 1 000 of. + 500 
Rcseersättningar l I 500 ..:_ I 000 --;- I 000 

därav utrikes resor (2 800) (of.) (of.) 
Lokalkostnader 58 000 -\· 33 000 + 34000 
:Expenser 20 500 ' 4 000 + 3 500 

759 000 + 116 000 + 132 000 

Statens biograf byrä 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 128 000 kr., varav 25 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär för byråns del att personalen måste minskas 

med en censor. 
3. Med hänsyn främst till det ökade antalet filmer som ges in för 

granskning behöver anslagsposten för lönekostnader diknas upp ( + 3 900 

kr.). 
4. Medlen under posten Expenser behöver ökas på grund av högre 

underhållskostnader ( + 1 500 kr.). 

F örcdragmzden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens biografbyrå för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 891 000 kr. 
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B 7. Vissa åtgärder inom kulturområdet 

Som jag angett inledningsvis under avsnittet B Kulturändamål ämnar 

jag föreslå regeringen att senare för riksdagen lägga fram en särskild 
proposition angående en fortsatt reformering av den statliga kultur

politiken. 

I propositionen kommer följande i riksstaten för innevarande budget
år upptagna anslag att beröras, nämligen under avsnitt a) konst, litte

ratur, musik, teater m. m. Statens kulturråd, Filmstöd och Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål, under avsnittet b) arkiv, museer m. m. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Förvaltnings

kostnader, Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Un
derhföl och ökande av museets samlingar m. m., Riksantikvarieämbetet 

och statens historiska museum: Vård och underhåll av fornlämningar 

och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Riksantikvarieämbetet och 

statens historiska museum: Uppdragsverksamhet och Mcddhavsmusect 
samt under avsnittet c) ungdoms- och folkbildningsverksamhet Bidrag 
till folkbibliotek. 

I avvaktan på den särskilda propositionen bör medel tas upp med 
preliminärt beräknat belopp under förevarande rubrik. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vissa åtgiirder 

inom kulturområdet för budgetåret 1975/76 beräkna ett för
slagsanslag av 87 564 000 kr. 

B 8. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

60 032 000 
67 780 000 
83 679 000 

Reservation 4 209 2371 

1 Ur dessa medel har innevarande budgetår utgatt 3 610 000 kr. för lönekost
na<lspälägg för Operan avseende verksamhetsåret 1973 i14 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i akticbolags
form. Enligt beslut av statsmakterna (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, 
rskr 1974: 248) kommer teatrarnas verksamhet att den 1 juli 1975 föras 
över på statsägda aktiebolag sedan erforderliga avtal träffats. 

De för budgetåret 1973/74 anvisade statsbidragen till Operan och 
Dramatiska teatern uppgick till 41432000 kr. resp. 21634000 kr. Ge

r.om statsmakternas beslut om ytterligare anslag på dels tilläggsstat 111 
för budgetåret 1973/74 (prop. 1974: 85, KrU 1974: 10, rskr 1974: 132), 

dels tilläggsstat I för innevarande budgetår (prop. 1974: 170, KrU 1974: 

22, rskr 1974: 338) har ifrågavarande statsbidrag höjts med 957 000 kr. 
resp. 221 000 kr. avseende kostnadsökningar till följd av höjda sociala 
avgifter. 

Operan gav under spelåret 1973/74 349 föreställningar. Häri ingår 
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även föreställningar och konserter vid Drottningholmsteatern och på 

andra scener samt turneer. Antalet premiärer eller andra nyuppsätt

ningar uppgick till 21. Genomsnittligt har 96 % av platserna i opera

huset varit belagda. Antalet besökare vid Operans föreställningar upp

gick till ca 239 000. 

Dramatiska teatern hade under samma spelår 18 premiärer och sam

manlagt 1 272 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än teaterns 

egna scener. Sammanlagt ca 360 000 personer besökte teaterns föreställ

ningar. Beläggningen beräknas till 73 % vid stora scenen och till 83 % 
vid lilla scenen. 

Operan 

Statsbidragsbcräkning 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

Inredning och utrust-
ning av byggnader 

Materiel m. m. för 
teater\'erksamheten 

Ersättningar åt för-
fattarc och översät-
tare 

Turne- och annan 
teaterverksamhet 

Reklam 
Diverse utgifter 

Inkomster 
Recetter 
Programförsäljning, 

reklam m.m. 
Turne- och annan 

teaterverksamhet 
Räntor 
Kommunala anslag 
Statligt bidrag 

Operan 

1974/75 

38 342 000 
95 000 

5 930 000 
330 000 

95 000 

1 537 000 

400 000 

700 000 
600000 
350000 

48 379 000 

I 200 000 

193 000 

800 000 
515 000 
300 000 

45 361 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Operan Teater- och Föredra-
musikrådet ganden 

' 9 848 000 + 8 439 000 + 7 576 000 
15 000 + 10000 + 10000 

_!_ 5 039 000 + 4 583 000 + 4 592 000 
50 000 + 33 000 + 26000 

15 000 + JO 000 + 10000 

--- 430000 + 230000 + 230 000 

' 290 000 + 40 000 + 40000 

' 805 000 + 105 000 + 70000 

' 150 000 + 60 000 + 90000 
+ 92000 + 35 000 + 28 000 

+16 734 000 +13 545 000 -!-12 672 000 

+ 1 840 000 + I 600 000 + 1 600 000 

+ 
7 0001 

of. 
of. 
of. 

of. of. 

+ 14 887 000 + 11 945 000 + 11 072 000 

48379000 +16734000 +13545000 +12672000 

1. För allmänna kostnadsstegringar m. m. beräknas en ökning av 

12 150 000 kr. Av dessa avser 650 000 kr. en återgång till grundnivån 

för lönekostnaderna vid 1973174 års personalvolym. 

2. 0-alternativet innebär främst en minskning av personalen. 
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3. För utökad skol- och ungdomsteatcr och vidgad experimentverk

samhet samt för uppsökande förestälhiingar i stockhölmsreglönen be

räknar teatern ett behov av 2 735 000 kr. 

Teater- och musikrådet 

Rådet räknar för allmänna kostnadsstcgringar m. m. med 11 945 000 

.kr., varav 650 000 kr. avser återgång till 1973174 års personalvolym. 

Härutöver tillstyrker rådet inga ökningar för Operans del. 

Dramatiska teatern 

1974,'75 Beräknad ändring 1975/76 

Dramatiska Teater- och Föredra-
teatern musikrå<ler ganden 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekosrnader 19012000 +4 939 000 +4 339 000 +3 941 000 
Sjukvård 25 000 of. of. of. 
Lokalkostnader 2 980 000 + 495 000 + 480 000 + 487 000 
Expenser 250 000 + 38 000 + 25 000 + 20 000 
Inredning och utrust-

ning av byggnader 180 000 + 27 000 + 18 000 + 18 000 
Materiel m.m. för 

tealerverksamheten 1 100 000 + 220 000 + 165 000 + 165 000 
Ersättning åt författare 

och översättare 300 000 + 100 000 -]- 30 000 + 30000 
Utbyte med utländska 

teatrar 10 000 of. of. of. 
Reklam 800 000 200 000 + 80000 + 120 000 
Diverse utgifter 580 000 + 70000 + 58 000 + 46000 

25 237 000 +6 089 000 +5195 000 +4827000 
/11ko111ster 
Recetter 2 500 000 300 000 300 000 of. 
Programförsäljning, 

reklam m.m. 170 000 + 30 000} 
Räntor 135 000 30000 of. of. 
Hyror 13 000 of. 
Statligt bidrag 22 419 000 +6 389 000 +5 495 000 +4 827 000 

25 237 000 +6 089 000 +5195 000 +4827 000 

Dramatiska teatem 

1. För allmänna kostnadsökningar m. m. beräknar teatern ett behov 

av 5 389 000 kr. 
2. Vid en reduktion enligt 0-alternativet förordas en minskning av 

personalen. 

3. För att säkerställa teaterns möjligheter till konstnärlig utveckling 

bör kravet på biljettintäkter sättas till ett 300 000 kr. lägre belopp än 

innevarande år och statsbidraget höjas med motsvarande summa. Vida

re krävs viss personalförstärkning och ökade medel till författarersätt

ningar. ( + 700 000 kr.) 
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Teater- och musikrådet 

1. För allmänna kostnadsstegringar räknar rådet med ett behov av 
5195 000 kr. 

2. Rådet tillstyrker att kravet på recetter sänks med 300 000 kr. 

Föredraganden 

Förberedelser pågår för överförandet av Operans och Dramatiska 

teaterns verksamhet på statsägda aktiebolag fr. o. m. nästa budgetår. 
BL a. erfordras medel för aktieteckning. Jag återkommer till denna 
fråga i det följande på kapitalbudgeten under Fonden för statens ak
tier. Den statliga bolagsformen medför i sig inte några förändringar i 
vad gäller omfattningen eller inriktningen av teaterverksamheten vid de 

båda institutionerna. 

Under större delen av nästa spelår kommer Operan att kunna ha hu
vudparten av sin verksamhet förlagd till operahuset. Jag räknar därför 
med att teaterns personalbehov åter kommer att stiga och utgår vid min 
beräkning av anslaget från en personalnivå motsvarande den verksam
hetsåret 1973174. 

Anslaget till Operan och Dramatiska teatern bör höjas med samman

lagt 15 899 000 kr. Beloppet bör ses mot bakgrund av att teatrarna re

dan innevarande budgetår har behov av 9 095 000 kr. för avtalsenliga 
löneökningar och höjda sociala kostnader, vilket kommer att framgå av 
min anmälan senare denna dag av tilläggsstat Il till riksstaten för inne

varande budgetiir. De ökningar jag beräknar för nästa budgetår innebär 
en anpassning av lönekostnaderna till 1974175 års Jönenivå, men avser 
i övrigt endast prisomräkning och höjda sociala avgifter. Den ökning av 
medelsbehovet som följer med de avtal som kommer att slutas avseende 
löner till teatrarnas personal verksamhetsåret 1975176 är inte beaktad. 
Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga. 

Som framgår av sammanställningen ökar statsbidraget till Operan en
ligt min beräkning med 11 072 000 kr. och till Dramatiska teatern med 

4 827 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 

1975176 anvisa ett rcservationsans!ag av 83 679 000 kr. 

B 9. Bidrag till Svenska riksteatern 

197317 4 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

34 199 000 
36 820 000 

42 656 000 

Reservation 217 074 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 

Till Riksteatern är även knutna länsteaterföreningar. 
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Kungl. Maj:t utfärdade den 28 juni 1974 nya bestämmelser angå

ende statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet I dessa före

skrivs att bidraget skall användas för central och regional produktion 

och distribution av teater som komplettering till regional och lokal tea

terverksamhet. Riksteatern skall vidare förmedla teaterföreställningar 

och gästspcl av andra institutioner och ensembler samt ge allmän infor

mation och rådgivning till yrkesmässigt arbetande teatrar och amatör

teatrar. I den verksamhet för vilken statsbidrag utgår skall Riksteatern 

i tillämpliga delar beakta de mål som fastställs för den statliga kultur

politiken. Teatern skall samarbeta med Institutet för rikskonserter, 

Operan och Dramatiska teatern och i övrigt samverka med myndigheter 

och folkbildningsorganisationer och med institutioner inom teatern och 

andra konstområden. 

Riksteaterns verksamhet står under tillsyn av statens kulturråd. I 
teaterns styrelse utser regeringen ordförande och en ledamot jämte en 

suppleant. 

För budgetåret 1973/74 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 

bidrag av 33 699 000 kr. Enligt bokslutet redovisas ett underskott med 

ca 145 000 kr. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1973174 framfört 4 412 före

ställningar. Antalet besökare var drygt 1 miljon. Den egna produktio

nen omfattade 127 program. 

1974/75 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekostnader 26 238 000 
Traktamenten 4 200 000 
Sjukvård 28 000 
Expenser 750 000 
Kostnader för köpta 

turneföreställningar I 500 000 
Materiel m. m. för 

produktion 3 800 000 
Rese- och transport-

kostnader 3 400 000 
Reklam m. m. 1400000 
Lokalkostnader 1800000 
Diverse utgifter 370 000 
llidrag till verksam-

heten på Södra 
teatern i Stockholm J 280 000 

44 766 000 
Inkomster 
Gager från arran-

görcr, rccctter 7 709 000 
Medlemsavgifter 12 000 
Peruk makeri 225 000 
Statsbidrag 36 820 000 

44 766 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Svenska 
riksteatern 

Teater- och Föredra-
musikrådet ganden 

+11 900000 + 6 751 000 l +3 975 000 
+ 2 595 OOÖ + .1 640 0001 

3 000 + 3 000 
+ 123 000 + 103 ooo I 
+ 4 200 000 1410000 

+2 046 000 
+ 1 918 000 -f·· I 085 000 

-;· 1 o:n ooo ··j- 651 000 
736 000 -;- 290 000 + 200 000 
270 000 + 230 000 r (nettobelopp) 

1087000 + 387 000 

I 
I- 315 000 1 200 oooJ I 

+24 179 000 --:--12 750 000 -t-6 221 000 

+ 3 624 000 + 1640000 + 385 000 
of. of. 
of. of. 

+20 555 000 + 11 110 000 +5 836 ooo 
+24179 000 + 12 750 000 +6 221 GOO 
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Svenska riksteatern 

1. Riksteatern förutser att dess verksamhet i framtiden kommer att 

få en delvis ändrad inriktning. Dess egen produktion skall i första hand 

komplettera den regionalt och lokalt producerade teatern. Vidare kom

mer större vikt att läggas vid Riksteaterns uppgift som konsultorgan för 

såväl den yrkesmässigt verksamma teatern som amatörteatern. 

För nästa budgetår begärs medel för en total ökning av antalet före

ställningar med 1 105, varav 555 egenproducerade och 550 köpta. 

2. Till följd av de allmänna kostnadsstegringarna beräknas teaterns 

mcdelsbehov inkl. lönekostnader öka med 5 896 000 kr. efter avdrag 

för en beräknad ökning av gagcinkomsterna vid oförändrad verk

samhetsnivå. Teatern avser att i särskild skrivelse hemställa om extra 

anslag för täckande av avtalsenliga löneökningar till följd av kommande 

Iönerörelsc. 

3. 0-alternativet innebär att personalen reduceras och att utbudet av 

förestäliningar minskar. 

4. Riksteaterns egen produktion föreslås utökad genom bl. a. 

en årsengagerad större dramatisk ensemble ( + 1 706 000 kr.) och en 

musicalturne ( + 1 423 000 kr.). Vidare bör den egna sk o 1- o c h 
f ö r e n i n g s t e a t e r p ro d u k t i o n en utvidgas och vidareutveck

las ( +2 471 000 kr.). Önskemål finns även om en utökad produktion för 

fo 1 k p ark er n a ( + 1 005 000 kr.). 

5. När det gäller köpta föres t ä 11 ni n g ar och sam ar

b e t s p ro j ek t begär Riksteatern medel för ett ökat antal föreställ
ningar från Operan och Dramatiska teatern och för uppsökande före

ställningar vid skolor, föreningar och vårdinrättningar etc. Vidare be

gärs ökade medel för särskilda samarbetsprojekt med Operan, Riks

konsertcr och försöksverksamhetcn med riksutställningar liksom för en 

utvidgning av de utländska gästspelen ( + 2 840 000 kr.). 

6. På den tekniska och ad min is t r a t i va sidan begärs 

medel för utvecklingsarbete, för kurs- och utbildningsverksamhet och för 

personalförstärkningar, bl. a. i fråga om scentekniker och projektledare 

(+4151000 kr.). 
7. För verksamheten på Södra teater 11 begärs ökade medel 

för gästspcl m. m. ( -t-315 000 kr.). 

Teater- och musikrådet 

1. Rådet räknar med ett högre belopp än teatern för allmänna kost

nadsstegringar m. m. ( +6 086 000 kr.). 

2. Rådet ger högsta prioritet åt teaterns förslag om uppsökande före

ställningar i föreningar och på vårdinrättningar ( +667 000 kr.). Vidare 

understryker rådet att medel måste ställas till teaterns förfogande för 

anställande av ytterligare tekniker ( +912 000 kr.). Slutligen tillstyrker 
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rådet medelsökningar för köpta föreställningar, i första hand från 

Operan och Dramatiska teatern, och för samarbetsprojekt ( +1 200 000 

kr.) samt för utveckling av förenings- och skolteatern ( + 100 000 kr.). 

F iiredraganden 

Svenska riksteatern har fr. o. m. innevarande spelår fått delvis nya 

arbetsuppgifter. För en fortsatt utveckling av verksamheten enligt de 

nya riktlinjerna behöver teatern erhålla resurser. Den av mig föreslagna 

nettoökningen av 200 000 kr. bör bl. a. ge teatern ökade möjligheter till 

insatser inom den uppsökande förenings- och skolteatern. 

Vid min beräkning av kostnaderna för löner och traktamenten har 

jag utgått från 1974/75 års nivå. Det medelsbehov som följer med de 

avtal som kommer att slutas avseende löner till Riksteaterns personal 

för nästa budgetår har jag inte beaktat här. Jag avser att senare åter

komma till regeringen i denna fråga. 

Vid min beräkning av övriga kostnadsökningar av automatisk natur 

har jag tagit hänsyn till att Iönekostnadspålägget höjs fr. o. m. nästa 

budgetår. 

ökningen av statsbidragsbchovet reduceras genom ett beräknat till

skott i teaterns egna inkomster till följd av gagehöjning. 

Sammanlagt innebär vad jag här förordat att anslaget bör höjas med 

5 836 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1975/76 an

visa ett reservationsanslag av 42 656 000 kr. 

B 10. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitu
tioner 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 
57 942 000 

68 300 000 

Genom statsmakternas beslut (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 

1974: 248) har innevarande budgetår införts ett nytt system för stats

bidrag till institutioner på teater-, dans- och musikområdena. Enligt kun

görelsen (1974: 451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musik

institutioner får institution som bedriver yrkesmässig teater-, dans- eller 

musikverksamhet och som uppbär bidrag från kommun eller landstings

kornmun statsbidrag till kostnader för verksamheten, om regeringen för

klarat institutionen berättigad till sådant. Institution som får bidrag står 

under tillsyn av statens kulturråd. 

Statsbidraget utgår i form av grund b i d r ag och t il I äggs b i

d r ag. Underlaget för beräkningen av grundbidraget utgörs av det an

tal g r u n d b e I o p p som varje år fastställs för institutionen. Grund-
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beloppet beräknas med utgångspunkt i den genomsnittliga lönekostna
den per anställd vid teater- och dansinstitutionema resp. musikinstitu
tionerna. Grundbeloppets storlek och det totala antalet belopp fast
ställs årligen av regeringen. Regeringen eller efter dess bemyndigande 
statens kulturråd beslutar om fördelningen av grundbeloppen på de en
skilda statsbidragsberättigade institutionerna. Fördelningen skall redo
visas för påföljande års riksdag. 

Statsbidrag beräknas för varje institution på grund av högst det antal 
grundbelopp som svarar mot det under redovisningsåret genomsnittliga 
antalet arbetstagare vid institutionen, beräknat på sätt som anges i 19 
kap. 1 §tredje stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring. För kost
nader för köp av tjänster får inräknas ett belopp motsvarande högst 
10 % av de tilldelade grundbeloppen. 

Grundbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget. Till nyinrättade 
institutioner kan efter regeringens prövning grundbidrag utgå med 
60 % av bidragsunderlaget under högst tre år. Institution med regional 
verksamhet av väsentlig omfattning kan efter prövning av statens kul
turråd få tilläggsbidrag inom ramen för tillgängliga medel. 

Innevarande budgetår är grundbeloppet för teater- och dansinstitutio
ner 48 705 kr. och för musik.institutioner 71170 kr. Tilläggsbidrag utgår 
med ett belopp av sammanlagt högst 1 600 000 kr. 

Teater- och musikrådet 

1. Enligt rådets mening kan målen för kulturpolitiken förverkligas 
på t e a t e r o m r å d e t bl. a. genom att staten medverkar till en ut
ökad verksamhet utanför storstadsområdena och i nya sociala miljöer. 
Statsbidrag föreslås utgå till två nya regionala ensembler, en talteater
cnsemble i Kopparbergs län och en länsmusikteatcr i Värmlands län. 
Härutöver föreslås viss expansion vid befintliga teatrar. Sammanlagt bör 
antalet grundbelopp till teaterinstitutioner öka med 54. 

2. På m u si ko m råd e t prioriteras utvidgning av verksamheten i 
de delar av landet som hittills saknat ett fast professionellt musikutbud. 
Sex grundbelopp föreslås utgå till en nyupprättad kammarmusikensemble 
i Oskarshamn. För utvidgad verksamhet vid befintliga institutioner före
slås 16 grundbelopp. 

3. Medlen för t i l lä g g s b i d r ag till regional verksamhet bör hö
jas till 3 milj. kr. 

4. Det har visat sig att underlaget för beräkning av grundbeloppen 
inte varit helt enhetligt. Teater- och musikrådet har inlett en genomgång 
av bidragsunderlagct tillsammans med bl. a. riksrevisionsverket. Rådets 
förslag till anslag är mot denna bakgrund preliminärt. Anslaget föreslås 
öka med 11 433 000 kr., varav 7 526 000 kr. avser pris- och löneom

räkning. 
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State11s kulturrdd 

1. Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till 
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner budgetåret 
1975176. 

Institution Antal grund- Antal grundbelopp 1975/76 
belopp enl. regi. enligt reviderad beräkning 
brev 1974/75 Exkl. Inkl. 

expansion expansion 

Boras stadsteater 42 44 47 
Folkteatern i Göteborg 54 56 56 
Göteborgs stadsteater 179 186 188 
Göteborgs teater- och 

konsertaktiebolag• 279 280 280 
Helsingborgs stadsteater 56 55 59 
Malmö stadsteater 345 350 350 
Norrbottens länsteater 48 48 48 
Stadsteatern-Norrköping 

Linköping 145 145 145 
Stockholms stadsteater 276 277 277 
Upsala stadsteater 78 78 78 
Västernorrlands regionteater 16 13 18 
Västerbottensteatem 16 16 20 

Summa 1 534 1 548 1 566 

Gävleborgs läns orkesterförening 44 55 57 
Göteborgs teater- och 

konsertaktiebolag• 95 105 105 
Konsertföreningen i Stockholm 117 134 135 
Nordvästra Skånes 

orkesterförening 37 38 43 
Norrköpings orkesterförening 58 75 75 
Malmö konserthusstiftelse 77 85 85 
yästcrås musiksällskap 12 14 14 
Orebro orkesterstiftelse 20 24 24 

Summa 460 530 538 

Summa 1994 2078 2104 

Nya institutioner i Dalarna 15 
Värmland 12 
Oskarshamn 6 

Summa totalt 1994 2 078 2137 

1 För teatcrverksamheten 
' För konsertverksamheten 

2. Rådet har avslutat den av teater- och musikrådet påbörjade över
synen av b i d r a g s u n d e r l a g e t. Rådet föreslår att grundbelop
pet för teater- och dansinstitutioner fastställs till 54 047 kr. och för mu
sikinstitutioner till 66 430 kr. Beräkningen bygger på en ny fördelning 
av kostnader för fast anställd personal och för köpta tjänster. Som en 
följd härav bör nuvarande maximering av bidragsgrundande kostnader 
för köpta tjänster i fråga om musikinstitutioner höjas från 10 % till 
20 % av bidragsunderlaget. 

3 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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3. För oförändrad verksamhet krävs efter översynen ett ökat antal 
grundbclopp. Rådet beräknar för teater- och dansinstitutioner totalt 
1 548 grundbelopp och för musikinstitutioner 530. I fråga om stödet till 

ny a e n s c rn b l e r utgår statens kulturråd från teater- och musikrå

dets förslag om två nya regionala teaterinstitutioner och en ny musik
institution i Oskarshamn. Totalt föreslås 1 593 grundbelopp för te a· 
t er- och d ans institutioner, varav 18 för expansion vid be
fintliga institutioner och 27 för bidrag till nyinrättade. För m u s i k in
s t i t u t i o n e r föreslås 544 belopp, varav en ökning med åtta för be

fintliga institutioner och sex för bidrag till en nyinrättad. 
4. Anslaget bör beräknas till 70 376 000 kr., en höjning med 

12 434 000 kr., varav 9 081 000 kr. utgör pris- och löneomräkning. Därav 
avser 3 milj. kr. tilläggsbidrag till regional verksamhet. I ökningen in
går beräknade merkostnader bl. a. på grund av höjda sociala avgifter. 

Föredraganden 

Den 1 juli 1974 infördes ett nytt system för det statliga stödd till 
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner. Bidragssystc
met är konstruerat för att på olika sätt stimulera en kulturpolitiskt önsk

värd utveckling av institutionsverksamheten, bl. a. en ökad inriktning 
mot nya grupper i samhället och en ökad geografisk spridning. Bidraget 
kan bl. a. utnyttjas för tillfälliga engagemang av personal vid institutio
nerna, något som är viktigt inte minst i den uppsökande verksamheten. 
I systemet finns också inbyggd en stimulans till ökat regionalt ansvars

tagande. För kommuner och landsting innebär det nya bidragssystemet 
att storleken på det statliga bidraget är fastställd redan vid verksamhets
årets början, vilket underlättar planeringen inför ett ökat engagemang 

på kulturområdet. 
Den nya form för beräkning av de bidragsgrundande personalkost

naderna som föreslås av statens kulturråd tar enligt min bedömning 
ökad hänsyn till de faktiska anställningsformerna för personalen vid 
institutionerna, vilket också gör att man får en mer rättvisande bild av 
fördelningen av institutionernas kostnader. Vid den översyn som sta

tens kulturråd utfört har kostnaderna för köpta tjänster skiljts ut från 

övriga personalkostnader enligt enhetligt genomförda principer. över

synen har lett till att grundbeloppens ursprungliga storlek minskats sam
tidigt som antalet belopp höjts. Jag ansluter mig till kulturrådets be

dömning att maximeringen av kostnaderna för s. k. köpta tjiinstcr vid 

musikinstitutioner hiirvid bör höjas till 20 % av bidragsunderlaget. 

Vid min beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår har jag ut

gått från ett grundbelopp av 54 047 kr. för teater- och dansinstittttioner 
och 66 430 kr. för musikinstitutioner. Jag räknar med ett sainmanlagt 

bidragsundcrlag av 1 551 grundbelopp till bcfintlign. teatrar och 532 
grundbelopp till befintliga musikinstitutioner. Härvid har jag tagit hän-
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syn till behovet av viss höjning av antalet grundbelopp till två institutio

ner, nämligen Västernorrlands regiciriteater och Nordvästra Skånes or
kesterförening, för vilka den nya beräkningsmetoden annars skulle ha 
inneburit en sänkning av statsbidraget. 

För bidrag till två nya regionala teatrar i Värmlands och i Koppar

bergs län och till en kammarmusikensemble i Oskarshamn har jag be
räknat 33 grundbelopp. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att statens kul

turråd i fortsättningen beslutar om fördelningen av grundbeloppcn på 
de olika institutionerna. 

Formerna för fördelningen av tilläggsbidrag till regional verksamhet 

ses f. n. över av statens kulturråd. Jag räknar med oförändrat belopp 
för den delen av anslaget. 

Det sammanlagda medclsbehovet för bidrag till regionala och lokala 
teater-, dans- och musikinstitutioner nästa budgetår beräknar jag till 

68 300 000 kr. ökningen jämfört med föregående budgetår är 10 358 000 
kr., varav 9 081 000 kr. är att hänföra till pris- och löneomräkning. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna de av mig förordade förändringarna i beräkningen 

av bidragsunderlaget för regionala och lokala teater-, dans

och musikinstitutioner, 
2. till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musik

institutioner för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag 
av 68 300 000 kr. 

B 11. Rikskonsertverksamhet 

] 973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

17 358 000 

18 913 000 

21 392 000 

Reservation 

Stiftelsen Institutet för rikskonsertcr (IRK) har till uppgift att främja 
musiklivet genom att ge råd och informera i frågor om konsertvcrksam
het och andra musikframträdanden, anordna och förmedla konserter som 
komplettering till annan musikverksamhet i landet samt i i:ivrigt verka 
för musiklivets utveckling. IRK skall därvid särskilt informera om och 
främja nya tendenser i svenskt musikliv, verka för kontakter med mu

siklivet i utlandet samt främja utvccklingsarbete med skolkonsertvcrk:

samhct. Vidare bedriver IRK försöksverksamhet med produktion och 
distribution av fonogram. 

IRK skall i sin verksamhet samarbeta med Svenska riksteatern och 

Operan samt i övrigt samverka och samråda med statliga och kom
munala myndigheter, folkbildningsorganisationer, institutioner, organi
sationer och organ som företräder musiklivets andra konstområden. 
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IRK:s styrelse består av tio ledamöter, av vilka regeringen utser 
fyra, däribland ordföranden; IRK:s verksamhet står under ti\lsyn av sta
tens kulturråd. 

Enligt de av Kungl. Maj:t meddelade föreskrifterna för anslaget är 
detta indelat i anslagsposter som svarar mot IRK:s olika verksamhets
områden. Under varje anslagspost har beräknats medel dels för de di
rekta kostnaderna för produktion av konserter m. m. till den del dessa 
skall täckas med statsbidrag, dels för personalkostnader och omkostna
der vid IRK:s administrativa och producerande enheter till de delar de
ras verksamhet avser området för resp. anslagspost. Posterna är beräk
nade med hänsyn till de ersättningar som IRK äger ta ut av lokala 
arrangörer av konserter samt med hänsyn till vissa övriga väntade in
komster av verksamheten. 

Innevarande budgetår beräknas arrangemangen under medverkan av 
Rikskonserter uppgå till följande antal, nämligen skolkonserter till 4 660 
varav regionmusiken svarar för 2 570, läger inom ramen för Musik för 
Ungdom till 28, interna konserter inkl. interna ungdomskonsertcr till 
2 150, varav regionmusiken svarar för 1 500, och allmänna konserter till 
500, varav regionmusiken svarar för 200. Skolkonserter förekommer nu 
i hela landet, i Stockholms kommun dock endast i form av provkonser
ter. 

Anslag 
Skolkonscrtverksamht:t 
Musik för Ungdom 
Intern konscrtverksamhct 

inom vårdanstalter och 
föreningsliv m.m. 

Offentlig konsertverksamhet 
Stöd till regionala och 

lokala musikaktiviteter 
Artistutbyte med utlandet 
Experimentell verksamhet 
Musiksociologiska utred-

ningar' 
Produktion av fonogram 
Information 
Vidareutbildning av 

regionmusiker 

1974/75 

6 881 000 
576 000 

1 533 000 
3 023 000 

1320000 
383 000 
544 000 

426000 
1 815 000 
1 546000 

866 000 

18 913 000 

Beräknad ändring 1975/76 

R ikskonsener Teater- och 
musikrådet 

+ 3 022 000 + 2 340 000 
; 231 000 + 96000 

+ 854 000 + 629000 
+ 1229000 + 527 000 

+ 683 000 + 194 000 
+ 160 000 + 118 000 
+ 134 000 + 106000 

+ 106 000 + 99000 
+ 662 000 + 426000 
+ 274000 + 85000 

+ 193 000 + 106000 

+ 7548000 + 4726000 

' Den i punkt 8 föreslagna överföringen har inte beaktats i sammanställningen 

Institutet för rikskonserter 

1. Allmänna kostnadsökningar m. m. 2 148 000 kr., varav för höjt lö
nekostnadspålägg nästa budgetår 453 000 kr. 
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2. För täckning av merkostnader för sociala avgifter under budget

åren 1972/73-1974175 behövs 679 000 kr. 
3. Vid ett genomförande av 0-alternativet hejdas utvecklingen på vik

tiga områden inom rikskonsertverksamhetcn. 
4. IRK har för sin verksamhet indelat landet i åtta regioner. I sju av 

regionerna finns regionkontor medan Stockholmsregionen administreras 
från huvudkontoret. Den genomförda decentraliseringen har haft myc

ket gynnsamma effekter på samarbetet med regionmusiken samt kontak

terna med avnämare, arrangörer och amatörmusikliv. Den bedöms vi

dare av IRK kunna tjäna som ett led i den regionaliseringsprocess som 

förutsätts i prop. 1974: 28 angående den statliga kulturpolitiken. 

För nästa budgetår har IRK beslutat upprätta ett regionkontor för 
Stockholmsregionen. Den regionala p e r s o n a I o r g a n i-
s a t i o n en utökas därmed med en regionintendent, en producent och 
- genom en överföring från huvudkontoret - ett biträde. Det sam

manlagda antalet anställda vid regionkontoren beräknas då uppgå till 
32, varav 16 biträdespersonal. Förslagen i det följande rörande konsert

verksamheten föranleder att det c e n t r a I a k a n s I i e t behöver för
stärkas med en producent. Vidare behövs en produktionsplanerare och 

ett biträde vid fonogramavdelningen. Dessutom föreslås en överföring 

- förutom av biträdestjänsten till det nya regionkontoret - av tjänsten 

som chef för IRK:s musiksociologiska utredningar och två halvtidsan
ställda biträden till statens kulturråd. Slutligen inbesparas genom ratio

naliseringar en tjänst vid vidareutbildningsverksamheten för regionmusi
ker. Det sammanlagda antalet anställda vid det centrala kansliet beräk

nas under nästa budgetår uppgå till 82, varav 39,5 biträdespersonal. 
5. IRK har under de närmast föregående åren godkänt att sko 1-

k o n s e r te r n a fått uppgå till det antal som beställts, även om där
med andra områden inom rikskonsertverksamheten liksom även kva
liteten på konserterna, främst i form av mindre ensembler och minskad 
variation i utbudet, fått eftersättas. Innevarande budgetår har IRK inte 
ansett sig kunna ta ansvaret för en ytterligare kvalitetssänkning och 
därför beslutat sig för att av beställda 5 500 konserter endast genomföra 
ca 4 800, varav 2 750 med regionmusiker och 2 050 med frilansartister. 
Även om utbyggnaden av skolkonsertverksamheten längre fram förut
satts bli en angelägenhet för kommuner och/eller landsting bör rikt

punkten för nästa budgetår vara att antalet skolkonserter når upp till ca 
5 700 samt att hälften av konserterna utförs av frilansartister. Då re
gionmusiken beräknats öka sin andel av skolkonsertverksamheten med 
100 konserter behövs medel för ytterligare 800 konserter med frilansmu
siker. Därutöver föreslås viss ökning av genomsnittskostnaden för kon
sert. ( + 1 929 000 kr.) 

6. Resurserna för i n ter n a k o n se r te r in o m v å r d an st a I

t e r o c h f ö r e n i n g s 1 i v m. m. har inte heller räckt till för de se-
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naste årens efterfrågan. För nästa budgetår bör antalet interna kon
serter uppgå till ca 3 100. Detta förutsätter att medel anvisas för ytterli
gare 660 konserter med frilansmusiker och att regionmusiken ökar sin 
andel av konsertverksamheten med 300 konserter ( +530 000 kr.). 

7. För att rikskonsertverksamheten så småningom skall kunna svara 
mot uppgiften att genom konserter komplettera det lokala musiklivet 
bör antalet o f f e n t l i g a k o n s e r t e r under nästa budgetår öka och 
uppgå till minst ca 750. Medel behövs därvid för ytterligare 200 kon
serter med frilansmusiker samt att regionmusiken utökar sin medverkan 
med 50 konserter. ( + 926 000 kr.) 

8. Institutet föreslår efter överläggningar med organisationskommitten 
för statens kulturråd att medel för musiksociologiska utredningar fort
sättningsvis skall anvisas under statens kulturråds anslag. IRK:s anslag 
bör till följd härav minskas med 228 000 kr., vilket belopp svarar mot 
den rörliga delen av det för innevarande budgetår för musiksociologiska 
utredningar anvisade anslaget. 

Teater- och musikrådet 

1. Rådet räknar med samma belopp som IRK för allmänna kostnads
stegringar, inkl. täckning för merkostnader för sociala avgifter budget
åren 1972/73-1974/75. 

2. Rådet finner det sannolikt att IRK under de närmaste åren liksom 
hittills måste behålla det huvudsakliga produktionsansvaret för skol
konserter och interna konserter. Rådet tillstyrker mot bakgrund härav 
ökningar om sammanlagt 1 247 000 kr. för skolkonserter, 233 000 kr. för 

interna konserter, 224 000 kr. för offentliga konserter samt vissa mindre 
ökningar av medlen till bl. a. artistutbyte med utlandet. ( + 1 899 000 kr.) 

F örcdragmzden 

Jag förordar att anslaget höjs med 2 479 000 kr. Jag har därvid för 
allmänna kostnadsstegringar räknat med ett ökat medelsbehov av 
2 007 000 kr. Jag har vidare tagit upp ett belopp av 600 000 kr. som 
kompensation för institutets merkostnader för sociala avgifter under 
budgetåren 1973/74 och 1974/75 samt ett belopp av 100 000 kr. för en 
allmän förstärkning av verksamheten. Jag har också biträtt förslaget om 
att ett belopp av 228 000 kr. i fortsättningen skall beräknas under an
slaget till statens kulturråd för att användas i rådets utredningsverk
samhct. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rikskonsertverksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

reservationsanslag av 21 392 000 kr. 
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B 12. Regionmusiken 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

25 212 586 

24 998 000 
39 418 000 

Regionmusiken har uppgifter inom både det allmänna musiklivet 

och försvaret. En övervägande del av regionmusikens insatser i det all
männa musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamhcten. Viss 

kapacitet disponeras dock för direkta lokala insatser. Verksamheten 

innefattar främst skolkonserter, framträdanden i föreningsliv och vid 
vårdanstalter m. m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Regionmusiken leds av en styrelse, som tillsätts av regeringen. 

Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta regio
ner. På regionens huvudort finns förutom en musikavdelning även ett 

regionkansli. Det sammanlagda antalet musiker kommer vid genom

förd omorganisation att uppgå till 590. 

Kostnader för regionmusikens verksamhet bestrids från. fjärde resp. 
;\ttonde huvudtiteln. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Region- Föredra-
musiken ganden 

Personal 
Musikpersonal 628 +30 of. 
Övrig personal 40,5 ' 4 of. -i-

668,5 ...!...34 of. 
Plan 
Kostnader för verksam-

beten 42 317 000 -C-9 645 000 ··I- 7 276 000 
Intäkter frim konsert-

n:rksamhet I 582 000 593 000 + 8 593 000 

Summa anslag 40 735 000 

l 
- 1317 000 

därav under fjärde 
huvudtiteln 15 737 000 +9 052000 -15737000 

därav under åttonde • 
hurndtiteln 2{998 000 + 14 420 000 

Re1::io1111111sike11 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 5 970 000 kr., varav 1 217 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-altcrnativet innebär för regionmusikens del en minskning av re

surserna med ca 2,3 milj. kr. En sådan minskning kan endast åstad
kommas genom nedläggning av en musikavdelning samt genom an
sfällningsstopi:i vid vissa andra avdelningar. 

3. Regionmusiken behöver särskilda medel för att kunna anlita fri-
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lansmusiker för p ro du k t i o n e r i n om rik sk o n se r tv e r k
s a m h e t e n. Regionmusiken har f. n. inte den bredd att den utan 
förstärkningar utifrån kan spela den allsidiga repertoar som krävs inom 
rikskonsertverksamheten. Särskilda medel behövs vidare för anlitande 
av frilansmusiker även för regionmusikens egna produktioner. 
( + 1 804 000 kr.) 

4. K u r s v c r k s a m h e t. Regionmusikens administrativa personal 
föreslås få orienterande utbildning i musik. Vidare bör regionmusikens 
musikaliska ledare få viss administrativ utbildning. ( + 122 000 kr.) 

5. Ytterligare medel behövs för att ut veck I a och förnya 
repertoaren (-!-354000kr.). 

6. Nuvarande resurser för skriv person a 1 vid regionkanslierna 
behöver ökas ut till att motsvara kostnaderna för en heltidstjänst vid 
resp. kansli ( +93 000 kr.). 

7. Så gott som samtliga regionmusikavdelningar förhyr sina lokaler 
från försvaret. För att underlätta regionmusikens integrering i det all
männa musiklivet m. m. föreslås att u t f I y t t n in g från de militära 
förbanden sker med förslagsvis tre musikavdelningar om året. Utflytt
ningen för med sig ökade kostnader för hyror samt för inredning och ut
rustning ( +400 000 kr.). 

8. Regionmusiken föreslås slutligen få ökade medel för l ok al h å 11-
n i n g. Regionmusiken räknar med att de militära förbanden fr. o. m. 
nästa budgetår kommer att debitera regionmusiken de faktiska kostna
derna bl. a. för städning ( +902 000 kr.). 

Teater- och 11111sikrådet 

Liksom föregående budgetår prioriterar rådet de åtgärder som främ
jar regionmusikens fortsatta integration i det civila kulturlivet. Region
musiken bör därför ges medel för att anställa frilansmusiker för produk
tioner inom rikskonsertverksamheten och för regionmusikens egna pro
duktioner samt för att utveckla repertoaren m. m. Regionmusiken bör 
vidare öka sina insatser inom amatörmusiken. För dessa ändamål till
styrks under åttonde huvudtiteln sammanlagt 989 000 kr. För pris- och 
löneomräkning, inkl. ökade kostnader för lokalhållning samt i samband 
med utflyttning från militära förband, tillstyrks 3 346 000 kr. 

Föredraganden 

Kostnaderna för regionmusikens verksamhet bestrids f. n. från fjärde 
resp. åttonde huvudtiteln. Försvarets bidrag till regionmusiken uppgår 
till ca 40 % av kostnaderna för regionmusikens verksamhet. Bidraget 
utgår från anslaget F 18. Bidrag till regionmusiken, som belastar utgifts

ramen för det militära försvaret. Chefen för försvarsdepartementet har 
tidigare denna dag efter samråd med mig förordat att detta system av-
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vecklas fr. o. m. nästa budgetår. Försvaret bör i stället övergå till att 

betala regionmusiken för framträdartderia. Medel för detta bör budge

teras under försvarsgrenarnas anslag till ledning och förbandsverksam

het. Försvarets kostnader för nästa budgetår för musik från region
musiken har enligt nu överenskomna taxor beräknats till 8 milj. kr. 

Detta bör jämföras med de kostnader som enligt det nuvarande syste
met skulle ha fallit på försvaret under nästa budgetår, nämligen 

18 340 000 kr. Skillnaden mellan dessa två belopp - 10 340 000 kr. -

bör dras av från den militära utgiftsramen och föras över till region
musikens anslag under åttonde huvudtiteln (prop. 1975: 1 bil. 6 s. 63). 

Min medelsberäkning under åttonde huvudtiteln för regionmusikens 
verksamhet under nästa budgetår framgår av sammanställningen. Jag 
har därvid tagit hänsyn till de under fjärde huvudtiteln föreslagna för

ändringarna. Jag har vidare i enlighet med framlagda förslag beräk
nat ökade medel för lokalhållning (8) samt för merkostnader i samband 

med utflyttning från militära förband (7). Dessutom har ett belopp av 

325 000 kr. tagits upp för personalförstärkningar, främst med hänsyn 
till önskemålet att öka möjligheterna att till regionmusiken knyta fri

lansmusiker. De av mig förordade ökningarna motsvaras till en del av 
ökade insäkter från regionmusikens konsertverksamhet inom det allmän

na musiklivet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionmusiken för budgetåret 1975176 anvisa ett för
slagsanslag av 39 418 000 kr. 

B 13. Musikaliska akademien 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

1870112 

1842 000 
2185 000 

Musikaliska akademien har till uppgift att främja tonkonsten och 
vårda musiklivet. Det ingår vidare i akademiens uppgifter att svara för 
ledningen av akademiens bibliotek. Till akademien är Musikhistoriska 

museet knutet. 

Statskontoret fick år 1967 i uppdrag att utreda frågan om de veten
skapliga bibliotekens inre organisation m. m. Genom beslut den 10 april 
1970 föreskrev Kungl. Maj:t att Musikaliska akademiens bibliotek skul
le innefattas i statskontorets utredningsuppdrag. Statskontoret överläm

nade i december 1973 en rapport rörande akademiens bibliotek. Rap
porten har remissbehandlats. 
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Personal 
Handiiiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifier 
Lönekostnader 
Sjukvitrd 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engangsutgifter 
Konferens- och kontakt

verksamhet m.m. 
llokinköp 111.m. 

diira\· engiingsutgifter 

Uppb1irds111edel 

1974/75 

6 
11,5 

17,5 

I 065 000 
3 000 

22000 
323 000 
113 000 

(-) 

171 000 
161 000 

(-) 

1858 000 

Lokalhyror m.m. 16 000 

Nettoutgift 1 842 000 

Musikaliska akademien 

Beräknad ändring 1975/76 

Musikaliska 
akademien 

-:-5,5 
") 

+7,5 

542 000 
of. 

+ 1 000 
' J 33 000 

-;- 188 000 
( -: 90 000) 

38 000 
+ 143 000 

( ,_ 70 000) 

-: I 045 000 

of. 
-'-1 045 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 
of. 

+ 129 000 
of. 

+ 2000 
+ 133 000 
+ 35 000 

(-) 

+ 15 000 
+ 29 000 

(-) 

+ 343 000 

of. 

+ 343 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 310 000 kr., varav 40 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär för akademiens del bl. a. att arbetet med det 

internationella källexikonet RISM fördröjs samt att resurserna för kon
takt- och konfercnsverksamhet och för bokinköp m. m. får minskas. 

3. Av akademiens anslagsframställning framgår att biblioteket 

från den 1 juli 1974 organiserats om enligt intentionerna i statskon
torets rapport. Akademien anser att biblioteket dessutom bör förstärkas 
enligt följande. Vid avdelningen för förvärv, litteraturkatalogisering 
och institutionsservice behövs två biblioteksassistenter och vid avdel
ningen för utvccklingsarbete, katalogisering av musikalier ro. m. en 

biblioteksassistent och en bokbindare. Därutöver föreslås de nyssnämn

da avdelningarna gemensamt få disponera ytterligare en bibliotekarie. 

Avdelningen för katalogisering av handskrifter samt låne- och doku
mentationsservice föreslås utökad med en biblioteksassistcnt och en ex

peditionsvakt. Vidare bör personalen vid RISM-vcrksamheten utökas 

till att avse en hel- och en halvtidsanställd bibliotcksassistent samt en 

sådan ökning ske av medlen till arvoden att denna personal fortsätt
ningsvis kan arvoderas motsvarande lönegrad F 4. Biblioteket före

slås slutligen erhålla särskilda medel för scmestervikarier. ( +407 609 

kr.) 

4. Akademiens kan s I i bör anvisas särskilda medel för ka

meral service ( + 5 155 kr.). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 43 

5. Under anslagsposten expenser har begärts 58 000 kr. för 

akademiens publikationsverksamhet, 25 000 kr. för att påbörja an

skaffning av utrustning för deltagande i LIBRIS-projektet samt två en

gångsanvisningar, en om 30 000 kr. och en om 60 000 kr., för att till 

biblioteket anskaffa en ny lokaltelefonanläggning och inredning till lånc

expeditionen. 

6. Under anslagsposten till k o n fe r e n s - o c h k o n t a k tv c r k

s a m h e t föreslås ökade medel för bl. a. ökade kontakter med ut

ländskt musikliv, för viss administrativ förstärkning av akademiens 

kansli samt för att på arvodes basis anställa en orgelkonsulent ( + 38 000 
kr.). 

7. Anslagsposten till bokinköp m. m. bör räknas upp med 

40 000 kr. för inköp och iordningställande av orkestermaterial för 

Sveriges orkesterföreningars riksförbunds verksamhet. Vidare föreslås 

två engångsanslag, ett om 100 000 kr. för bindning och konservering av 

bibliotekets musikalier, avsett att utgå med 20 000 kr. årligen under 

fem år, och ett om 50 000 kr. för att anskaffa ett fonogramarkiv. 

Teater- och musikrådet 

Rådet tillstyrker, särskilt med tanke på orkesterföreningarnas behov 

av låneservice, tjänsten som biblioteksassistent vid avdelningen för 

katalogisering av handskrifter samt låne- och dokumentationsservice. 

Rådet tillstyrker vidare ett engångsanslag till bokinköp och bindning 

med 50 000 kr. samt de föreslagna medlen för semestervikarier och 

kameral service. ( + 127 327 kr.) 

Föredraganden 

Statskontoret har lagt fram en utredning om Musikaliska akademiens 

bibliotek. De framlagda förslagen berör bibliotekets inre organisation 

och verksamhetsformer. BI. a. föreslås att biblioteket internt organiseras 
med utgångspunkt i en indelning i ansvarsområden samt att biblioteket 
ansluts till den pågående försöksverksamheten med LIBRIS. Enligt stats
kontoret bör de nu framlagda förslagen kompletteras med ställningsta

ganden till frågor som rör bibliotekets yttre organisation på längre sikt 
m. m. I avvaktan härpå föreslår utredningen t.v. oförändrade personal

resurser. 

Av akademiens anslagsframställning framgår att akademien från den 

1 juli 1974 tillämpar en ändrad organisation för biblioteket som i hu

vudsak ansluter sig till statskontorets förslag. 

Försöksverksamheten med LIBRIS bör utvidgas till att omfatta även 

Musikaliska akademiens bibliotek. Jag avser att i annat sammanhang 

återkomma till regeringen i denna fråga. 
Till de övriga frågor som aktualiserats genom statskontorets utred

ning är jag nu inte beredd att ta ställning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
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2 185 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat ytterligare 25 000 kr. för 

vissa kostnader för datautrustning m. m. vid biblioteket (5) samt tagit 

upp 10 000 kr. som förstärkning av bibliotekets resurser för bindning 

och konservering av musikalier (7). 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Musikaliska akademien för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 185 000 kr. 

B 14. Tidskriftsstöd 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1290 359 

1540 000 

1640000 

Reservation 380 029 

Från detta reservationsanslag utgår i enlighet med statsmakternas 

beslut (prop. 1971: 47, KrU 1971: 14, rskr 1971: 206) stöd till kulturtid

skrifter och ideella tidskrifter. Enligt kungörelsen (1971: 681) om tid

skriftsstöd (omtryckt 1974: 645) skall stödet handhas så att det främjar 

hög kvalitet och mångfald i utbudet av åsikter och behandlade ämnen. 

Stöd utgår i form av grundbidrag, projektbidrag och stödköp. Grund

bidrag kan utgå till ägare av sådan kulturtidskrift för vilken intäkterna 

inte täcker utgifterna och för vars utgivande ägaren inte har tillräckligt 

stöd från annat håll. Projektbidrag kan utgå för utarbetande av essä 

eller artikelserie för kulturtidskrift eller ideell tidskrift. Med stödköp 

avses tilldelning av medel till statlig eller kommunal myndighet för pre

numeration på kulturella och ideella tidskrifter. 

Tidskriftsstö<let administreras sedan den 1 oktober 1974 av statens 

kulturråd. Tidskriftsnämnden, som tidigare handhaft administrationen, 

har därmed upphört. 

Anslag 
Grund bidrag 
Projektbidrag: 
Stödköp 

Tidskri/ tsnämnd en 

1974/75 

I 000 000 
240 000 
300 000 

1540000 

Beräknad ändring 1975/76 

Tidskrifts
nämnden 

·i 330 000 } 
of. 

+270 000 

-,-600 000 

Föredra
ganden 

+100000 

+100 000 

1. De tidskrifter som söker g r u n d b i d r ag uppvisar genomgående 

förlustsiffror. För att möjliggöra bidrag till ytterligare tidskrifter och 

högre bidragsbelopp bör medlen för grundbidrag ökas. De exceptionella 

prisökningarna på pappersvaror under det senaste året bör beaktas. 
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2. Systemet med stöd köp bör successivt utvidgas för att man 
skall uppnå en jämnare spridning och större rättvisa mcllån olika bi
dragsmottagare. Hänsyn bör även i detta fall tas till pappersprisets ut

veckling. 
3. Den avgående tidskriftsnämnden har i en rapport sammanfattat er

farenheterna av sin verksamhet. 

Föredraganden 

Utrymmet för bidrag under anslaget bör öka med 100 000 kr. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tidskriftsstöd för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva

tionsanslag av 1 640 000 kr. 

B 15. Viss beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio 

1973/74 Utgift! 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

800 000 
900 000 

1260000 

Reservation 

' Anslaget Viss beredskapsutrustning m. m. 

Från anslaget bestrids Sveriges Radios kostnader för förvärv av viss 
beredskapsutrustning m. m. 

Sveriges Radio 

I en särskild skrivelse anför Sveriges Radio att sammanlagt 1 260 000 
kr. bör anvisas till vissa närmare angivna ändamål. 

Med hänsyn till skrivelsens innehåll torde någon närmare redogörelse 
inte böra lämnas till regeringsprotokollet. Riksdagens vederbörande ut
skott torde få beredas tillfälle att ta del av skrivelsen. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 360 000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Viss beredskapsutrust11ing m. m. för Sveriges Radio för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 1 260 000 
kr. 
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b) arkiv, museer m. m. 

B 16. Riksarkh·et: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

9417384 
10 165 000 
11307000 

Riksarkivet är central myndighet för arkivfrågor och chefsmyndighet 
för landsarkiven. I riksarkivets uppgifter ingår att vara arkivdepå och 
att främja vetenskaplig forskning. 

Riksarkivet har två byråer, en administrativ avdelning och en fri

stående heraldisk sektion. Till riksarkivet är knuten en nämnd för en
skilda arkiv. 

Genom beslut den 27 september 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt riks
arkivet att utreda frågor som sammanhänger med inrättandet av en 
styrelse för riksarkivet. 

1974[75 

Personal 
Arkivarier och hand-

läggande personal 43 
Övrig personal 51 

Anslag 
Utgiffer 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Reproduktionsverksam-

heten 
Bidrag till Nordisk 

Arkivnvt 
Riksarkiv"ets nämnd för 

enskilda arkiv 

Uppburd.rn:cdel 

Publikationer 
Reproduktionsvcrksam-

heten 
Bokbinderiets beställ

ningsarbeten 
Heraldiska verksamheten 
Konsultverksamheten 

94 

5731000 
14 000 
59 000 
(7 000) 

3 859 000 
380 000 

39 000 

6 000 

218 000 

10 306 000 

3 000 

60 000 

JO 000 
60 000 
8 000 

Nettoutgift 10 165 000 

Beräknad ändring 1975[76 

Riksarkivet 

+ 2,5 
+I 

+ 3,5 

975 000 
of. 

-!- 6000 
(of.) 

' 207 000 ~ 

' 54 000 

54 000 

+ I 000 

+ 247 000 

-i-1 544 000 

of. 

-;- 20 000 

-;- 5 000 ,. 
o .. 
of. 

-1-1519000 

Föredra
ganden 

-:- 1 
of. 

+1 

+ 833 000 
of. 

+ 6000 
(of.) 

' 201 000 
-;- 27 000 

+ 29 000 

-L 1 000 

-;- 70 000 

-,-1167 000 

of_ 

20 000 

' 5 000 
of. 
of. 

+ 1142 000 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Uthildningsdepartementet 47 

Riksarkiret 

l. Pris- och löneomräkning m. 111. 980 000 kr., varav 208 000 kr. 
avser höjt Jönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär för riksarkivets del en minskning av samt

liga verksambetsgrenar, däribland minskad forskarservice och försäm
rad vård av arkivhandlingar m. m. samt minskad myndighetsservice. 

3. Vid riksarkivets utrednings- och utvecklingssektion behövs 
ytterligare en tjänst som arkivarie samt ökade medel till expertis. Riks
arkivets biträdespersonal behöver förstärkas med ett kvalificerat biträde. 

( + 183 698 kr.) 

4. Statsmakterna beslöt (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 1974: 

248) att pressar kivet den 1 juli 1974 skulle förstatligas och 
föras över till riksarkivet. Innevarande budgetår disponerar riksarkivet 

85 000 kr. för pressarkivets verksamhet under anslaget Bidrag till vissa 

museer och arkiv. För nästa budgetår föreslås istället att under före

varande anslag medel anvisas till en tjänst som arkivarie, med uppgift 
att i huvudsak ägna sig åt pressarkivet, samt ett belopp av 13 000 kr. till 

pressarkivets expenser. ( +95 353 kr.) 
5. Under anslagsposten till rep ro duk tio n s verksamhet 

föreslås 50 000 kr. för säkerhetsfilmning av arkivalier m. m. Alternativt 
kan ökade medel ställas till förfogande för ändamålet genom att riks

arkivet medges rätt att ta i anspråk en större del av inkomsterna från 
reproduktions verksamheten. 

6. När det gäller f o I kr öre l se arkiv c n kan sedan budgetåret 
1972/73 bidrag utgå till huvudman för depå vars verksamhet riktar 
sig till alla folkrörelser och som har län eller landskap till verksamhets

fält samt är den enda läns- eller landskapsdepån bland folkrörelse
arkiven inom länet eller landskapet. Bidrag utgår för avlöning av före
ståndare vid sådan läns- eller landskapsdepå med högst 60 % av lönen 
enligt löneklass F 13. Antalet bidragsberättigade arkivdepåer är f. n. 
fyra. Riksarkivet räknar med att det under nästa budgetår skall bli ak
tuellt att utbetala bidrag till ytterligare en arkivdepå. rnirutövcr föreslås 
att s;irskilda medel anvisas för bidrag till folkrörelsearkiv som inte upp
fyller nyssnämnda villkor. Vidare förordas att medlen för inventering 

av enskilda arkiv höjs med 26 000 kr. till 76 000 kr. ( + 225 000 kr.) 

Föredraganden 

·Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11 307 000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat med 25 000 kr. för expertis 
och bitriidcshjiilp (3), 25 000 kr. för säkerhetsfilmning av arkivalier 
111. m. (5) och med 45 000 kr; för att det skall bli möjligt för riksarkivets 
nämnd för enskilda arkiv att under nästa budgetår ge bidrag till ytterli
gare en arkivdepf1 bland folkrörelsearkiven (6). Jag biträder vidare för-
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slaget om att medel för pressarkivcts verksamhet, däribland för en tjänst 
som arkivarie, framdeles skall beräknas under förevarande anslag (4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksarkivet: Förvaltningskost11ader för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 11 307 000 kr. 

B 17. Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

67 605 
95 000 

104 000 

Reservation 124 779 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av arkivalier och böcker 
till riksarkivet och landsarkiven, för riksarkivets publicering av käll
skrifter samt för konservering av arkivalier, bokbindning samt repro
duktion av arkivhandlingar vid landsarkiven. 

Riksarkivet 

Anslaget föreslås bli höjt med 29 000 kr. Av ökningen hänför sig 
9 000 kr. till kostnadsförändringar och 20 000 kr. till reproduktions
vcrksamhet vid landsarkiven. Den under anslaget förefintliga reserva
tionen beräknas under nästa budgetår bli tagen i anspråk dels för utgiv
ning av första delen av 1600-talets stenografiska rådsprotokoll, dels 
för reproduktionsverksamhet vid landsarkiven. 

Resursminskning enligt 0-alternativet har beräknats under riksarki
vets förvaltningsanslag. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 9 000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 104 000 kr. 

B 18. Landsarkiven 

1973174 Utgift 
197 417 5 Anslag 

1975176 Förslag 

7 141 013 

6 882 000 
8 038 000 

De sju landsarkiven, i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, 
Härnösand och Östersund är regionala arkivmyndigheter och arkivde
påer. Till ett landsarkivs verksamhetsområde hör ett eller flera län. 
Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Riksarkivet Före-
draganden 

Personal 
Arkivarier och hand-

läggande personal 31,5 ,- 3 + 2 
Övrig personal 42 + 11 of. 

73,5 + 14 + 2 
Anslag 
Lönekostnader 4 420 000 +I 353 000 + 729 000 
Sjuk värd 9 000 + 2 000 + 2000 
Reseersättningar 75 000 + 14 000 + 6000 
Lokalkostnader 2 228 000 + 415 000 + 415 000 
Expenser ] 12 000 + 225 000 + Il 000 

därav engångsutgifter (-) (I- 197 000) (-) 
Vissa transportkostnader 

m.m. 38 000 7 000 7 000 

6 882 000 +2 002 000 +1156 000 

Riksarkivet 

1. Pris- och Jöneomräkning m. m. 1 002 565 kr., varav 159 966 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. En minskning enligt 0-alternativet kommer så gott som helt att gå 

ut över landsarkivens myndighetsservice. 
3. Med hänvisning till sin i samråd med statskontoret år 1970 fram

lagda utredning om landsarkivens uppgifter och organisation föreslår 
riksarkivet att nästa budgetår inrättas sammanlagt 14 nya tjänster, varav 
tre som arkivarie, en som amanuens, fyra som assistent, en som kvalifi

cerat biträde, en som bokbindare, två som expeditionsvakt och två som 
konserveringsbiträde ( + 784 984 kr.). 

4. Riksarkivet föreslår vidare ett engångsbelopp om sammanlagt 

197 000 kr., för anskaffning av inredning i tjänsterum åt föreslagen 
ny personal, hyllor, telefonväxel och läsapparat till landsarkivet i Upp
sala samt hydraulisk pappsax åt landsarkivet i Härnösand. 

Riksdagens revisorer 

Riksdagens revisorer överlämnade med skrivelse den 25 februari 1971 
en granskningspromemoria angående gallring av arkivalier hos stats
förvaltningen. Den av revisorerna företagna granskningen har varit in
riktad på regionala och lokala förhållanden och då i första hand på 
landsark.ivens servicefunktioner gentemot statliga myndigheter. Revi
sorerna fäster uppmärksamhet på den stora tillväxten av arkivalier inom 

statsförvaltningen och på de problem som är förknippade med en ef

fektiv gallring av myndigheternas arkivbestånd. Genom beslut den 15 

december 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt riksarkivet att undersöka vilka 
åtgärder som borde vidtas för att åstadkomma en effektiv begränsning 
av arkivalietillväxten inom statsförvaltningen. Riksarkivet har med skri
velse den 1 mars 1974 kommit in med synpunkter i ämnet. Genom be
slut den 13 december 1974 har Kungl. Maj:t förordnat att en avskrift 

4 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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av riksarkivets skrivelse skall överlämnas till riksdagsrevisorerna för 
kännedom. 

F örcdrogande11 

Vikten av att myndigheter får stöd och stimulans i sin gallringsverk

samhct har betonats i skilda sammanhang. Jag vill här erinra om att 

riksarkivet fr. o. m. innevarande budgetår fått ökade resurser för att 

kunna utvidga och effektivera sin utbildningsvcrksamhet för myndig

heternas arkivvårdande personal. Jag vill också erinra om att landsar

kiven för att de skall kunna förbättra sin myndighetsservice fr. o. m. 

innevarande budgetår fått förstärkningar med tre nya tjänster. För 

nästa budgetår har jag för landsarkivens del för samma ändamål beräk

nat medel för ytterligare två arkivarier, en vid landsarkivet i Lund och 

en vid landsarkivet i Härnösand. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Landsarkiven för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags

anslag av 8 038 000 kr. 

B 19. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkfr: Förvalt
ningskostnader 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

3 188 508 

3 558 000 

4 097 000 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ortnamnsarki

vet i Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dialekt- och ort

namnsarkivct i Göteborg, dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå samt 

svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift bl. a. att samla in, bevara, 

bearbeta och publicera material om dialekter och folkminnen samt ort
namn i riket, ombesörja statliga ortnamnsundersökningar, handlägga 

ärenden om fastställande av ortnamn samt samla in och sammanställa 

svenskt vismaterial och folkmusik. Myndigheten leds av en styrelse som 

tillsätts av regeringen. 

1974,175 Beräknad ändring 1975/76 
Styrelsen för Före-
dialekt- och draganden 
ortnamnsarkiven 
samt svenskt 
visarkiv 

Personal 
Handläggande personal 30 + 4 of. 
Övrig personal 15 of. of. 

45 + 4 of. 
Anslag 
Lönekostnader '.! 896 000 -: 576 000 -;-'.!97 000 
Sjukvård 8 000 of. of. 
Lokalkostnader 569 000 ---7--241 000 +233 000 
Till styrelsens disposition 85 000 + 79 000 9 000 

3 558 000 -i--896 000 ·i-539 000 



Prop.1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartemcntet 51 

Styrelsen för dialekt- och ort11amnsarkiven samt svenskt visarkiv 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 542 346 kr., varav 100 867 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-altcmativet innebär för arkivens del bl. a. minskade möjligheter 

att intervjua gamla traditionsbärare. 

3. Enligt kungörelsen (1968: 379) om uppläggande av nytt fastig

hetsregister, m. m. (omtryckt 1974: 509) skall ortnamnsarkivet i Upp

sala medverka vid fastställande av traktnamn och traktindelning. Enligt 

instruktionen för DOVA gäller vidare att nämnda arkiv i fråga om fast

ställande av namn på ort inom annat ortnamnsarkivs undersöknings

områdc skall inhämta yttrande från chefen för berört arkiv. Uppgif

terna i anslutning till fastighetsregistret kommer att kräva betydande 

arbetsinsatser från arkivens sida. Styrelsen föreslår därför att de me

del, som styrelsen innevarande budgetår disponerar för förstärkningar 

vid arkiven på grund av dessa uppgifter, för nästa budgetår höjs till 

103 100 kr. ( + 72 170 kr.). 

4. Vid omorganisationen av landsmålsarkivet i Lund till ett dialckt

och ortnamnsarkiv utökades arkivets uppgifter utan att arkivet fick 
däremot svarande personalförstärkningar. Med hänsyn till detta och 

till uppgifterna i anslutning till fastighetsregistret föreslås en tjänst som 

förste arkivarie ( +94 722 kr.). 

5. I utredningen om svenskt visarkiv föreslogs att fem tjänster skulle 

inrättas för på området utbildad personal. Vid förstatligandet inrätta

des endast fyra sådana tjänster. Erfarenheterna från de gångna åren 

har emellertid visat att behov föreligger av ytterligare en tjänst ( + 78 523 
kr.). 

6. För ledning av den allt mer omfattande fonogramverksamheten 
vid dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala behövs en förste arkiva
rie ( + 94 722 kr.). 

7. Medlen för tillfällig personal vid dialekt- och ortnamnsarkivet 
Göteborg resp. svenskt visarkiv behöver ökas ( + 15 465 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: För

valtningskostnader för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags
anslag av 4 097 000 kr. 
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B 20. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: Insamlings
verksamhet m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

578 800 
643 000 
710 000 

Reservation 15 124 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för arvoden till tillfälliga ve
tenskapliga medarbetare, inlösen av samlingar, resor och expenser. 

Styrelsen för dialekt- och ortnanmsarkiven samt svenskt visarkiv 

Anslaget föreslås bli höjt med 184 000 kr., varav 77 000 kr. avser 
inträffade kostnadsstegringar, inkl. höjt lönekostnadspålägg. Av ökning
en i övrigt hänför sig 30 000 kr. till inredning och utrustning, 50 000 kr. 
till publiceringskostnader, 12 000 kr. till kostnader för anordnande av 
en konferens för ledamöterna i arkivens rådgivande nämnder och 
10 000 kr. till inlösen av vissa samlingar. Vidare föreslås för en tid av 
fem år ett årligt anslag om 5 000 kr. för kopiering för umeåarkivets del 
av visst hos uppsalaarkiven befintligt material. 

Resursminskning enligt 0-altemativet har beräknats under myndig
hetens förvaltningsanslag. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 67 000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: ln

samlingsverksamhet m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
reservationsanslag av 710 000 kr. 

B 21. Bidrag till avlöningar inom Iandsantikvarieorganisationen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

2 278 784 
2 341000 
2 473 000 

Landsantikvariema, som är anställda av olika organisationer med 
kulturminnesvårdande uppgifter, skall inom sina distrikt vara riks

antikvarieämbetets företrädare och inför ämbetet ansvara för kulturmin
nesvården inom området. Vidare har de uppgifter i fråga om den del av 
naturskyddet som avser skyddet av kulturlandskapet. Landsantikvarierna 
är i förekommande fall chefer för länsmuseerna. F. n. finns en lands
antikvarie i varje län. I Gotlands län finns förutom landsantikvarien en 

antikvarie. 
Statsbidrag till avlönande av landsantikvarier och antikvarien på Got-
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land utgår enligt bl. a. kungörelsen (1955: 317) angående statsbidrag 
till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen (ändrad senast 1965: 
167) med 90 % av de kontanta avlöningsförmåner som tillkommer en 
på vederbörande ort stationerad statlig tjänsteman i löneklass F 17 resp. 
löneklass F 13. Statsbidrag kan också medges till en amanuens i varje 
landsantikvariedistrikt med 90 % av lönen i löneklass F 9. Samtliga 
distrikt åtnjuter nu bidrag till amanuens. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 

1974: 248) skall länsstyrelsen bli regional myndighet för den statliga 

kulturminnesvården den 1 juli 1976. Vid varje länsstyrelse skall inrät

tas en tjänst för handläggningen av kulturminnesvårdsfrågorna. 

Kungl. Maj:t har den 25 oktober 1974 tillsatt en arbetsgrupp (U 1974: 
l 1) för vissa kulturminnesvårds- och museifrågor med uppgift att bl. a. 

lägga fram förslag om den närmare utformningen av kulturminnesvår
dens regionala organisation och överväga utformningen av ett nytt stats
bidrag för länsmuseerna. 

1974i75 Beräknad ändring 1975;76 

Personal 
Antikvariepersonal 

Anslag 
Bidrag till avlöningar åt 

landsantikvaricrna och 
deras amanuenser 

49 

2 341 000 

Riksantikvarie
ämbetet och 
statens historiska 
museum 

of. 

+132 000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum 

Föredra
ganden 

of. 

+132 000 

Kostnadsökningen på grund av generella höjningar av lönebeloppen 
i den statliga löncplanen utgör 132 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 132 000 kr. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen 
för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 2 473 000 
kr. 

B 22. Nationalmuseet: Förvaltningskostnader 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

10 492 000 
10 934 000 
11825 000 

Nationalmuseet med östasiatiska museet har till uppgift att främja 
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museet ansvarar för hu-
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vuddelen av statens samlingar av konst, konsthantverk och fotografiska 
bilder. 

Inom nationalmuseet finns sju avdelningar, en för äldre måleri och 
skulptur, en för nutida måleri och skulptur samt fotografi (moderna 
museet), en för teckning och grafik, en för konsthantverk, en för slotts
samlingar, en för konstbildning samt en för depositioner. östasiatiska 
museet har hand om samlingar av östasiatisk konst och konsthantverk, 
som anförtrotts museet. För museerna finns gemensamt kansli, bibliotek, 
arkiv, bildarkiv, teknisk anstalt och fotoatelje. 

Kungl. Maj:t har den 12 juli 1974 tillsatt en organisationskommitte 
(U 1974: 07) för riksantikvarieämbetet och vissa museer med uppgift 
att bl. a. göra en översyn av nationalmuseets organisation. 

1974/75 

Personal 
Museitjänstemän och 

övrig handläggande 
personal 35 

Övrig personal 109,5 

144,5 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 5 988 000 
Sjukvård 16000 
Rcseersättningar 34000 

därav utrikes resor (5 000) 
Lokalkostnader 4 222 000 
Expenser 324 000 
Utställningar, film och 

konsertverksam het 363 000 
Bidrag till Årsbok för 

svenska statens konst-
samlingar 8 000 

10 955 000 
Uppbördsmedel 
Tavelkonservering 20000 
Ersättning för värme och 

belysning i uthyrda 
lägenheter 1 000 

Nettoutgift 10 934 000 

Nationalmuseet 

Beräknad ändring 1975/76 

National
museet 

+2 
+· 5 
+7 

+I 121 000 
2000 

-'- 22000 
(+ 16 000) 
+ 132 000 
+ 24 000 

+ 117 000 

of. 

-:-1418000 

of. 

1000 

+1419 000 

Föredra
ganden 

+1 
of. 

+1 

+723 000 
+ 2000 
+ 3 000 

(+ 5 000) 
+113 000 
+ 20000 

+ 29 000 

of. 

+890 000 

of. 

1 000 

+891000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 906 000 kr., varav 218 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Museets förslag till 0-alternativ innebär en sammanlagd minsk
ning av anslaget med 566 000 kr. Alternativet medför bl. a. en redu-
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cering av personalen med sex tjänster. Konsekvenserna för verksamheten 

blir att planering och programläggning av museets utbud av utåtriktade 

aktiviteter allvarligt försvåras. 

3. En om- och tillbyggnad av moderna museets lokaler pågår f. n. och 

beräknas vara färdigställd i oktober 1975. Detta kommer att medföra 

en fördubbling av museets lokaler. För att moderna museet och det 

därtill anslutna s. k. fotografiska museet skall kunna lösa de nya fram

för allt pedagogiska uppgifter som aktualiseras genom lokalutvidgning
en samt för att bevakning och teknisk service skall kunna tryggas bör 

personalen utökas med en tjänst som förste intendent/museilektor och 

tre museivakter. För katalogiseringsarbetcn m. m. på det fotografiska 

området erfordras medel för anställande av extra personal. Vidare är 

det angeläget att en halvtidstjänst som amanuens tillkommer vid mo

derna museet med uppgift att omhänderha dess barnverksamhet. 

( +414 000 kr.) 
4. För att museet någorlunda effektivt skall kunna bevaka konst

marknadcn och konstlivet inom och utom landet bör anslagsposten till 

reseersättningar höjas ( + 19 000 kr.). 

5. Medlen till utställningar, film- och konsertverksamhet har visat sig 
alltför otillräckliga. För att museet inte endast skall kunna upprätthålla 

sin hittillsvarande utställningsverksamhet utan även i erforderlig ut
sträckning nyorientera denna krävs att ytterligare medel ställs till för
fogande (--i-80 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11 825 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som förste 
intendent vid moderna museet samtidigt som jag räknat med att en 
tjänst som intendent vid museet skall hållas obesatt, så länge nuvarande 
innehavaren är tjänstledig. 

]Jg hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nationalmuseet: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 11 825 000 kr. 

B 23. Nationalmuseet: Underhåll och ökande av samlingarna m. m. 

1973/74 Utgift 
197-1/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

865 000 
1 067 000 
1152 000 

Reservation 60 996 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

National- Föredra-
museet ganden 

Avdelningarna för äldre 
måleri och skulptur, 
teckning och grafik, 
konsthantverk samt 
slottssamlingar 352 000 +148 000 l 

Avdelningen för nutida 
måleri och skulptur 
samt fotografi (moderna 
museet) 200 000 + 83 000 

Östasiatiska museet 35 000 + 14 800 
Biblioteket 48 000 + 12 200 
Inköp av svenska konst-

närers arbeten för mo-
derna museet och av 
modern svensk konst 
för vandringsutställ- + 85 000 
ningsverksamhet 232 000 + 96 000 

Inköp av svenska konst-
närers arbeten för av-
delningarna för teckning 
och grafik samt för 
konsthantverk 84000 + 35 000 

Inköp av konst för depo-
sition 66000 + 27 500 

Inköp av fotografier, foto-
litteratur m.m. 28 000 + 7 000 J 

Till museets disposition 22000 ... 9 500 

1067000 +433 000 + 85 000 

Nationalmuseet 

Med hänsyn till den stora prisstegringen på den internationella konst
marknaden samt att kostnaderna för samlingarnas omedelbara vård un
der den senaste tiden allt kraftigare ökat föreslår museet en höjning av 
anslaget till 1500000 kr. ( +433 000 kr.). Av ökningen utgör 259 000 
kr. prisomräkning med 25 %. 

Ett förverkligande av 0-alternativet skulle ytterligare försvåra en re
dan bekymmersam ekonomisk situation. Utan erforderliga resurser upp

kommer risk för att museets samlingar inte kan vårdas och bevaras på 

ett tillfredsställande sätt samt att museet går miste om möjligheterna 
att genom nyförvärv kontinuerligt bevaka konstlivet såväl inom som 

utom landet. 

F örcdraganden 

Anslaget bör höjas med 85 000 kr. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Nationalmuseet: Underhåll och ökande av sam/i11gama 

111. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
l 152 000 kr. 
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B 24. Nationalmuseet: Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

243 120 
364 000 

393 000 

Reservation 108 542 

Anslaget används av nämnden för utställningar av svensk konst i ut

landet för direkta utställningskostnader och nämndens administrations
kostnader. 

N ationalmuscet 

Under budgetåret 1973174 har nämnden arrangerat eller deltagit i 
utställningar i bl. a. Frankrike, Danmark, Italien och Ungern. En be
tydande del av anslaget har reserverats för utställningsprojckt under 
hösten 1974-våren 1975, för vilka planering pågått under en längre 
period. Bl. a. gäller detta Biennalen i Venedig, som äger rum våren 
1975, där Sverige för första gången gör ett gemensamt framträdande 

med Finland och Norge i den samägda paviljongen. 
Kostnaderna för material och montering bar väsentligt ökat och kom

mer framdeles att göra det i ännu högre grad. För att kommunika
tionen mellan de utställande konstnärerna och deras utländska publik 
inte skall bli alltför enkelriktad bör konstnärerna ges tillfälle att resa 
till utställningsorten för att träffa publik och kolleger. Kraven på någon 
form av utställningsersättning till konstnärer, vars verk ställs ut av 
nämnden växer sig allt starkare. Angelägenheten av att denna fråga 
löses snarast möjligt måste därför understrykas. Ett stigande antal konst
närer och institutioner vänder sig till nämnden för att få ekonomiskt 
stöd till utställningar i utlandet. 

Medel bör ställas till nämndens förfogande för att dess ledamöter 
genom resor skall kunna knyta kontakter för svenskt deltagande i ut
ställningar i utlandet. 

Mot denna bakgrund föreslår museet en höjning av anslaget till 
514 000 kr. ( + 150 000 kr.). Av böjningen utgör 38 000 kr. prisom
räkning med 10,5 % . 

En minskning av medelstilldelningen i enlighet med 0-alternativet 
skulle ytterligare betona medlens otillräcklighet för presentationen av 
landets konstliv utomlands. 

F öredraga11den 

Anslaget bör höjas med 29 000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Nationalmuseet: Utställningar av nutida svensk konst i 

utlandet för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag 
av 393 000 kr. 
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B 25. Livrustkammaren 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

1360126 
1342000 
1486000 
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Livrustkammaren, som är landets äldsta museum, bevarar föremål 
från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna 
samt hovstallet. Den har även till uppgift att bevara andra jämförliga 
föremål av personhistorisk karaktär. 

Nordiska museets nämnd är styrelse för livrustkammaren. 
Kungl. ~foj:t uppdrog den 18 oktober 1974 åt byggnadsstyrelscn att 

utföra ombyggnad av lokaler i Stockholms slott för livrustkammaren 
(jfr prop. 1974: 34 s. 12). 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Livrust- Föredra-
kammaren ganden 

Personal 
Museitjänstemän 3,5 + 1,5 of. 
Övrig person;:il 26 +6 of. 

29,5 + 7,5 of. 
Anslag 
Utgijier 
Lönekostnader I 017 000 +565 000 ' 128 000 
Sjukvård 4 400 + 1 600 1 600 
Reseersättningar 3 900 + 400 + 400 

därav utrikes resor (1 000) (of.) (of.) 
Lokalkostnader 268 500 + 20000 11 200 
Expenser 48 200 +114000 + 2 800 

därav engångsutgifter (-) (+ 60 000) (-) 
Konscrveringsverksamhet 200000 of. of. 

1542000 +701000 + 144 000 
Uppbördrn1edel 
Konserverings verksamhet 200 000 of. of. 

Nettoutgift 1342000 +701000 ' 144 000 

Livrustkammare11 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 153 000 kr., varav 37 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar livrustkammaren en nedskärning av metall
föremålsverksamhcten genom indragning av en tjänst som museivakt 
samt en reducering av lokalkostnader och expensmedel. Verkningarna 
av nedskärningen bedöms som synnerligen allvarliga, främst på längre 
sikt. 

3. En utökning föreslås av den för trä- och läderföremålsverksam
heten avdelade personalen. För dokumentation och registrering bör den 
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vetenskapligt utbildade personalen förstärkas med en intendent. Samti
digt kan vissa medel till extra arbetskraft för amanuensgöroh1åi dras in. 
Verksamheten bör även förstärkas med medel för en konservatorstjänst. 

( + 122 000 kr.) 

4. För att livrustkammarens textilsamling skall kunna bevaras för 
framtiden i så gott skick som möjligt är det nödvändigt att personal så
väl som utrustning ställs till museets förfogande för tillämpning av den 
nu utbildade tekniken inom textilkonserveringen, den s. k. adhesions
metoden. Medel begärs för 3,5 tjänster samt engångsanvisning för spe
ciell teknisk utrustning ( + 226 000 kr.). 

5. Eftersläpningar har uppkommit i metallföremålsverksamhcten på 
grund av att den vetenskapligt utbildade personalen är otillräcklig. En 
utökning med en halvtidstjänst som intendent föreslås ( + 38 000 kr.). 

6. Det fortlöpande dokumentationsarbetet, som ökat kraftigt, kräver 
förstärkta resurser för fotoverksamhet. Medel begärs för extra arbets
kraft samt till en engångsanvisning för fotoutrustning ( +66 000 kr.). 

7. För fullföljande av den påbörjade omkatalogiseringen med datatek
nik bör medel anvisas för extra arbetskraft ( +46 000 kr.). 

8. För att kunna tillfredsställa aktuella krav på modem utställnings
verksamhet behöver anslagsposten till expenser förstärkas ( + 50 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Livrustkammaren för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 1 486 000 kr. 

B 26. Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltniogskostnader 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

9 288 627 
9 903 000 

11393 000 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- och djurvärlden, 
jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och natur
miljö. 

Inom museet finns två avdelningar, en museiavdelning och en forsk
ningsavdelning. Museiavdelningen handlägger även administrativa ären
den. Inom forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotop

geologi. 
Museet leds av en styrelse, som utses av regeringen. För det isotop

geologiska laboratoriet finns en särskild nämnd. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975,76 

Naturhistoriska Föredra-
riksmuseet ganden 

Personal 
Handläggande personal 43 + 8 +2' 
Övrig personal 53 +10 +3,51 

96 +18 +s,s 
Anslag 
Lönekostnader 5 583 000 + 1768000 + 982 000 
Sjukvård 12 000 3 000 + 3 000 
Reseersättningar 63 000 26000 + 16 000 
Lokalkostnader 3 590 000 + 361 000 ' 356 000 T 
Expenser 116 000 + 129 000 + 25 000 

därav engångsutgifter 
Laboratoriet för isotop-

(5000) (- 5000) (- 5000) 

geologi 539 000 + 101 000 + 108 000 

9 903 000 +2 388 000 +1490 000 

1 Avser tjänster vid palynologiska laboratoriet 
• Varav 1,5 tjänster vid palynologiska laboratoriet och 1 tjänst vid ringmärk

ningscentralen 

Naturhistoriska riksmuseet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1136 000 kr., varav 218 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Museets förslag till 0-alternativ innebär att lönekostnaderna mins

kas genom att sex biträdestjänster vid forskningsavdelningen omvandlas 

till halvtidstjänster, att lokalkostnaderna skärs ned genom att visst un

derhållsarbete på fastigheten minskas samt att medelstilldelningen till 
laboratoriet för isotopgeologi minskas. 

3. I enlighet med överenskommelse mellan statens naturvetenskapliga 

forskningsråd, universitetet i Stockholm och museet föreslås att palyno

logiska laboratoriet och resterande delar av ringmärkningseentralen förs 

över från rådets till museets stat ( +298 000 kr.). 

4. För utbyggnad av den tekniska utställningsverksamheten behövs 

en hantverkare och en konservator och för förbättrad bevakning och 

service behövs två museivakter ( +214 000 kr.). 

5. För att göra informationen om museets samlingar mer tillgänglig 

föreslås ADB-behandling av katalogen, vilket medför att tjänster som 

systemman/intendent, programmerare och halvtidsanställd stansoperatör 

bör inrättas samtidigt som anvisade medel för dataexpertis kan dras in. 

Vidare bör medel anvisas för bl. a. datortid och materiel. ( +219 000 

kr.) 

6. För förstärkning av resurserna för arbetet inom den systematiska 

botaniken erfordras en biträdande professur i botanik ( + 112 000 kr.). 
7. Den handläggande personalen och konservatorerna vid museiav

delningen bör avlastas rutinbetonade arbetsuppgifter. Tre tjänster, en 

amanuens, en kansliskrivare och en museiassistent föreslås ( + 163 000 

kr.). 
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8. För rationalisering av biblioteksverksamheten vid museet föreslås 
särskilda medel för köp av biblioteksservice ( +40 000 kr;). 

9. Med hänsyn till de stora samlingar av mollusker som finns på sek
tionen för evertebratzoologi behövs ytterligare en tjänst som intendent 
( +91 000 kr.). 

10. För katalogisering av samlingarna inom sektionerna för paleozoo
logi och mineralogi erfordras två museiassistenter ( +99 000 kr.). 

11. För utökad reseverksamhet bl. a. på grund av museets regionala 
service behövs ökade medel för reseersättningar ( + 16 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag biträder museets förslag om att palynologiska laboratoriet och 
resterande delar av ringmärkningscentralen förs över till museets stat 

(3). Vid min beräkning av anslaget Naturvetenskaplig forskning kom

mer jag därför att ta hänsyn till att dessa kostnader fr. o. m. nästa bud
getår skall bestridas med 298 000 kr. från förevarande anslag och med 
50 000 kr. från museets materielanslag. 

Den upprustning av museiavdelningen som genomfördes innevarande 
budgetår bör fortsättas i syfte att förstärka utställningsverksamheten, 
bl. a. på miljövårdsområdet. För nästa budgetår beräknar jag medel för 
en tjänst som hantverkare. Vidare förordar jag bl. a. en medelsökning 
av 8 000 kr. utöver prisomräkning till reseersättningar. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11 393 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 11 393 000 kr. 

B 27. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

617 778 
703 000 
809 000 

Naturhistoriska riksmuseet 

Reservation 72175 

Museet föreslår att anslaget höjs med 163 000 kr., varav 70 000 kr. 
motsvarar prisomräkning med 10 % samt 50 000 kr. en överföring från 
statens naturvetenskapliga forskningsråd av medel för materiel m. m. 
för palynologiska laboratoriet och resterande delar av ringmärknings
centralen. För att bl. a. anskaffa instrument till forskningsavdelningen 
behövs 43 000 kr. 

En minskning av anslaget enligt 0-alternativet skulle medföra att de 
utåtriktade aktiviteterna som museiavdelningen byggt upp till stor del 
skulle avvecklas och dess arbete helt inriktas på planering och succes
sivt genomförande av den långsiktiga omläggningen av utställningarna. 
Konsekvenserna av dessa åtgärder skulle innebära att den hittillsvaran
de uppbyggnadsverksamhetens resultat spolierades. 
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Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 106 000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Nawrhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 809 000 kr. 

B 28. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

4 694198 
4 879 000 
5 304 000 

Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen 
om det svenska sjöförsvarets, den svenska handclssjöfartens och det 
svenska skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna. 
Inom museet finns sex avdelningar, en administrativ avdelning, en kon
serveringsteknisk avdelning, en informations- och undervisningsavdel
ning, en fältundersökningsavdelning, en dokumentationsavdelning samt 
en \Vasa- och utställningsavdelning. 

Museet leds av en nämnd som utses av regeringen. 

1974/75 Beräknad ändring 1975,76 

Personal 
Museitjänstemän 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

16 
37 

53 

3 031 000 
12000 
22 000 
(3 000) 

I 703 000 
111 000 

(3 000) 

4 879 000 

Statens sjöhistoriska museum 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

--;- 6 
-- 6 

+12 

-:-1060000 
-,-- I 000 
--,- 12000 

(+ 4 000) 
-'-- 66 000 

' 35 000 
(- 3 000) 

+1174 000 

Föredra-
ganden 

of. 
of. 

of. 

+ 325 000 
--;- I 000 

' 2000 
(-i- 2000) 

95 000 
-l· 2000 

(- 3000) 

+ 425000 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 415 000 kr., varav 108 000 kr. 
avser höjt lönckostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar museet en minskad insats av teknisk per
sonal och vaktpersonal samt minskad bevakning och reseverksamhct. 
Detta medför bl. a. att restaureringsarbetet på W asa fördröjs. 

3. För att bereda arvodesanställd personal vid k o n s e r ve r in g s-
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t e k n i ska av d el n ingen fasta tjänster föreslår museet en tjänst 

som intendent med uppgift att biträda avdelningschefen med planering

en av arbetet samt att vara dennes ställforeträdare. Vidare föreslås vid 

avdelningen en tjänst som assistent samt två tjänster som tekniker 

( + 243 000 kr.). 
4. Vid informations- o e h undervisnings avd e I

n in g e n föreslås att en extra tjänst som assistent omvandlas till en 

tjänst som intendent ( + 75 000 kr.). 

5. För att uppfylla de krav som ställts i museets instruktion erfordras 

förstärkning av personalen vid d o k u m e n t a t i o n s av d e I n in g

e n med en tjänst som arkivarie ( + 79 000 kr.). 

6. För ökade arbetsuppgifter bl. a. med anledning av ändring i lagen 

(1942: 350) om fornminnen till skydd för skeppsvrak erfordras vid 

f ä I t u n d e r s ö k n i n g s a v d e I n i n g e n en tjänst som amanuens 

för att biträda vid administrationen av den undervattensarkeologiska 

verksamheten, en tjänst som assistent för att bl. a. biträda med samman

stfölande av rapporter samt en tjänst som kontorsbiträde ( + 170 000 kr.). 

7. För att kunna behålla oförändrad ambitionsnivå inom W as a-

o c h u t s t ä 11 n i n g s av d e 1 n i n g e n erfordras en amanuens och 

en ritare ( + 116 000 kr.). 

8. För att uppfylla de krav som ställts på den a d m i n i s t r a t i v a 

avd e In ingen föreslås en tjänst som amanuens ( +66 000 kr.). 

9. FQr bl. a. studier inom och utom landet behöver museet ökade 

medel för resor ( + 10 000 kr.). 

F örcdraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens sjöhistoriska museum: Förvalt11ingskost11ader för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 5 304 000 kr. 

B 29. Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av sam

lingarna 

1973/74 Nettoinkomst 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

107 730 

1000 

1000 

Reservation 404 451 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster 

av inträdesavgifter, försäljningsmedel, gåvomedel och övriga inkomster 

vid museet och Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens Föredra-
sjöhistoriska ganden 
museum 

Personal 
Museitjänstemän 5 -2 of. 
Övrig personal 13 -3 of. 

18 -s of. 

Anslag 

Utgifter 
Försäljningsverksamhet och 

övriga utgifter 614 000 + 49 000 
Konservering 426 000 -199 000 
Information och undervisning 308 000 + 55 000 
Fältundersökningar 81 000 23 000 
Dokumentation och före- +so ooo 

målsvård 93 000 + 56000 
Wasavarvet och utställningar 238 000 + 86000 
Tillbyggnad av Wasas 

pontonhus 90000 20000 

18SO 000 + so 000 +so ooo 
Uppbörds medel 
Inkomster vid museet 115 000 -1- 15 000 +15000 
Inkomster vid Wasavarvct 1734000 -t- 35 000 ·f-35 000 

Nettoutgift 1000 of. of. 

Statens sjöhistoriska museum 

Museet föreslår att viss personal som avlönas från detta anslag 
fr. o. m. nästa budgetår skall erhålla fasta tjänster och avlönas från 
museets förvaltningsanslag. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av 

samlingarna för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservations

anslag av 1 000 kr. 

B 30. Etnografiska museet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 130 164 
2 218 000 

2 923 000 

Etnografiska museet skall främja intresset för, kunskapen om samt 
forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska. 
Museet leds av en särskild styrelse som utses av regeringen. 
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1974/75 

Personal 
1\-tuseitjänstemän 7 
Övrig personal 12 

19 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 1272500 

därav engångsutgifter (-) 
Sjukvård 2 000 
Reseersättningar 14 000 
Lokalkostnader 788 000 
Expenser 121 000 

därav engångsutgifter (2 000) 
Underhåll och ökande av 
samlingarna 22 500 

därav engångsutgifter 
2 220 000 

Uppbördsmedel 
Publikationer 2000 

Nettoutgift 2 218 000 

Emograf iska museet 

Beräknad ändring 1975/76 

Etnografiska 
museet 

-!-- I 
-!· 3 

+4 

-i-540 000 
(+169000) 

of. 
+ 16 000 
+ 53 000 
+ 54 000 

(+ 12 000) 

+220 000 
(+200 000) 

+883 000 

of. 

-i-883 000 

Foredra
ganden 

+I 
+2 

+3 

+448 000 
( +127 000) 

of. 
+ 6 000 
+ 64 000 
+ 30000 

(+ 4000) 

+157 000 
(+110000) 

+705 000 

of. 

+705 000 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 200 000 kr., varav 47 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Museets förslag till 0-alternativ innebär en reducering av anslags

postcrna till lönekostnader, lokalkostnader, expenser samt underhåll 

och ökande av samlingarna. 
3. För att samordna och bygga upp ett system gällande museets do

kumentation och information och leda denna verksamhet behövs en 

tjänst som intendent. Denna tjänst är viktig även med tanke på det 
samarbete med museer i andra länder som nu ytterligare bör byggas ut 

( +82 000 kr.). 
4. För det fortsatta ordningsarbetet med museets arkiv samt för ar

betet med bl. a. föremålsregistreringen begärs en tjänst som arkiv

assistent ( +52 000 kr.). 

5. Den föremålsvårdande verksamheten vid museet bör byggas ut 

med en tjänst som konservator för trä-, metall-, sten- och lergodskon

servering samt med en tjänst som museitekniker ( + 103 000 kr.). 

6. För att få fram en allsidig och fyllig dokumentation om museets 

föremålssamlingar behövs medel för insamling av nutidsmaterial var

för ökade resurser föreslås för underhåll och ökande av samlingarna 

( + 20 000 kr.). 

5 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 10 
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7. Utvecklingen inom museets verksamhetsområde går mycket snabbt 
internationellt sett. Museet behöver därför ytterligare medel för resor 
(+15000kr.). 

8. Museet behöver ökade expensmedel för bl. a. utställningsverksam
het och annonsering ( +42 000 kr.). 

I en särskild skrivelse hemställer museet om särskilda medel för att 

kunna f ö r b e r e d a m u s e e t s f I y t t n i n g t i 11 e n n y m u
s e i byggnad, vilken beräknas kunna invigas sommaren 1978. 

Under budgetåren 1975176 och 1976/77 behöver museets utställ
ningsintendent frikopplas från sina ordinarie arbetsuppgifter för att i 

samarbete med arkitekter och inredningsarkitekter projektera utställ

ningar för det nya museet. Tjänsten som utställningsintendent bör där
för under de två närmaste budgetåren uppehållas av en vikarie 

( + 72 000 kr.). 
Uppordning och vård av museets samlingar skall fortsätta och in

tensifieras. Om arbetet med samlingarna effektivt skall kunna fullföl
jas behöver museet under de två närmaste budgetåren två extra tjänster 

som museitekniker ( + 97 000 kr.). 
Ett flertal framför allt större föremål, som skall ställas ut i det nya 

museet behöver dessförinnan konserveras. De totala konserverings

kostnaderna beriiknas under budgetåret 1975176 uppgå till omkring 

200 000 kr. 

Föredraganden 

Etnografiska museet fick år 1966 sin nuvarande organisation som 
ett självständigt museum och erhöll samtidigt förstärkta resurser för sitt 
arbete (prop. 1966: 1 bil. 10 s. 109-119, SU 1966: 47, rskr 1966: 139). 
Museet har efter omorganisationen utvecklat ett aktivt och varierat verk
samhetsprogram, i synnerhet på utställningsområdet. Trots att museet 
haft ctilJräckliga och mindre lämpliga lokaler har en framgångsrik verk

samhet kunnat bedrivas. 
Information och undervisning om kulturförhållanden i andra länder 

hör vara en väsentlig del av museernas verksamhet. Jag finner det där

för särskilt angeläget att just etnografiska museet, som har till huvud

uppgift att bidra till kunskapen om främmande kulturer, får möjlighet 

att ytterligare intensifiera sin verksamhet. Etnografiska museet skall 

kunna sprida kunskap om vad som sker i de utomeuropeiska länderna 
och bidra till debatt om vårt lands förhållande till tredje världen. 

I planeringen inför museets inflyttning i en ny museibyggnad ingår 

som en viktig del skapandet av ett samlat informations- och dokumen

tationssystcm för allt material på museet i form av föremålssamling, 
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böcker, anteckningar från fältarbeten, ljudband, fotografiskt material 
etc. Vidare planeras en utökad utställnings- och undervisningsverksam
het inte minst med tanke på de ökade krav som ställs på museet från 

regionalt håll. 
Jag räknar med en väsentlig förstärkning av museets anslag. Jag har 

därvid beräknat medel för en tjänst som intendent, vars innehavare 
skall samordna och bygga upp ett system för museets dokumentation 

och information (3). 
Jag har beräknat medel för en tjänst som konservator med uppgift att 

sköta den kontinuerliga vården av trä-, metall-, sten- och lergodsföre

mål. Jag har därutöver beräknat medel för ytterligare en museitekniker 

(5). 

Jag förordar en ökning utöver prisomräkning av anslagsposterna till 
expenser med 21 000 kr. för bl. a. utställnings- och informationsmaterial, 
till underhåll och ökande av samlingarna med 45 000 kr. och till rese
ersättningar med 5 000 kr. 

För att museet skall kunna förbereda flyttningen till den nya musei
byggnaden och samtidigt upprätthålla den utåtriktade verksamheten be
räknar jag även medel för vissa engångsanvisningar. Medel beräknas dels 
för en vikarie åt utställningsintendenten under den tid denne bör vara 
tjänstledig för att kunna bygga upp de nya basutställningarna, dels för 
en extra museitekniker. Jag har vidare beräknat ett belopp av 110 000 
kr. för större konserveringsarbeten. 

Jag beräknar den totala anslagshöjningen till 705 000 kr. Med hänvis
ning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Etnografiska museet för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 2 923 000 kr. 

B 31. Skoklosters slott 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1394246 
1611000 
1 753 000 

Skoklosters slott och samlingar inköptes av staten år 1967 (prop. 
1967: 63, SU 1967: 80, rskr 1967: 192). Verksamheten vid Skoklosters 
slott leds f. n. av en särskild styrelse som utses av regeringen. Denna har 
ansvaret för förvaltningen av slottet samt har att göra upp planer över 
hur slottets samlingar skall sättas i stånd. 
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Personal 
Museitjänstemän 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Styrelsearvoden 
Sjukvård 
Resecrsä ttningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Underhåll och vård av 

samlingarna m.m. 
Utställningar 

Uppbörds medel 

1974/75 

6 
5 

11 

663 000 
36 000 

1 000 
22000 
(4 000) 

688 000 
126 000 

200 000 

1736000 

Entreavgifter m.m. 125 000 

Nettoutgift 1 61 l 000 

Styrelsen för Skoklosters slott 

Beräknad ändring 1975/76 

Styrelsen för 
Skoklosters 
slott 

of. 
of. 

of. 

+ 73 000 
+ 1 000 

of. 
-1- 2 000 

(+ 1 000) 
+ 60000 
+ 15 000 

+100000 
+ 60 000 

+311000 

of. 

+311 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+ 72000 
+ I 000 

of. 
+ 2000 

(of.) 
+ 37000 
+ 10000 

+ 20000 

+142000 

of. 

+142000 

68 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 153 000 kr., varav 33 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Styrelsens förslag till 0-alternativ innebär en minskning av löne
kostnader, lokalkostnader och expenser, vilket bl. a. medför minskade 
insatser inom rcgistreringsvcrksamheten och den utåtriktade verksam
heten. Dessa inskränkningar leder till att katalogiseringen av samlingarna 
blir fördröjd och att servicen till allmänheten minskas. 

3. Arbetet med konserveringen av slottets samlingar finansierades 
t. o. m. budgetåret 1973/74 med bidrag ur behållningen av särskilda 
lotterimedel. Konserveringsverksamheten bör fortsätta i den takt som 
då inleddes ( + 100 000 kr.). 

4. Visningarna i slottet behöver kompletteras med tillfälliga utställ
ningar ( + 60 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Skoklosters slott för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 1 753 000 kr. 
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B 32. Bidrag till Nordiska museet 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

9 830 415 
10 388 000 
11592 000 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlings
område som - med undantag av vissa specialområden som bevakas 
av andra museer - omfattar föremål, bilder och data från Sverige efter 
år 1500. 

Museet ~ir en stiftelse men staten har hela det ekonomiska ansvaret 
för museet. Ledamöterna i stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, 
utses av regeringen. 

Nordiska museet har sju avdelningar, nämligen tre föremålsavdcl
ningar, en undersökningsavdelning, en undervisningsavdelning, en av
delning för bibliotek och arkiv samt en administrativ avdelning. Till 
museet hör institutet för folklivsforskning och Julita gård. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Nordiska Föredra-
museet ganden 

Personal 
Museit_iänstemän och övrig 

handläggande personal 41 of. of. 
Övrig personal 84 +3 of. 

125 --!-3 of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 6 533 000 -1-1 057 000 + 835 000 
Utgäende pensioner 200 000 of. of. 
Sjukvård 26000 + 4000 + 4000 
Reseersättningar 101 000 + 31 000 + 8000 

därav utrikes resor (22 000) (of.) ( of.) 
Lokalkostnader 2 841 000 + 298 000 + 255 000 
Expenser 625 000 + 61 000 + 64000 
Underhåll av museets gårdar 108 000 + 22000 ' 9000 
Utställningar 345 000 -, 35 000 + 28000 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 167 000 + 52 000 + 13 000 
Reglering av underskott vid 

Juli ta 37 000 + 38 000 + 38 000 

10 983 000 +1598000 +1254000 
Inkomster 
Entre- och visningsavgifter 150 000 T 20 000 ' 20000 
Försäljning av böcker, foto-

material m. m. 200 000 of. of. 
Fondavkastningar och hyror 200 000 ' 25 000 + 25 000 
Kommunalt anslag för skol-

visningar 45 000 + 5 000 + 5 000 

Nettoutgift 10 388 000 -:-1548000 +1204000 
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Nordiska museet 

1. Pris- och Iöncomräkning m. m. 1 193 000 kr., varav 238 000 kr. 
avser höjt Iönekostnadspålägg. 

2. Museets förslag till 0-alternativ innebär en minskning av löne
och lokalkostnaderna, vilket bl. a. medför inskränkningar i öppethål
landet och visningsverksamheten. 

3. Museet har gemensam telefonväxel med Skansen. Kostnaderna 
fördelas mellan museet, Skansen och Skansens restauranger i förhållan

de till befintliga telefonanknytningar. Abonnemangs- och samtalsavgif
terna belastar museets anslagspost telefon m. m. medan däremot telefo

nistlönerna bestrids från medel under lönekostnadsposten. Museet be
gär nu en ökning av posten till lönekostnader för avlönande av personal 
vid Skansens telefonväxel. Personalen är upptagen i Skansens personal
stat. ( +60 000 kr.) 

4. Med hänsyn till samlingarnas tillstånd och till behovet av att till 
länsmuseerna förmedla erfarenhet av föremålsvård behövs tre kon
servatorer för papper, möbler och textilier ( + 160 000 kr.). 

5. För museets utåtriktade verksamhet begärs ytterligare medel till 
utställningsvakter och visare. Vidare begärs ökade medel till vikariats
ersättningar. ( +75 000 kr.) 

6. För utveckling av samarbetet med Iänsmuseerna, för genomförande 
av kulturhistoriska undersökningar samt för uppföljning av museets do
kumenterande uppgifter begärs ökade medel för resor ( + 25 000 kr.). 

7. Medel begärs för konservering av möbler, papper och textilier 

m. m. ( + 35 000 kr.). 

F öredragande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11 592 000 kr. Jag har därvid under anslagsposten till lönekostnader 
utöver löneomräkning beräknat 20 000 kr. för utställningsvakter och 
44 000 kr. för avlönande av personal vid den för museet och Skansen 
gemensamma telefonväxeln. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 11 592 000 kr. 

B 33. Bidrag till Tekniska museet 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

2 440 800 

2 474 000 

2 732 000 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten 

och dess grundvetenskaper samt inom industrin. 
Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. 
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Enligt den stat som fastställts av Kungl. Maj:t för innevarande budgetår 

täcker statsbidraget mer än 80 % av utgifterna för driften. Inkomsterna 
i övrigt härrör främst från entre- och visningsavgiftcr samt bidrag från 

näringslivet och museets vänförening. I stiftelsens styrelse, som består 
av högst 20 ledamöter, utses tre ledamöter av regeringen. 

Kungl. Maj:t godkände den 29 december 1970 ett avtal mellan tele

verket och Tekniska museet angående televerkets samlingar av historis

ka föremål och arkivalier, Tclemuseet (prop. 1970: 1 bil. 10 s. 84). Avta

let innebär att samlingarna, som innehåller över 16 000 föremål samt 

vissa journaler, deponerats hos Tekniska museet. Kostnaderna för sköt

seln av Telemuseet motsvaras enligt avtalet av ett anslag från tele

verket. 

1974,'75 

Personal 

!l-fuseirerksa111hete11 
Museitjänstemän 7,5 
Övrig personal 14 

Telemuseet 
Museitjänstemän 2 
Övrig personal 7 

30,5 

Stat 

11-f usefrerksamhete11 
Utgifter 
Lönekostnader 1 411 500 
Utgående pensioner 53 (){)() 
Sjukvård 5 000 
Reseersätiningar 13 000 
Lokalkosmader 769 000 

därav engangsutgiftcr (-) 
Expenser 340 000 

därav engangsutgifter (4 000) 
Utställningar 125 500 
Särskilda utställningar m.m. 
Information 46 000 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 67 000 
Projekteringsanslag för kon-

tors- och utställningslo-
kalcr i huvudbyggnaden 

Framställning av läroboken 
"Svensk teknikhistoria" 

Försöksvcrksamhet med in-
tcrntelevision i museiun-
d.:rvisningen 

Reorganisation och förtcck-
ning av museets arkiv 

Underskott för Teknorama 229 000 

3 059 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Tekniska 
museet 

+2 
+2 

of. 
-'-I 

-+5 

' 426 000 
of. 
of. 

+ 2000 
332 000 

(+ 35 000) 

' 70000 
(+ 40 500) 
+ 56 000 
--'- 1 000 
·I- 10 000 

' 44000 

+ 75 000 

·+ 50 000 

-f· 50000 

·l- 50000 
--- 229 (){)() 

--;- 937 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 
+1 

+1 

--!-156 000 
of. 

+ I 000 
+ I 000 
+ 57000 

(+ 25 000) 
+ 24000 
(- 4000) 
+ 10 000 

+ 4000 

+ 5 000 

of. 

+258 000 
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lnkomstcr 
Entre- och visningsavgifter 
Publikationer m.m. 
Lokalhyror för huvudbygg-

naden 
Kommunalt anslag för skol-

1974/75 

175 000 
70000 

25 000 

visningar 40 000 
Bidrag från näringslivet, 

museets viinförcning m.m. 275 000 

Nettoutgifr 2 474 000 

Telemllscet 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Utsliillningar 
Information 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 
Tekniska museets kostnader 

för Tclemuseet 

lllkomster 
Anslag från televerket för 

driften av Telemusecr 

T ek11iska museet 

548 400 
I 000 
5 300 

106 000 
56 800 
52 500 
31 500 

42 000 

52 500 

896 000 

896 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Tekniska Föredra-
museet ganden 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

of. of. 

275 000 of. 

+I 212 000 -;-258 000 

·\- 70 200 ...:.. 70 200 
of. of. 

+ 200 + 200 
+ 30 000 + 30 400 

17 800 17 800 
+ 2 500 +· 2 500 
+ 2 500 + 2 500 

' 2000 2 000 

·;· 3 000 -i- 3 000 

+ 92 600 + 93000 

...L 92 600 + 93 000 

I tidigare anslagsframställningar har museet framfört att det på grund 
av otillräckliga resurser fortsättningsvis inte kan fullgöra sina uppgifter 
enligt hittillsvarande mål och plan för verksamheten. En betydande upp
rustning måste påbörjas omedelbart. Även andra för museets verksam
het vitala frågor måste snarast lösas. Museet utgår från att direkta över

läggningar med utbildningsdepartementet är den lämpligaste formen 
för att klargöra problematiken och hemställer om överläggningar i de 
frågor som enligt museets mening måste lösas, nämligen upprustning 
av museets personella resurser, utformning av museets stat, särskilt 
med hänsyn till anslagsposten Bidrag från näringslivet, museets vän
förening m. m., inordnande av Teknorama i museets verksamhet samt 

ombyggnad och reparation av museets huvudbyggnad. 
1. Pris- och löneomräkning m. m. 200 000 kr., varav 49 000 kr. avser 

höjt Iönckostnadspålägg. 
2. 0-altcmativet innebär för museets del en minskad utställnings

Yerksamhct samt ett minskat underhåll av samlingarna. 
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3. För att bereda fast anställning åt befattningshavare med extra an
ställning begär museet att en tjänst som förste fotograf och en tjänst 
som kansliskrivare förs upp på personalförteckningen ( + 103 OÖO kr.). 

4. För uppbyggnad av undersöknings- och forskningsverksamheten 
vid museet behövs en intendenttjänst. Tjänsten bör t.v. placeras vid 

arkivet ( + 75 000 kr.). 
5. Den hittillsvarande arvodesbefattningen som föreståndare för Tek

norama föreslås bli överförd till personalförteckningen som en förste 
intendenttjänst med placering vid undervisnings- och informationsav

delningen ( +95 000 kr.). 
6. Museet föreslår att Teknorama inordnas i museets utställnings

verksamhet. Dlirvid uppkommer en ökning av omkostnaderna för musei
verksamheten. Samtidigt kan en avveckling ske av anslagsposten Under

skott för Teknorama. ( +69 000 kr.) 
7. En ökning av medlen till utställningsverksamhet erfordras bl. a. 

för att bestrida kostnader för basutställningar vid museets föreslagna 
nya avdelning Teknorama ( + 50 000 kr.). 

8. För anordnande av särskilda utställningar har tagits upp ett sym
boliskt belopp. Verksamheten avses bli finansierad med insamlade bi
dragsmedel ( + 1 000 kr.). 

9. Bidragen från näringslivet, museets vänförening m. m. har hit
tills varit avsedda för museets allmänna drift. Svårigheten att samla 
in bidrag till i staten fastställt belopp medför sådana olägenheter att 
statsbidrag i stället bör utgå med motsvarande belopp ( + 275 000 kr.). 

10. För att utarbeta ritningar och kostnadsberäkningar för ombyggnad 
av bottenplanet samt en utbyggnad av översta planet i huvudbyggnaden 
erfordras ett projekteringsbidrag ( + 75 000 kr.). 

l l. Medel behövs för att förbättra arbetsmiljön och underlätta arbe
tet bl. a. genom anordnande av toaletter i huvudbyggnaden ( +55 000 
kr.). 

12. Engångsanvisningar begärs för inköp av bl. a. verktyg och kontors
maskiner ( + 24 000 kr.). 

13. Museet begär särskilda anslagsposter för framställning av en läro
bok kallad "Svensk teknikhistoria", för interntelevision i museiunder
visningen samt för reorganisation och förteckning av museets arkiv 
( + 150 000 kr.). 

14. I samband med ökad publikfrekvens har uppkommit ett ökat be
hov av medel för underhåll av samlingarna ( +40 000 kr.). 

Föredraganden 

Frågan om Tekniska museets ställning och den framtida fördelningen 
av det ekonomiska ansvaret för museet kommer enligt vad jag anförde 
i prop. 1974: 28 (KrU 1974: 15, rskr 1974: 248) att tas upp vid över
läggningar med Stiftelsen Tekniska museet. 
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!Vkd hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 732 000 kr. Jag har därvid under anslagsposten till lokalkostnader be
räknat en engångsanvisning av 25 000 kr. för installation av toaletter 
i huvudbyggnadens södra del. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 732 000 kr. 

B 34. Bidrag till Skansen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 396 553 
2 365 000 

2 904 000 

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksam

het levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av 

kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Till 
Skansen hör numera Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordfö
randen i stiftelsens styrelse utses av regeringen. Av övriga ledamöter 
utses en av regeringen, tre av Stockholms kommun och två av Stiftelsen 
Nordiska museet. 

I ett ar 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad (prop. 
1968: 46, SU 1968: 84, rskr 1968: 202) regleras frågor om bidrag till 

Skansen under femårsperioden 1966-1970. Avtalet innebär att det 
underskott som uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verk
samhet vart och ett av åren 1966-1970 täcks till 40 % av staten och 
till 60 % av kommunen. Då ny överenskommelse om bidrag ännu inte 
har träffats är avtalet efter år 1970 förlängt och gäller även under år 
1975 samt följande år så länge det inte sagts upp. Ett villkor för drift
bidraget är enligt avtalet att verksamheten drivs enligt en av regeringen 
och Stockholms kommunstyrelse fastställd stat samt av staten och 
kommunen antagna bestämmelser om stiftelsens förvaltning. Förutom 

driftbidrag utgår även särskilda investeringsbidrag. Staten svarar för 
hela kostnaden för investeringar i kulturhistoriska byggnader och för 

40 % av kostnaden för investeringar i vissa gemensamma anläggningar 

såsom vägar, parkanläggningar, vatten- och avloppsledningar, elektriska 

installationer m. m. Kommunen svarar för resterande 60 % av kostna

derna för dessa investeringar. Dessutom täcker kommunen hela kostna

den för investeringar i andra anläggningar än kulturhistoriska byggna

der och gemensamma anläggningar. 
På grundval av förslag från Skansen har Kungl. Maj:t och Stockholms 

kommunstyrelse numera fastställt stat för år 1975. Enligt denna erford

ras ett driftbidrag från statens sida som uppgår till 2 155 000 kr., medan 
tillskottet från Stockholms kommun beräknats till 3 232 000 kr. Av det 
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statliga bidraget har 1 069 000 kr. anvisats för första halvåret 1975. Som 
investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader har Kungl. Maj:t an
visat 95 000 kr. för första halvåret 1975. För att täcka den statliga an
delen av investeringsbidraget till gemensamma anläggningar under 
första halvåret 1975 har Kungl. Maj:t anvisat 50 000 kr. 

Beräkning av driftunderskott 

1974 
Stat 

Egna inkomster 5 786 000 
därav inträdesavgifter och 

årskort (3 700000) 
Utgifter 10 783 000 

därav löner, pensioner m. m. ( 5 421 000) 
Driftunderskott 4 997 000 

därav staten (1999 000) 
därav Stockholms kommun"; (2 998 000) 

Statsbidragsberakning 

Driftunderskott 
därav andra halvåret 1975 
därav första halvåret 1976 

Investeringsbidrag till kulturhistoriska 
byggnader 

Investeringsbidrag till gemensamma 
anläggningar 

Statsbidrag 1975/76 
Statsbidrag 1974/75 

för Skansen 

1975 1976 
Stat Skansens 

förslag 

7 039 000 7 074 000 

(4 800 000) (4 800 000) 
12 426 000 14 065 000 
(6 813 000) (7 337 000) 
5 387 000 6 991 000 

(2 155 000) (2 796 000) 
(3 232 000) (4195000) 

Andra halvåret 1975 
och första halvåret 1976 

Skansens 
förslag 

3 023 000 
( 1 625 000) 
( 1 398 000) 

783 000 

336 000 
4 142 000 
2 365 000 

Föredra
ganden 

2 364000 
(1086000) 
( 1 278 000) 

390 000 

150 000 
2 904000 
2 365 000 

+1777000 + 539000 

Skansen 

Me<l hänsyn till kostnadsutvecklingen har stiftelsen beslutat om en 
höjning av entreavgifterna för vuxna under sommarsäsongen från 4 till 
5 kr. Den sammanlagda inkomstförstärkningen under anslagsposten 
Inträdesavgifter och årskort beräknas till 1100 000 kr. Inkomstökningen 
under posten Försäljning mm. har beräknats till 100 000 kr. 

Vid beräkningen av utgifterna har beaktats merkostnaderna till följd 
av de under år 1974 slutna löneavtalen. Vidare har medel beräknats för 
bl. a. en amanuens vid kulturhistoriska avdelningen, informationschef, 
förste vaktmästare och verkmästare. Publiktillströmningen till Skansen 
har under de senaste fem åren ökat med 600 000 personer till drygt 
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2 miljoner för år, vilket medfört en mycket betydande ökning av 
besökarantalet i de kulturhistoriska byggnaderna. För att möjliggöra 
ett ökat öppethållande begärs en ökning av medlen till vaktpersonal. 
Den ökade besöksfrekvensen har även medfört större nedskräpning 
och slitage med ökad städningsvolym som följd, varför en förstärkning 
föreslås av medlen till timavlönad personal. För försöksverksamheten 
med lekledare under sommarsäsongen begärs 30 000 kr. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader begärs 
ökade medel för åtgärder utöver sedvanligt årligt underhåll avseende 
Biologiska museet och Seglora kyrka. 

Det beräknade investeringsbidraget till gemensamma anläggningar av
ser i första hand en fortsatt omläggning och utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar samt elnätet. Vidare begärs medel för ombyggnad av 
toaletter för allmänheten vid Bredablick och vaktstugan samt projek
teringskostnader för en ny utomhusscen. 

Föredraganden 

Den granskning som skedde före godkännandet av inkomst- och ut
giftsstaten för år 1975 ledde till att det av Skansen föreslagna bidraget 
till driftunderskott kunde minskas från 6 735 000 kr. till 5 387 000 kr. 
Beträffande egna inkomster har hänsyn tagits till den av stiftelsen beslu
tade höjningen av entreavgifterna för vuxna under sommarsäsongen. 
Ränteinkomsterna har räknats upp med 25 000 kr. utöver stiftelsens 
förslag. I övrigt har stiftelsens förslag till egna inkomster godtagits. På 
utgiftssidan har utöver löne- och kostnadshöjningar till följd av de under 
år 1974 slutna löneavtalen samt prisutvecklingen räknats med bl. a. en 
medelsförstärkning för att tillgodose Skansens behov av en tjänst som 
informationschef och en tjänst som skrivbiträde vid informationsenhe
ten, en tjänst som verkmästare samt arvode åt föreståndaren vid kläd
kammaren och åt programchefen. Statsbidraget till att täcka under
skottet år 1975 beräknas till 2 155 000 kr. eller 156 000 kr. mer än i 
1974 års stat. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader för bud
getåret 1975/76 har jag beräknat 390 000 kr. för att i första band möj
liggöra en angelägen upprustning av Biologiska museet. Beträffande 
investeringsbidrag till gemensamma anläggningar för nästa budgetår bar 
medel beräknats för ombyggnad av en toalett för allmänheten samt för 

fortsatta omläggnings- och utbyggnadsarbetcn av vatten- och avlopps
ledningar samt elnätet. Jag har vidare inhämtat att arbctsmarknadssty
relsen och Stockholms kommun för utförande av beredskapsarbeten av 
olika slag anslagit 541 000 kr. resp. 193 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 2 904 000 kr. 
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B 35. Bidrag till vissa museer 

1973/74 Utgiftl 

1974/75 Anslag1 

1975/76 Förslag 

2 823 000 
3 442 000 
5 494 000 

1 Anslaget Bidrag till vissa museer och arkiv 
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Ur anslaget Bidrag till vissa museer och arkiv utgår f. n. bidrag till 

de museer och arkiv som anges i följande sammanställning utom i vad 
avser museiverksamhet i Göteborg, till vilken bidrag innevarande bud

getår finns anvisat under anslaget B 43. Bidrag till museiverksamhet i 
Göteborg. 

I. Prcssarkivet 
2. Varbergs museum 
3. Hallwylska museet 
4. Kulturhistoriska museet 

i Lund 
5. Arbetarrörelsens arkiv 
6. Dansmuseet 
7. Drottningholms teater

museum 
8. Carl och Olga Milles' 

Lidingöhcm 
9. Musikhistoriska museet 

10. Thielska galleriet 
11. Museiverksamhet i 

Göteborg• 

1974/75 

85 000 
60000 

361 000 

428 000 
305 000 
451 000 

762 000 

25 000 
905 000 

60000 

2 000 000 

5 442 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Museet resp. Föredra-
arkivet ganden 

85 000 85 000 
+ 47 000 of. 
+ 72000 + 63 000 

+ 162 000 -\- 28 000 
-!- 250 000 305 000 
-\- 258 000 -\- 95 000 

+ 220 000 -\- 50 000 

+ 25 000 of. 
578 000 195 000 

+ 37 000 + 11 000 

of. of. 

!_l 564 000 ' 52000 

• Anslaget Bidrag till museiverksamhet i Göteborg 

Följande institutioner har förutom bidrag från detta anslag budget
året 1973/74 erhållit bidrag av särskilda lotterimedel, nämligen Stif
telsen Drottningholms teatermuseum 150 000 kr. för dokumentering 
och konservering av scendekorationer, Stiftelsen Musikhistoriska museet 

100 000 kr. för anskaffande av ny ljudanläggning samt fotografisk doku
mentering av samlingarna samt Stiftelsen Thielska galleriet 20 000 kr. 

för vissa brandskyddsåtgärder och 55 000 kr. för anskaffande av nytt 

alarmsystem. 
Dessutom har under samma budgetår ytterligare bidrag för verksam~ 

hetcn utgått av det s. k. kulturmedelsanslaget med 40 000 kr. till Stif
telsen Musikhistoriska museet. 
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1. Pressarkil'et 

Statsmakterna beslöt år 1974 (prop. 1974: 28 s. 459, KrU 1974: 15, 
rskr 1974: 248) att det av Föreningen Sveriges pressarkiv och pressmu
seum drivna pressarkivet fr. o. m. den 1 juli 1974 skulle förstatligas och 
föras över till riksarkivet. Riksarkivet föreslår i sin anslagsframställning 
för nästa budgetår att kostnaderna för pressarkivets verksamhet fram
deles anvisas under riksarkivets förvaltningsanslag ( - 85 000 kr.). 

2. Varbergs museum 

För att museet skall kunna fortsätta med en verksamhet av nuvarande 
omfattning begärs medel för att täcka en tredjedel av kostnadsökningar
na för bl. a. löner, arbetsgivar- och pensionsavgifter. För ökad service 
till skolor m. fl. begärs bidrag för avlönande av en amanuens. Bidraget 
föreslås öka med 47 000 kr. 

3. Hallwylska museet 

Verksamheten vid museet fortsätter att öka. Samlingarna utnyttjas 
av ett stort antal studerande, främst från konsthistoriska institutioner. 
På museets gård har anordnats ett antal musikaftnar och på dagtid dess
utom musikstunder för pensionärer. En sammanlagd ökning av stats
bidraget med 72 000 kr. föreslås. Av ökningen hänför sig 48 000 kr. till 
ökade lokalhyror och 10 000 kr. till konservering av samlingarna. 

4. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 

För att verksamheten vid Kulturhistoriska museet i Lund skall kunna 
fortsätta i nuvarande omfattning behövs en betydande uppräkning av 
statsbidraget. Föreningen föreslår att driftbidraget för nästa budgetår 
ökas med 162 000 kr. 

1965 års musei- och utställningssaklwnniga 

För driften av Kulturhistoriska museet i Lund bör statsbidraget ökas 
med sammanlagt 62 000 kr. 

5. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv 

Arbetarrörelsens arkiv är en stiftelse, vars huvudmän är Landsorga
nisationen i Sverige (LO), Socialdemokratiska partiet och staten. Hittills 
har LO stått för det största bidraget till arkivet. Numera är dess uppgifter 

av sådan art och omfattning att det förefaller angeläget att utöka den 
statliga andelen av bidraget. Den föreslagna ökningen uppgår till 250 000 
kr. DärYid har bl. a. beräknats medel för en tjänst som arkivarie för 
uppordningsarbeten, ökade lokalkostnader vid flyttning till nya lokaler 
samt vissa automatiska kostnadsökningar. 
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6. Stiftelsen Dansmuseifonden 

Den av museet begärda medelsöklifogen uppgår till 258 000 kr. Där
vid har bl. a. beräknats medel för utställningsverksamhet, försöksverk
samhet med folklivsforskning samt ett engångsbidrag för inköp av mo

nitorer. 

7. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottstcater, 

ett bibliotek och ett bildarkiv. För föreställningsverksamheten utgår 

statsbidrag från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. För 

verksamheten i övrigt begär stiftelsen för nästa budgetår en ökning av 

statsbidraget med 220 000 kr. Den begärda ökningen är avsedd för bl. a. 

automatiska löneökningar m. m. samt insamling av teatermaterial. Vidare 
föreslås att medel ställs till förfogande så att bl. a. två halvtidstjänster 

kan omvandlas till heltidstjänstcr samt att en tjänst som bibliotcksassi

stent kan inrättas. 

8. Stiftelsen Carl och Olga Milles' Lidingöhem 

Stiftelsen framhåller att dess inkomster från försäljningen av repliker 
av Milles' verk är mycket svåra att på förhand beräkna och bör därför 
inte ingå i driftbudgeten utan i fortsättningen fonderas för att användas 
främst till investeringsutgifter. Med hänsyn härtill begärs en ökning av 

statsbidraget med 25 000 kr. 

9. Stiftelsen Musikhistoriska museet 

Museet beräknas flytta in i nya lokaler under sommaren 1976. Under 
nästa budgetår kommer museet inför flyttningen att engageras i ett om
fattande förberedelsearbete som bl. a. innebär planering och förberedel
se av de utställningar som skall visas vid de nya lokalernas öppnande. 
Museet behöver för nämnda ändamål ett engångsanslag av 100 000 kr. 
ökningen i övrigt avser bl. a. medel för utfyllnad av vissa deltidstjänster 
till heltidstjänster, en ny tjänst som konservator, utåtriktad verksamhet 
samt underhåll av samlingarna. Sammanlagt anhåller stiftelsen om ett 
ökat statsbidrag med 578 000 kr. 

JO. Stiftelsen Thielska galleriet 

Med hänsyn till ökade driftkostnader bör bidraget höjas med 37 000 

kr., vari inräknats ett särskilt anslag på 10 000 kr. för utställningsvcrk
samhcten. 

Il. M useii·erksamhet i Göteborg 

Enligt riksdagens beslut (KrU 1974: 15, rskr 1974: 248) utgår inneva
rande budgetår statsbidrag med 2 milj. kr. till museiverksamhcten i Gö
teborg. Göteborgs kommunstyrelse anhåller för nästa budgetår, i avvak-
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tan på särskild utredning om det statliga stödet till vissa kulturinstitu

tioner i Stockholm och Göteborg, om fortsatt statsbidrag till museiverk

samheten i Göteborgs kommun med minst samma belopp som för inne

varande budgetår. 

Föredraganden 

Under innevarande budgetår har från detta anslag medel utgått till 

Pressarkivet och Arbetarrörelsens arkiv. Fr. o. m. nästa budgetår bör 

beräknas medel till Pressarkivet under riksarkivets förvaltningsanslag 

och till Arbetarrörelsens arkiv under anslaget Bidrag till särskilda kul
turella ändamål. Jag avser att återkomma till frågan om bidrag till Ar

betarrörelsens arkiv. Det särskilda riksstatsanslag som innevarande bud

getår har anvisats för bidrag till museiverksamhet i Göteborg bör utgå 

och i stället bör medel för ändamålet föras upp som en särskild anslags

post under detta anslag. 

Musikhistoriska museet har alltmer kommit att framstå som en av 
landets främsta institutioner för forskning och information om svensk 

instrumental folkmusik, utomeuropeisk musik, musikinstrument och in

~trumentvård. Allt större krav ställs på museet från allmänheten, skolor, 

bildningsförbund samt andra musikinstitutioner och museer ute i landet. 
Det är enligt min mening angeläget att museet kan ges möjligheter att 

utvecklas till ett utåtriktat musikcentrum med vandringsutställningar 

och en omfattande pedagogisk verksamhet som viktiga programinslag. 

Jag förordar en väsentlig ökning av bidraget till Musikhistoriska mu

seet med sammanlagt 195 000 kr. för nästa budgetår. Jag har därvid 
räknat med en medelsförstärkning av 91 000 kr. för att tillgodose muse

ets behov av en tjänst som amanuens och utfyllnad av en halvtidstjänst 

som arkivarie till en heltidstjänst. För ett kontinuerligt underhåll av 

samlingarna räknar jag med ett belopp av 15 000 kr. Dessutom för
ordar jag ett engångsbelopp på 50 000 kr. för bl. a. planläggning och 

utveckling av nya utställningar. 

För Kulturhistoriska museet i Lund räknar jag med en ökning av 

bidraget med 28 000 kr. för ökade omkostnader. 

För Drottningholms teatermuseum förordar jag ett ökat bidrag av 

50 000 kr. Jag har därvid räknat med en medelsförstärkning av 10 000 

kr. för kostnader i samband med teatrarnas leveranser av visst teater

material till museet. 

Jag har beräknat medel för ökade hyreskostnader vid Hallwylska 

museet med 48 000 kr., vid Dansmuseet med 68 000 kr., vid Drottning

holms teatermuseum med 12 000 kr. och vid Musikhistoriska museet 

med 1 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

5 494 000 kr. 

Anslaget bör fr. o. m. nästa budgetår benämnas Bidrag till vissa 

museer. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

anslag av 5 494 000 kr. 

B 36. Svenskt biografiskt lexikon 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

687 091 

764 000 

826 000 

Svenskt biografiskt lex.ikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandct av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt

linjer som angetts i prop. 1962: 86 (SU 1962: 74, rskr 1962: 194). 

Personal 
Redaktörer 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvard 
Reseersättningar 
Lokalkostnad°i:r 
Expenser 

Uppbördsmedel 
Publikationer 

1974,'75 

5 
2 

7 

657 500 
1 500 
2 000 

37 000 
144 000 

842 000 

78 000 

Nettoutgift 764 000 

Svenskt biografiskt lexikon 

Beräknad ändring 1975/76 

Svenskt 
biografiskt 
lexikon 

+ 0,5 
of. 

' 0,5 

+72000 
+ 500 

of. 
+ 3 000 
+ 5 500 

-'-81 000 

of. 

+st ooo 

Före-
dragandcn 

of. 
of. 

of. 

+52 500 
+ 500 

of. 
+ 3000 
+ 6000 

-i-62 000 

of. 
+62000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 59 000 kr., varav 21 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-altemativet innebär en reducering av medlen för författararvo
den och forskning vid landsarkiv och bibliotek, vilket leder till att den 
planerade utgivningstakten blir lägre. 

3. Personalen föreslås förstärkt med en halvtidsanställd amanuens. 
Samtidigt kan en inbesparing göras av medlen till övertidsersättningar. 
( +21 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1975176 anvisa 
ett förslagsanslag av 826 000 kr. 

6 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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B 37. Inköp av vissa kulturföremål 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

775 000 
100 000 

100 000 
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Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål beträffande 

vilka risk föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har 
sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av 
synnerlig vikt att de behålls inom landet. Anslaget kan belastas med 
högre belopp än det som beräknats i riksstaten, under förutsättning att 
regeringen i efterhand anmäler medelsförbrukningen för riksdagen 
(prop. 1965: 58, SU 1965: 76, rskr 1965: 204). 

Kungl. Maj:t har den 30 oktober 1974 givit statens kulturråd i upp
drag att i samråd med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet göra 
en värdering av erfarenheterna av gällande ordning i fråga om utförsel 
av kulturföremål och lämna förslag till regeringen beträffande sådana 

åtgärder som rådet finner motiverade. 

F öredraga11de11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1975176 an
visa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 
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c) ungdoms- och folkbildningsverksamhet 

B 38. Vissa åtgärder inom ungdomsområdet 

Som jag angett inledningsvis under avsnittet B Kulturändamål ämnar 
jag föreslå regeringen att senare för riksdagen lägga fram en särskild 

proposition angående de statliga insatserna inom ungdomsområdet. 

I propositionen kommer följande i riksstaten för innevarande bud

getår under avsnitt c) ungdoms- och folkbildningsverksamhet upptagna 

anslag att behandlas, nämligen Bidrag till ungdomsorganisationernas 

centrala verksamhet, Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verk
samhet, Bidrag till ungdomsledarutbildningen, Statens ungdomsråd och 

Bidrag till hemgårdsrörelsen. I detta sammanhang kommer även att 

tas upp det förslag om fritidsledarutbildning som folkhögskoleutred

ningen lagt fram i delbetänkandet (Ds U 1974: 11) Folkhögskolans fri

tidsledarutbildning. Medel för detta ändamål har beräknats under före
varande rubrik. 

I avvaktan på den särskilda propositionen bör medel tas upp med 
preliminärt beräknat belopp under förevarande rubrik. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vissa åt

gärder inom ungdomsrådet för budgetåret 1975176 beräkna 
55 199 000 kr. 

B 39. Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 

1973174 Utgiftl 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

2 790 000 
6 000 000 
9 000 000 

1 Anslaget Bidrag till föreläsningsverksamhet m. m. 

Genom beslut av statsmakterna (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, 
rskr 1974: 248) infördes den 1 juli 1974 ett nytt statsbidrag till kul
turprogram inom föreningslivet m. m. 

Statsbidrag kan enligt kungörelsen (1974: 454) om statsbidrag till 
kulturprogram inom föreningslivet utgå för kulturprogram som an
ordnas av studieförbund, regional eller lokal enhet inom studieförbund, 
länsbildningsförbund eller föreläsningsförening. Statsbidrag kan även 
utgå för kulturprogram som anordnas av studieförbund i samverkan 

med organisation som är medlem i studieförbund. Statsbidrag för kul
turprogram kan dessutom utgå till annan ideell förening. 

Frågor om statsbidrag för kulturprogram prövas av en central för
medlingsbyrå. Tillsyn över bidragsgivningen utövas av statens kulturråd. 
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Förutom bidrag till kulturprogram inom föreningslivet utgår från 
detta anslag bidrag till kulturprogram för handikappade, bidrag till 

den centrala förmedlingsbyrån, länsbildningsförbunden samt till Folk

bildningsförbundet. 

1. Kulturprogram inom 
föreningslivet 

2. Kulturprogram för 
handikappade 

3. Förmedlingsbyran för 
kulturprogram 

4. Länsbildningsförbundcn 
5. Folkbildningsförbundct 

1974/75 

5 135 000 

200 000 

315 000 
328 000 

22 000 

6 000 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Statens Föredra-
kulturråd ganden 

+5 ooo ooo +2 800 000 

+ 300 000 + 150 000 

+ 365 000 + 50000 
+ 150 000 of. 
+ 4000 of. 

+s s19 ooo +3 000 000 

Förmedlingsbyrån för kulturprogram samt Folkbildningsförbundet 

har i skrivelser i augusti 1974 inkommit med framställningar rörande 
förevarande anslag för budgetåret 1975/76. Statens kulturråd har i skri

velse den 11 oktober 1974 avgett yttrande över dessa framställningar. 

Statens kulturråd 

1. Förmedlingsbyrån för kulturprogram begär en ökning av medlen 

till k u 1 t u r p r o g r a m i n o m f ö r e n i n g s 1 i v e t med 5 000 000 

kr. till 10 135 000 kr. för att möjliggöra en ökning av verksamhetens 
omfattning samt en höjning av arvodena till de medverkande. För

medlingsbyrån påtalar svårigheten i att i ett läge då ett nytt anslag in

förs göra säkra bedömningar om den fortsatta utvecklingen och kom
mande behov av medel. En inventering som inleddes under våren 1974 

visar emellertid att enbart studieförbunden har att ge service åt mer 
än 80 000 lokala föreningsenheter, spridda över hela landet. 

Kulturrådet tillstyrker förmedlingsbyråns förslag . till ökning av 

medlen för bidrag till kulturprogram inom föreningslivet ( + 5 000 000 

kr.). 

2. För verksamhetsåret 1974/75 förfogar förmedlingsbyrån över 

200 000 kr. avseende k u 1 tur program för handikappade. 

Förmedlingsbyrån framhåller att en snar utbyggnad av verksamheten 

är ytterst angelägen och anhåller om en höjning av medlen till bidrag 

med 300 000 kr. 
Kulturrådet tillstyrker förmedlingsbyråns förslag ( +300 000 kr.). 
3. F ö r m e d I in g s byrå n delar kansliresurser med Folkbild

ningsförbundet. Den förändrade bidragsformen medför tillsammans 

med en beräknad ökad omfattning av antalet kulturprogram redan nu 

behov av förstärkning med en tjänst av kameral och ekonomisk natur. 
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Dessutom föreligger behov av att kompensera automatiska kostnadssteg
ringar. Förmcdlingsbyrån beräknar medelsbchovet för sin andel i det 
med Folkbildningsförbundet gemensamma kansliet för verksamhetsåret 

1975/76 till 680 000 kr. 
Kulturrådet tillstyrker förmedlingsbyråns förslag och förordar en 

höjning av bidraget till sammanlagt 680 000 kr. ( + 365 000 kr.). 

4. Folkbildningsförbundet anhåller om en ökning av medlen till bi

drag till 1 ä n s b i l d n i n g s f ö r b u n d e n från 328 000 kr. till 

sammanlagt 1 150 000 kr. Beloppet motsvarar ett genomsnittligt stats

bidrag av 50 000 kr. per länsbildningsförbund. 

Med hänsyn till att det statliga bidraget varit oförändrat sedan bud

getåret 1969170 föreslår kulturrådet en höjning av bidraget till läns
bildningsförbundens organisationskostnader till 478 800 kr. varvid hän

syn tagits till inträffade och beräknade kostnadsstegringar ( + 150 000 
kr.). 

5. F o 1 k bi 1 <l n i n g s för b u n d e t anhåller om en ökning av 

statsbidraget till förbundet från 22 000 kr. till 75 000 kr. 
Kulturrådet föreslår som kompensation för kostnadsstegringar en 

höjning av bidraget med 4 000 kr. till sammanlagt 26 000 kr. 
0-alternativet skulle innebära att antalet program till vilka bidrag kan 

utgå skulle minska. Vidare skulle en minskning ske av länsbildningsför
bundens verksamhet. 

Föredraganden 

Bidraget till kulturprogram infördes efter förslag i 1974 års propo
sition om den statliga kulturpolitiken (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, 

rskr 1974: 248). Bidraget ersätter det tidigare föreläsningsbidraget. Ett 
av de centrala och i propositionen angivna motiven för det nya bidraget 
var att öka föreningars, organisationers och andra gruppers möjlig

heter att efterfråga kulturprogram och därigenom ge föreningarnas 
verksamhet en ökad bredd. I en sådan verksamhet kan medlemmar 
och deltagare som kanske vanligen inte nås av kulturinstitutionernas 
verksamhet få möjligheter till stimulerande kontakter med olika kultu
rella aktiviteter. Förmedlingsbyrån för kulturprogram har genom sin 
inventering av antalet lokala enheter i studieförbundens medlemsorga
nisationer visat hur stort antal föreningar som kan nås med detta 

bidrag och därigenom med ett omfattande och varierande kulturutbud. 
En utbyggnad av verksamheten är angelägen liksom en höjning av 

arvodena till de medverkande. Även verksamheten bland handikappade 

bör utökas. Jag beräknar för dessa ändamål en sammanlagd medels
ökning av 2 950 000 kr. 

Bidraget till Förmedlingsbyrån bör med hänsyn till kostnadsstcg
ringar och ett ökat administrativt arbete på grund av en större omfatt
ning på verksamheten med kulturprogram räknas upp med 50 000 kr. 
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Medlen för bidrag till länsbildningsförbunden och Folkbildnings
förbundet bör föras upp med oförändrat belopp varför anslaget sam
manlagt bör höjas med 3 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. för 

budgetåret anvisa ett anslag av 9 000 000 kr. 

B 40. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys
ning 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

l 694 000 
1786000 
1786000 

Reservation 12 000 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har 
bl. a. till uppgift att främja saklig upplysning om verkningar på individ 
och samhälle av alkohol- och narkotikabruk och därmed sammanhäng
ande frågor vid skolor och andra utbildningsanstalter samt vid militär
förband. Verksamheten omfattar vidare information till olika samhälls
funktionärer inom nykterhetsvårdcn samt en mångförgrenad upplys
ningsverksamhet bland allmänheten. Verksamheten har i första hand 
formen av föreläsningsförmedling, kursverksamhet och utarbetande av 
undervisnings- och informationsmaterial. 

Centralförbundets styrelse består av tolv ledamöter. Regeringen ut
ser en ledamot, tillika ordförande, skolöverstyrelsen (Sö) fem ledamö
ter samt förbundets ombudsförsamling, som är sammansatt av företrä
dare för 35 olika organisationer, sex ledamöter. Kostnaderna för verk
samheten täcks i huvudsak genom detta anslag. 

Skolöverstyrelsen 

Sö föreslår en höjning av anslaget med sammanlagt 555 000 kr. till 

2 341 000 kr. 
Av ökningen avser 255 000 kr. beräknade kostnadsökningar under 

budgetåret 1975/76 samt kostnadsökningar som inte beräknas bli kom
penserade trots höjningen av bidraget för innevarande budgetår. 

CAN:s organisatoriska bas har sedan år 1970 breddats genom att 
16 nya organisationer, bl. a. Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemän

nens centralorganisation, Kooperativa förbundet och Riksidrottsförbun
det anslutit sig till förbundet. För en intensifierad kontakt med med

lemsorganisationerna, särskilt då de som tidigare inte arbetat med alko
hol- och narkotikaproblemen, samt för att åstadkomma ett mer varierat 
utbud av kurser och konferenser centralt och regionalt, bl. a. för skolper
sonal, föreslår Sö en höjning av anslaget med 200 000 kr. Vidare beräk
nar Sö en höjning av anslaget med 100 000 kr. för ersättning av utgåen
de undervisnings- och studiematerial samt för utformning av nytt ma
terial för speciella målgrupper inom medlcmsorganisationcrna. 
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Beträffande 0-alternativet anför Sö att konsekvenserna av detta inte 

kan bedömas då CAN självständigt äger att besluta om iilfiktningen 

av sin verksamhet. Avskedande av personal bedöms dock kunna bli 

aktuell då medel måste reserveras för verksamheten. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Centra/förbundet för alkohol- oclz narkotika

upplysning för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservations

anslag av 1 786 000 kr. 

B 41. Bidrag till oykterhetsorganisationer m. m. 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

2 928 718 

3 092 000 

3 242 000 

Reservation 60150 

I enlighet med de grunder som angetts i prop. 1954: 155 (SäU 1954: 5, 

rskr 1954: 314) angående bl. a. undervisning och upplysning i alkohol

frågan utgår ur förevarande anslag bidrag till nykterhetsorganisatio

nerna bl. a. i form av s. k. grundbidrag. Detta utgår dels till fyra sam

arbetsorgan med vissa fixerade belopp, dels till enskilda organisationer 

med belopp, som står i viss relation till organisationens medlemsantal. 
Dessutom disponeras medel för speciella bidrag avseende olika former 

av upplysnings- och propagandavcrksamhet. Bidrag av detta slag för
delas av skolöverstyrelsen (SÖ) efter ansökan i varje särskilt fall. I regel 

utgår bidrag med högst hälften av kostnaderna för den planerade verk

samheten. 
Bidrag utgår för anställande av instruktörer för upplysning i alkohol

frågan på heltid eller deltid i de sammanslutningar och med de belopp 
som Sö bestämmer. 

Ur anslaget utgår bidrag till internationella byrån i Lausanne för 
alkohol- och narkotikafrågor och till organisationskostnaderna för Riks
förbundet mot alkoholmissbruk. Sö disponerar dessutom medel för 
nykterhetsfrämjande verksamhet samt för upplysningsverksamhet i al
koholfrågan inom ungdomsorganisationerna. 

Budgetåret 1974/75 har anslaget fördelats på olika ändamål på föl
jande sätt. 

I. Grundbidrag till nyktcrhetsorganisationer m. fi. 
2. Speciella bidrag 
3. Bidrag till instruktörer för upplysning i alkoholfrågan 
4. Bidrag till internationella byrån i Lausanne 
5. Till SÖ:s disposition för nykterhetsfrämjande verksamhet 
6. Bidrag till Riksförbundet mot alkoholmissbruk 
7. Bidrag till upplysningsvcrksamhet i alkoholfrågan inom 

ungdomsorganisationerna 

897 000 
900 000 
825 000 

9000 
26 000 
35 000 

400 000 

3 092 000 
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Skolöverstyrclscll 

Sö föreslår en höjning av anslaget med sammanlagt 401 000 kr. till 
3 493 000 kr. 

1.-3. Enligt Sö bör principen vid utformningen av stödet till folk

rörelser vara att organisationerna själva, med hänsyn till sina mål och 

medlemmarnas intresseinriktning skall bestämma verksamhetens utveck
ling. Inom ramen för en sådan flexibilitet måste dock bidragen regelbun

det ses över så att organisationerna kompenseras för allmänna kost
nadsökningar. Sö anför att bidragen till nyktcrhetsorganisationerna 
reellt sett har försämrats sedan stödet infördes år 1954 och föreslår där

för en uppräkning av medlen till grundbidrag, speciella bidrag och in

struktörsbidrag. Vid beräkningen av ökningens relativa storlek har Sö 
utgått från den av riksdagen beslutade höjningen av bidraget till idrotts

rörelsen för budgetåret 1974/75. ( + 367 000 kr.) 
5. Medlen till Sö:s disposition används främst till fortbildning av or

ganisationernas instruktörer samt till studieresor utomlands för orga

nisationsrepresentanter. Sö understryker att den svenska modellen att 

låta folkrörelserna ta ett huvudansvar för alkohol- och narkotikainfor

mationen i samhället har väckt internationellt intresse. Med hänsyn till 
ökade kostnader samt önskvärdheten av att öka studieresornas omfatt
ning föreslår Sö en ökning av medlen till Sö:s disposition. ( +24 000 
kr.) 

6. Med hänsyn till de allmänna kostnadsstegringama föreslår Sö en 

höjning av bidraget till Riksförbundet mot alkoholmissbruk ( + 10 000 
kr.). 

I 0-altcrnativet förordar Sö en minskning av delposten speciella bi
drag. Effekterna av en anslagsminskning anser sig Sö inte kunna be· 
döma då de bidragsmottagande organisationerna själva bestämmer över 
verksamhetens utformning. 

Föredraganden 

Det är väsentligt att förbättra nykterhetsorganisationernas arbetsmöj

ligheter. Medlen för grundbidrag och bidrag till instruktörer bör där

för ökas med sammanlagt 150 000 kr. 
Jag vill i detta sammanhang även erinra om att regeringen efter för

slag från chefen för finansdepartementet beslutat föreslå riksdagen 
(prop. 1975: 1 bil. 9 E 11) att för nästa budgetår anvisa ett reserva

tionsanslag av 2,5 milj. kr. till upplysning om alkohol- och narkotika

problemen. Medlen föreslås utgå till informationsverksamhet som be

drivs av olika organisationer, däribland nykterhetsorganisationerna. 
Jag beräknar anslaget till 3 242 000 kr. och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till nykterlzetsorganisationer m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 3 242 000 kr. 
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B 42. Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

4 693 278 

6 065 000 
6 702 000 

89 

Från anslaget utgår bidrag till De blindas förening (DBF) för för
eningens allmänna biblioteksverksamhet samt för framställning av stu

dielitteratur för synskadade högskolestuderande. Ifrågavarande verksam
het leds av en biblioteksstyrelse med sju ledamöter. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till konsulentverksamhet för studicc 
och ungdomsverksamhet bland handikappade. En del av anslaget står 
vidare till skolöverstyrelsens (SÖ:s) förfogande för fördelning efter 
prövning i varje särskilt fall till kurs- och studievcrksamhet, fritids
verksamhet, ungdomsledarutbildning m. m. Slutligen utgår från anslaget 

bidrag till tolkar för döva, till utbildningskurser för tolkar för döva, 
till framställning av lättläst och ordförenklad litteratur för vissa handi
kappgrupper, till framställning av blindskrifter genom Tomtebodasko
lans försorg, till ersättning till televerket för avgiftsbefrielse för vissa 
blinda samt till Föreningen Blinda barns utveckling. 

1974/75 

I. Bidrag till De blindas 
förening för biblioteks-
verksamhet 2 920000 

2. Framställning av studie-
litteratur för synskadade 
högskolestuderande 245 000 

3. Konsulcntverksamhet 715 000 
4. Kurs- och studieverk-

samhet m.m. 1222000 
5. Bidrag till tolkar för 

döva 140 000 
6. Framställning av TRU-

material för synskadade 30000 
7. Bidrag till framställning 

av blindskrifter vid 
Tomtebodaskolan 163 000 

8. Framställning av lätt-
läst litteratur 375 000 

9. Bidrag till Föreningen 
Blinda barns utveckling 15 000 

10. Utbildning av tolkar 
för döva 210 000 

11. Ersättning till televerket 
för avgiftsbefrielse för 
vissa blinda 30 000 

6 065 000 

1 Avser posterna 3, 4, 5, 8 och 10 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver-
styrelsen 

} +2258 000 

+ 245 000 

+l 300 000 

+ 100 000 

30 000 

163 000 

__J_ 825 000 

of. 

+ 100 000 

30000 

+4 605 000 

Föredra
ganden 

of. 

- 163 000 

+ 250 0001 

of. 

of. 

+ 637 000 
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Skoliil'erstyrelsen 

1.-2. Med hänvisning till att handikapputredningen i skrivelse den 
20 juni 1974 i anslutning till sitt remissyttrande över litteraturutred

ningens slutbetänkande (SOU 1974: 5) Boken föreslagit ett statligt över

tagande av huvudparten av D B F : s bi b I i o te k s verksamhet 

föreslår Sö i kompletterande anslagsframställning som inkom till ut

bildningsdepartementet den 27 november 1974 att staten fr. o. m. bud

getåret 1975/76 helt övertar det ekonomiska ansvaret för bibliotcks

verksamheten. Sö föreslår att det vid det statliga övertagandet bl. a. 

sker vissa personella förstärkningar samt att möjligheterna till informa

tion och produktion och anskaffning av talböcker förbättras. Vidare 

bör en ökning ske av de medel, innevarande budgetår 600 000 kr., som 

används för överföring av talböcker på öppna spolar till kassetter. 

överföringen beräknas kunna slutföras under budgetåret 1975(76. Det 

sammanlagda medclsbehovct vid ett överförande av biblioteksvcrksam

heten till statligt huvudmannaskap beräknas till 5 178 000 kr. 

( + 2 258 000 kr.) 

3. Sö föreslår att bidraget till de nuvarande 13 ko n s u I e n t er n a 

höjs med 5 000 kr. per tjänst samt att medel anvisas för bidrag till ytter
ligare tre konsulenter ( +245 000 kr.). 

4. För att göra det möjligt för handikapporganisationerna att inten

sifiera sin funktionärsutbildning, upplysningsverksamhet och uppsök:m

de verksamhet föreslår Sö en ökning av medlen för bidrag till k u r s
o c h st u di c v c r k sam het m. m. till 2,5 milj. kr. ( + 1 300 000 
kr.). 

5. Behov c t av tolkar för döva i folkbildningsarbetet 
och kulturverksamheten växer varför Sö föreslår en ökning av medlen 

för bidrag till sådan medverkan ( + 1()0 000 kr.). 
6. Sö föreslår att medlen för fram s t ä 11 n in g av T R U - m a

t er i a I f ö r sy n s k ad ad e förs över till de medel TRU dispo

nerar (-30 000 kr.). 
7. Sö föreslår att medlen för bidrag till framställning av b I in d

s k r i f t e r v i d T o m t e b o d a s k o l a n förs över till anslaget 

Specialskolan m. m.: Utrustning (-163 000 kr.). 

8. Med utgångspunkt i litteraturutredningens förslag angående in

satser för läshandikappade föreslår Sö att medlen för bidrag till fram

ställning av I ä t t I ä s t l i t t c r a tu r o c h s t o r s t i I s b ö c k e r 

höjs med 625 000 kr. samt att 200 000 kr. anvisas till en litterär verk

stad för samarbete mellan författare och bildkonstnärer för framarbe

tande av lättläst litteratur ( + 825 000 kr.). 
10. Sö utbildar teckenspråks t o I kar som arbetar inom folk

bildningsverksamheten bland döva och i socialstyrelsens försöksverk

samhet med tolkar i det dagliga livet. Behov av en mera differentierad 

utbildning föreligger ( + 100 000 kr.). 
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11. T e 1 e v e r k e t beräknar oförändrade kostnader för verket un
der budgetåret 1975/76 för avgiftsbeföelse från den särskiida ljudradio
avgiften för vissa blinda. Sö föreslår att medlen förs över till telever
ket. (-30 000 kr.) 

Föredraganden 

Litteraturutredningen förordar i sitt slutbetänkande (SOU 1974: 5) 

Boken insatser för vuxna läshandikappades litteraturförsörjning i form 

av ett ökat statligt ansvarstagande för De blindas förenings (DBF:s) 

bibliotek och större resurser för framställning av lättläst litteratur och 

storstilsböcker. Enligt vad jag erfarit beräknar handikapputredningen att 
i år lägga fram sitt slutbetänkande, som företrädesvis kommer att be

handla frågor om insatser för de handikappades kulturella verksamhet. 

Insatser för vuxna läshandikappades litteraturförsörjning och andra in
satser för att ge handikappade ökade möjligheter att ta del i olika kultu

rella aktiviteter bör enligt min mening behandlas i ett sammanhang. 

Detta är nödvändigt för att avvägning mellan och samordning av olika 
insatser skall kunna göras. Jag är därför inte beredd att ta upp littera
turutredningens förslag rörande vuxna läshandikappade till definitiv 
behandling fördin handikapputredningens betänkande lagts fram och 
remiss behandlats. 

Skolöverstyrelsen (Sö) föreslår i kompletterande anslagsframställ

ning för budgetåret 1975/76 som inkom till utbildningsdepartementet 
den 27 november 1974 att staten fr. o. m. nästa budgetår tar över an

svaret för DBF:s bibliotek. Sö hänvisar bl. a. till handikapputredningen 
som i en särskild skrivelse i anslutning till sitt remissyttrande över litte
raturutredningens slutbetänkande föreslagit ett statligt övertagande av 
huvudparten av DBF:s bibliotek. Jag vill i detta sammanhang erinra om 
att Sö tidigare föreslagit ett statligt övertagande av DBF:s bibliotek. 
Förslaget anmäldes för riksdagen av min företrädare (prop. 1973: 1 
bil. 10 s. 134) som med hänvisning till handikapputredningens arbete 
inte ansåg sig vara beredd att föreslå några förändringar av huvud
mannaskapet. Enligt vad jag erfarit avser inte handikapputredningen 
att i sitt slutbetänkande närmare beröra frågan om huvudmannaskapet 
för DBF:s bibliotek än vad som skett i förut nämnda skrivelse. Jag 
delar den från olika håll framförda uppfattningen att en förändring bör 
övervägas av huvudmannaskapct och organisationsformcn för DBF:s 

bibliotek. Enligt min mening kan emellertid inte några förändringar 

ske omedelbart. Dessa frågor bör övervägas inom en särskild arbets
grupp som jag i annat sammanhang avser föreslå regeringen att till

kalla. Jag har vid beredningen av denna fråga samrått med DDF. 

I avvaktan på resultatet av nämnda arbetsgrupps arbete bör en för
sfärkning ske av nu utgående bidrag till biblioteksverksamheten samt 
till framställning av studielitteratur för synskadade högskolestuderande. 
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Jag beräknar för dessa ändamål en sammanlagd medelsökning av 
550 000 kr. Vid medelsberäkningen har hänsyn tagits till ökade kostna
der för biblioteksverksamheten på grund av att DBF flyttar in i nya 
lokaler under hösten 1975 samt till behovet av ökade medel för över
föring av tidigare inspelade talböcker från öppna spolar till kassetter. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att Kungl. Maj:t den 29 novem
ber 1974 beslutat att såsom ett engångsbidrag anvisa ytterligare 300 000 
kr. till DBF:s biblioteksverksamhet för nämnda överföringsarbete. 

Medel för bidrag till framställning av blindskrifter vid Tomteboda
skolan bör i enlighet med Sö:s förslag fr. o. m. nästa budgetår beräknas 
under anslaget Specialskolan m. m.: Utrustning. Detta medför ett mins
kat medelsbehov under förevarande anslag med 163 000 kr. Medel för 
framställning av TRU-material samt ersättning till televerket för av
giftsbefrielse för vissa blinda bör som hittills beräknas under föreva
rande anslag. Medlen bör föras upp med oförändrade belopp. 

För övriga ändamål under anslaget beräknar jag en sammanlagd ök
ning med 250 000 kr. Inom ramen för denna ökning bör det bl. a. vara 
möjligt att förstärka medlen för framställning av lättläst litteratur 
och storstilsböcker. Litteraturutredningens förslag i denna fråga bör 
som jag inledningsvis anförde behandlas tillsammans med de väntade 
förslagen från handikapputredningen. Vad i övrigt gäller insatser för 
de handikappades kulturella verksamhet vill jag erinra om den ökning 
från 200 000 kr. till 350 000 kr. som jag i det föregående förordat av 
medlen för bidrag till kulturprogram för handikappade. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett anslag av 6 702 000 kr. 
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d) utbildning inom kulturområdet 

B 43. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan 

1973/74 Utgift1 5 293 282 Reservation::? 19 303 

1974/75 Anslag 5 666 000 

1975176 Förslag 6 025 000 
1 Anslagen Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan: Utbildnings

kostnader och Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan: Undervis
ningsmatericl m. m. 

• Anslaget Akademien för de fria konsterna: U ndervisningsmateriel m. m. 

Akademien för de fria konsterna har överinseende över konsthög

skolan. Till akademiens uppgifter hör bl. a. att göra framställning om 

anslag till högskolans verksamhet. 

Konsthögskolan omfattar en målarskola, en skulpturskola, en skola 

för grafisk konst och en arkitekturskola. Dessutom hör till högskolan 

ett institut för materialkunskap och en atelje för monumentalmålning 

och dekorativ konst. Sedan budgetåret 1965/66 har skolan bedrivit viss 

konservatorsutbildning. Högskolan har även verksamhet för vidareut

bildning av konstnärer. 

Antalet elever höstterminen 1974 var 304, varav 254 ordinarie elever. 

Under läsåret 1974/75 avser konsthögskolan att anordna vidareutbild

ningskurser med sammanlagt ca 100 deltagare. 

J 973 års expertgrupp för konstutbildning har i delbetänkandet (Ds U 

1974: 8) Utbildning inom bildkonst, konsthantverk och design avgett 

förslag beträffande studieorganisation för den högre konstnärliga ut
bildningen i Stockholm. Remissbehandlingen av förslaget pågår. 

1974/75 

Personal 
Lärar- och assistentpersonal 29 
Övrig personal 19 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Undervisningsmateriel m. m. 

därav kurs i restaureringsteknik 
Stipendier 
Ersättning för mistadc hyres

intäkter 

48 

2 873 500 
2 800 

74000 
(7 000) 

2 101 000 
158 700 

(-) 
324 400 

(-) 
41 600 

90000 

5 666 000 

Beräknad ändring 1975(76 

Konstaka- Föredra-
dcmien och ganden 
1973 års 
expertgrupp 
för konstut-
bildning 

+5 of. 
+2,5 of. 

+7,5 of. 

+ 922 500 + 296 000 
+ 2000 + 2000 
+ 155 000 ' 8000 

(+ 88 000) (+ 1 000) 
83 500 79000 

+ 70000 + 10000 
(+ 17 000) (-) 
·I- 273 000 116 000 

(+ 44 000) (-) 
+ 9000 of. 

+ 48 000 ' 6 000 

+1396 000 ' 359 000 
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A kademie11 för de fria konsterna 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 407 000 kr., varav 107 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-altcrnativet förordar akademien i första hand att undervisningen 
bl. a. i teckning minskar i omfattning samt att vidareutbildningen av 
konstnärer läggs ned. Akademien pekar också på möjligheten att göra 
en reduktion av hyreskostnaderna i akademiens fastighet. 

3. Till konsthögskolans nuvarande d i r e k tö r utgår ett årligt ar
vode om 12 000 kr. vartill kommer bidrag till resekostnader om 6 000 
kr. Med hänvisning till arbetsinsatsernas omfattning föreslår akademien 

att en arvodestjänst med halvtidstjänstgöring inrättas för direktören 
( +42 134 kr.). 

4. För u n d e r v i s n i n ge n vid konsthögskolan föreslås viss per
sonalförstärkning. 

Medel begärs för en assistenttjänst knuten till professuren i arkitektur 
samt för att öka ut tjänsten som assistent i arkitekturhistoria till en 

heltidstjänst. 
För den direkta ledningen av vidareutbildningen av konstnärer före

slås en tjänst som biträdande lärare. Vidare bör medel beräknas för att 
en halvtidstjänst som assistent vid plastverkstaden skall kunna ökas ut 

till en heltidstjänst. 
Vid skulpturskolan bör högskolan kunna inrätta en assistenttjänst 

samtidigt som nuvarande arvoden till tygmästare och gipsgjutare dras 
in. Medel begärs även för en instruktör med halvtidstjänstgöring 
i snickeriverkstaden. 

Ytterligare 71 000 kr. föreslås till arvoden för undervisning bl. a. i 

vissa specialämnen. ( +342 000 kr.) 
5. Konsthögskolans ad m in is t r a t i o n behöver förstärkas. Medel 

begärs för en tjänst som förste byråsekreterare samt för ett kvalificerat 
biträde. För kamerala uppgifter behövs ytterligare ett kvalificerat biträde 
med halvtidstjänstgöring. Vidare begärs ökade medel för tillfällig arbets

kraft, bevakning m. m. ( +221 000 kr.) 
En höjning föreslås av arvodet till akademiens sekreterare ( +40 618 

kr.). 
6. ökningen av anslagsposten till r e s e e r s ä t t n i n g a r motive

ras främst av arkitekturskolans behov ( + 136 000 kr.). 

7. Den begärda engångsanvisningen under anslagsposten till ex

p e n s e r avser möbler och utrustning till nya tjänsterum. 
8. Huvuddelen av den begärda ökningen av anslagsposten till u n

d er v is n i n g s m a ter i e I m. m. avser kompensation för kraftiga 

kostnadsstegringar på materiel som används inom konsthögskolan. 
Därtill behövs ökade medel för bl. a. bearbetning av arkitekturskolans 
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diabildsamling, för materiel till bronsgjuteriet och för undervisningen i 

animerad filmteknik ( +47 000 kr.). 

Materielbidraget till eleverna vid målarskolan behöver höjas från 
500 kr. till 600 kr. per elev och år. Vidare bör eleverna vid skulptur

och grafikskolorna få materielbidrag med 300 kr. per år utöver vad som 

kollektivt går till varje skola. ( + 27 000 kr.) 
För bl. a. ombindning av böcker behövs en engångsanvisning. Vidare 

behövs en ökning av medlen för bokinköp. ( + 35 000 kr.) 
Under år 1970 deltog arkitekturskolans elever i en kurs i restaure

ringsteknik i Rom. Kostnaderna för kursen täcktes delvis av särskilda 
medel, anvisade av Kungl. Maj :t. Akademien begär medel för att en ny 

kurs skall kunna anordnas under våren 1976 ( + 44 000 kr.). 
9. Den nu utgående ersättningen för mista de hyres

i n t ä k t c r från akademiens fastighet bör räknas upp med hänsyn till 

förändringar i penning- och hyresvärdet. 

1973 års expertgrupp för konstutbildning 

I sitt yttrande över akademiens anslagsframställning begränsar sig 

expertgruppen till de förslag som omfattas av gruppens direktiv och 
behandlar således inte de förslag som gäller undervisningen i arkitek

turskolan eller konsthögskolans administration. 
Med hänvisning till det förslag till ny studieorganisation som expert

gruppen lagt fram förordar gruppen viss restriktivitet vad gäller in
rättande av nya tjänster vid konsthögskolan. Förändringar av detta slag 
på tjänstesidan kan försvåra övergången till en ny studieorganisation. 
Dock stöder expertgruppen akademiens framställning på vissa punkter. 

Konsthögskolan bedriver under innevarande budgetår viss försöks
vcrksamhet i samråd med expertgruppen. FörsÖkSverksamheten, som i 
huvudsak gällt fortbildning och vidareutbildning av konstnärer, bör 
kunna fortsätta under budgetåret 1975/76. 

För att förbättra säkerheten i konsthögskolans verkstäder förordar 
expertgruppen att arvodesmedel ställs till skolans förfogande för anli
tande av viss teknisk personal. 

Vad beträffar anslagsposten till undervisningsmateriel m. m. anser 
gruppen det befogat med en betydande uppräkning med hänsyn till de 

kraftiga kostnadsstegringarna på materielsidan. Därutöver behövs viss 

förstärkning av resurserna för förbrukningsmateriel. 

Föredraganden 

Utbildningen vid konsthögskolan berörs i olika avseenden av det 
utredningsarbete med vissa frågor rörande utbildningen inom bildkonst, 
konsthantverk och design som 1973 års expertgrupp för konstutbild
ning fått till uppgift att utföra. Expertgruppen har avgett ett principför-
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slag rörande bl. a. studieorganisatoriska frågor inom området som be
rör verksamheten vid konsthögskolan. Förslaget ingår i ett delbetän
kande som f. n. remissbehandlas. Konsthögskolan berörs också av ex

pertgruppens fortsatta arbete med frågor rörande dimensionering av 
utbildningen och fortbildningen på området. Vidare har konsthögskolan 
med början innevarande budgetår fått möjlighet att bedriva viss prak
tisk försöksverksamhet i anslutning till expertgruppens utredningsar
bete. För sådan försöksverksamhet vid konsthögskolan har anvisats 
50 000 kr. som främst används för insatser inom fortbildningen. 

Enligt min mening är det angeläget att försöksverksamhet vid konst
högskolan kan fortsätta även under budgetåret 1975176. Jag räknar med 
att medelsbehovet för verksamheten är oförändrat. I övrigt har jag vid 
anslagsberäkningen inte funnit anledning att förorda andra förändringar 
än sådana som hänför sig till höjningar av löner och priser. Jag har då 
tagit särskild hänsyn till prisutvecklingen för den materiel som används 
i konsthögskolans undervisning. 

Fr. o. m. innevarande budgetår kan konsthögskolan liksom flertalet 
andra skolor på kulturområdet disponera medel från en särskild kost
nadsram under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid univer
siteten m. m. till återanskaffning och mer omfattande reparationer och 
underhåll av inredning och utrustning. Vid min preliminära beräkning 
av medel under samma anslag för nästa budgetår har jag räknat med 
en liknande kostnadsram för detta ändamål även för nästa år. Jag avser 
att senare återkomma i denna fråga vid min anmälan av propositionen 
om byggnadsarbeten rn. m. inom utbildningsdepartementets verksam
hetsområde budgetåret 1975/76. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan för 
budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 6 025 000 kr. 

B 44. Konstfackskolan 

1973/74 Utgift1 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

12 408 514 
12 095 000 

13 821000 

Reservation~ 142 845 

1 Anslagen Konstfackskolan: U tbildningskostnader och Konstfackskolan: 
Undervisningsmateriel m. m. 

" Anslaget Konstfackskolan: Undervisningsmateriel m. m. 

Konstfackskolan omfattar tvåårig konstindustriell dagskola (KD), 
treårig konstindustriell aftonskola (KA), tvåårig högre konstindustriell 
skola (HKS) samt treårigt teckningslärarinstitut (Tl). Utbildningen vid 
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HKS bygger på genomgång av KA eller KD. Vid KD finns en ettårig 
förberedande kurs för teckningslärarinstitutet och vid KA en tvåårig 
sådan kurs. Dessutom kan i aftonskolan anordnas kortare kurser i en
staka ämnen eller grupper av ämnen. 

Vid de tre konstindustriella skolorna (KD, KA, HKS) meddelas un
dervisning i sju fackavdelningar, nämligen en för textilarbete, en för 
dekorativ målning, en för skulptur, en för keramik, en för möbler och 
inredningar, en för metallarbete samt en för reklam och bokhantverk. 

Konstfackskolan står under inseende av skolöverstyrelsen (Sö). 
Antalet studerande höstterminen 1974 uppgick till 731. 
1973 års expertgrupp för konstutbildning har i delbetänkandet (Ds U 

1974: 8) Utbildning inom bildkonst, konsthantverk och design avgett 
förslag beträffande studieorganisationen för den högre konstnärliga ut
bildningen i Stockholm. Remissbehandlingen pågår. Frågor om teck
ningslärarutbildningen behandlas av lärarutbildningskommitten i dess 
huvudbetänkande (SOU 1972: 92 och 93) Fortsatt reformering av lärar
utbildningen. Remissbehandlingen är avslutad. 

Enligt riksdagens bemyndiganden har Kungl. Maj:t den 27 septem
ber 1974 vad avser tiden den 1 juli 1972---den 30 juni 1975 godkänt ett 
avtal mellan staten och Stockholms kommun om kom m mun ens 
b i d r a g t i 11 k o s t n a d e r n a f ö r k o n s t f a c k s k o l a n un
der budgetåren 1972173-1975176. Grunderna för avtalet är desamma 
som för det avtal som gällt dessförinnan. Enligt avtalet skall kommu
nen således bidra till kostnaderna för konstindustriella dagskolan och 
konstindustriella aftonskolan. Bidraget avser hyreskostnaderna och, i 
fråga om konstindustriella aftonskolan, även driftkostnaderna. Bidraget 
till driftkostnaderna utgår med ett visst belopp för varje i aftonskolan an
tagen stockholmselev. 

När avtalet träffades mellan staten och Stockholms kommun om 
kommunens bidrag till kostnaderna för konstfackskolan för budgetåren 
1972173-1975176 förutsatte parterna att elevavgifter fr. o. m. 
läsåret 1974/75 inte längre skulle tas ut av elever vid konstfackskolan. 
Kungl. Maj:t har den 27 september 1974 meddelat beslut om ändring i 
den provisoriska stadgan för konstfackskolan som innebär att undervis
ningen efter den 1 juli 1974 är avgiftsfri. 

7 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 10 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Skolöversty- Föredra-
relscn och 1973 gandcn 
års expertgrupp 
för konstut-
bildning 

Personal 
Lärarpersonal 83 +3 +2 
Övrig personal 18 +4 +2 

101 -l-7 +4 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 7 275 400 -I 1 435 000 +1101100 
Sjukvård 8 000 of. of. 
Reseersättningar 40 500 -\- 2000 + 2000 
Lokalkostnader 4 688 000 + 342 100 ··- 381 000 
Expenser 157 000 -i- 8 000 T 7 000 
Undervisningsmatericl 

m.m. 528 000 + 500 000 220 000 

12 696 900 -i 2 287100 -:-1 711100 
Uppbördsmedel 
Elevavgif1er 22 000 of. 22 000 
Avkastning av Sjöstedtska 

fonden 2 900 2 900 2 900 
Bidrag från Stockholms 
[ kommun 577 000 of. + 10 000 

Nettoutgift 12 095 000 +2 290 000 +1726000 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 1 072 000 kr., varav 262 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

1. I 0-alternativet förordar Sö i första hand en minskning av den lä

rarledda undervisningen. 
3. Sö anser det betydelsefullt att den s t u d i e o r g a n i s a t o ris

k a o c h p e d a g o g i s k a f ö r s ö k s ve r k s a m h e t inom konst
industriavdelningarna vid konstfackskolan som påbörjats läsåret 1974175 

och som skolan bedriver i samråd med 1973 års expertgrupp för konstut

bildning får fortsätta under läsåret 1975/76. Försöksverksamheten kom
mer då att omfatta två årskurser. Förutom ytterligare medel för denna 

verksamhet föreslår Sö att skolsköterskans tjänstgöring utökas från tre 
fjärdedclstid till heltid och att konstfackskolans bibliotek får ökade re

surser för bokinköp m. m. ( +49 000 kr.) 

4. Konstfackskolan har hemställt om permutation av S j ö s t e d t s
k a f o n d e n, innebärande att fondens avkastning inte vidare skall 
tas upp som uppbördsmedel. Kammarkollegiet har tillstyrkt framställ
ningen och överlämnat den till regeringens prövning. 
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1973 års expertgrupp för konstutbildning 

Expertgruppen har yttrat sig övef Sö:s anslagsfranistäliriiilg jämte 
konstfackskolans till Sö ingivna anslagsframställning såvitt de avser de 
konstindustriella avdelningarna. 

Expertgruppen hänvisar allmänt till sambandet mellan de studieorga
nisatoriska förslag som gruppen lagt fram och den försöksverksamhet 
som inletts vid konstfackskolan läsåret 1974175. Gruppen förutsätter att 
denna verksamhet skall kunna utvecklas och utökas under läsåret 1975/ 
76. Härför fordras särskilda medel bl. a. för anlitande av gästlärare och 

gästföreläsare och för s. k. tvärfackliga kurser. Vidare behövs ett utökat 
antal lärartimmar samt viss administrativ hjälp till försökslcdaren. 

( +442 000 kr.) 
För att försöksverksamheten skall kunna bedrivas med framgång 

behövs ytterligare resurser för undervisningsmateriel och för ett utökat 
nyttjande av verkstäderna. Expertgruppen tillstyrker bl. a. att tre tjänster 
som institutionstekniker inrättas. ( + 514 000 kr.) 

Utöver resurser för försöksverksamheten förordar expertgruppen att 
ökade medel för förbrukningsmateriel ställs till skolans förfogande. Vi
dare behövs en tjänst som facklärare i industriell formgivning. 
(+272 000 kr.) 

F öredraga11de11 

Jag har inledningsvis under avsnittet B Kulturändamål berört den stu
dieorganisatoriska och pedagogiska försöksverksamhet som under inne
varande budgetår bedrivs vid konstfackskolan i samverkan med 1973 års 
expertgrupp för konstutbildning. Resurserna för försöksverksamheten 
har tagits i anspråk för en ny uppläggning av utbildningen inom första 
årskursen vid skolans konstindustriella avdelningar. Samtidigt har expert
gruppen avgett förslag rörande den framtida studieorganisationen för den 
högre konstnärliga utbildningen i Stockholm. Mot denna bakgrund är det 
enligt min mening angeläget att försöksverksamheten vid konstfack
skolan under nästa budgetår inte bara kan fortsätta utan också utveck
las och utökas. Erfarenheterna härav bör ha sin givna betydelse inför 
en reform av utbildningen. Jag beräknar ett sammanlagt medelsbehov 
av 254 000 kr. för den fortsatta försöksverksamheten, varav 40 000 kr. 
avser kostnader för undervisningsmateriel. 

Som kommer att framgå av anmälan i det följande av gemensamma 
frågor för lärarutbildningen kommer vissa av lärarutbildningskommit
tens förslag i betänkandet (SOU 1972: 92) Fortsatt reformering av lä

rarutbildningen att behandlas i en särskild proposition till riksdagen 
vid 1975 års riksmöte. I det sammanhanget kommer också tecknings
lärarutbildningen att beröras. 

I enlighet med riksdagens bemyndiganden har Kungl. Maj:t vad av
ser tiden den 1 juli 1972-den 30 juni 1975 godkänt det avtal som 
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träffats mellan staten och Stockhoms kommun om kommunens bidrag 
till kostnaderna för konstfackskolan under budgetåren 1972173-1975/ 
76. Regeringen bör nu inhämta riksdagens bemyndigande att godkänna 
nämnda avtal även vad avser budgetåret 1975176. 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag anslaget till 
13 821 000 kr. På utgiftssidan har jag därvid, förutom till nyss nämnda 
ändamål, tagit hänsyn till pris- och lönehöjningar. Jag har också räknat 
med vissa ändringar i fråga om uppbördsmedlen. Efter den 1 juli 1974 
uttas inte längre elevavgifter vid konstfackskolan. Omräkningen av kom
munens bidrag följer av avtalet mellan staten och Stockholms kommun 
om kommunens bidrag till kostnaderna för konstfackskolan. Slutligen 
förordar jag att avkastningen av Sjöstedtska fonden inte längre tas upp 
som uppbördsmedel i konstfackskolans stat. Jag avser att senare föreslå 
regeringen att meddela beslut i permutationsärendet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att godkänna avtal mellan staten och 

Stockholms kommun om kommunens bidrag till kostnaderna 
för konstfackskolan under budgetåret 1975/76, 

2. till Konstfackskolan för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 13 821 000 kr. 

B 45. Musikhögskolorna 

1973/74 Utgiftl 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

17 215 503 

18 006000 
20 489 000 

Reservation2 21027 

• Anslagen Musikhögskolorna: Utbildningskostnader och Musikhögskolorna: 
Undervisningsmatcriel m. m. 

• Anslaget Musikhögskolorna: Undervisningsmateriel m. m. 

Musikhögskolor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Musikhög
skolorna står t. v. under inseende av organisationskommitten för högre 
musikutbildning (U 1970: 60), som enligt den av Kungl. Maj:t den 
27 maj 1971 fastställda provisoriska stadgan för musikhögskolorna 
(ändrad den 7 juni 1972, den 5 juni 1973 och den 10 maj 1974) bl. a. 
skall avge förslag till anslagsframställning för högskolorna. 

Vid musikhögskola anordnas treårig utbildning av instrumentalister, 
sångare, tonsättare och dirigenter, fyraårig utbildning av musiklärare 
och tvåårig utbildning av pianostämmare. Dessutom anordnas tvåårig 
utbildning inom ramen för regionmusikskola, treårig försöksutbildning 
av musikpedagoger samt utbildning av kyrkomusiker. Sistnämnda ut
bildning sker fr. o. m. läsåret 1972/73 på en utbildningslinje (kyrko
musikerlinje). Utbildningen på denna linje omfattar sammanlagt 160 po
äng, motsvarande fyra års heltidsstudier. 

Utbildning av tonsättare, dirigenter och pianostämmare samt utbild-
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ning inom ramen för regionmusikskola anordnas endast vid musikhög

skolan i Stockholm. 

Det totala antalet studerande beräknas under innevarande läsår uppgå 

till 495 vid musikhögskolan i Stockholm, 188 i Göteborg och 176 i 

Malmö. 

Sedan läsåret 1971/72 anordnas utbildning av lärare i musik och 

annat ämne. I utbildningen, som är provisorisk i avvaktan på en slutlig 

reform av musiklärarutbildningen, ingår en särskild ämnesutbildning i 
musik motsvarande studiekurs/studiekurser om 60 eller 80 poäng vid 

filosofisk fakultet. Sådan särskild utbildning i musik anordnas i Göte

borg och Malmö av organisationskommitten för högre musikutbildning. 

Till utbildningen skall läsåret 1974175 antas sammanlagt 78 studerande. 

Lärarutbildningskommitten (LUK) har avlämnat betänkandet (SOU 

1972: 92 och 93) Fortsatt reformering av lärarutbildningen. Remissbe

handlingen har avslutats. 

Organisationskommitten för högre musikutbildning har den 17 de

cember 1973 avgivit betänkandet (Ds U 1973: 19) Musikundervisning. 

Remissbehandlingen har avslutats. Genom beslut av Kungl. Maj:t den 

4 oktober 1974 har vissa ytterligare direktiv fastställts för det fortsatta 

arbetet inom organisationskommitten. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Organisations- Föredra-
kommitten ganden 

Personal 
1:;iirarpersonal 175 +21 +2 
Ovrig personal 41 + 6 of. 

216 +27 +2 
Anslag 
Lönekostnader 14 055 000 +3 419 000 +1 812000 
Sjukvård 15 500 + 500 of. 
Resccrsättningar 140 500 185 000 + 23000 
Lokalkostnader 3 017 000 + 285 500 + 144000 
Expenser 350 000 + 217 500 + 158 000 
Undervisningsmatcricl m. m. 328 000 527 500 _L 136000 
Musikpedagogisk utvecklings-

och försöksverksamhet 100 000 + 310 000 + 210000 

18 006 000 +4 945 000 +2483000 

Organisationskommitten 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1 451 000 kr., varav 481 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar organisationskommitten i första hand en 

nedskärning av den enskilda undervisningen för de studerande som er

håller utbildning till sångare, instrumentalister och musikpedagoger. 

Kommitten framhåller att konsekvenserna härav skulle bli minskad 

effektivitet i utbildningen och att man redan nu ger de studerande vid 

musikhögskolorna mindre enskild undervisning än vid musikutbild

ning i utlandet eller annan liknande utbildning i Sverige. 
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3. Enligt en av skolöverstyrelsen år 1972 utarbetad prognos för lä
rarbehovet inom skolväsendet behöver 180 heltidstjänstgörande musik
lärare utbildas varje år för att behovet av lärare av detta slag skall 
vara täckt år 1985. LUK beräknade det årliga utbildningsbehovet till 
300 personer och förutsatte då att hela behovet skulle täckas med 
lärare i musik och ett annat ämne. 

Organisationskommitten konstaterar att man med nuvarande antag
ningskapacitet inom ettämnes- och tvåämnesutbildningen av musiklä
rare får ett årligt tillskott som motsvarar ca 160 lärare i musik och an
nat ämne. Med hänsyn härtill föreslår kommitten en utökad utbild
ningskapacitct inom m u s i kl ä rar ut bil d n in g c n. 

Den utbildning som bedrivs vid musik.högskolorna (ettämncsutbild
ningen) bör enligt kommitten bedrivas i oförändrad omfattning i av
vaktan på de förslag om förändringar av utbildningen, som kommitten 
skall utarbeta. Däremot bör tvåämnesutbildningen utökas. Kommitten 
föreslår att antagningskapaciteten till den av kommitten anordnade sär
skilda ämnesutbildningen i musik i Göteborg behålls oförändrad men 
att den i Malmö ökas från 24 studerande innevarande läsår till 48 stu
derande läsåret 1975176. Vidare föreslår organisationskommitten att sär
skild ämnesutbildning skall påbörjas i Piteå i anslutning till Framnäs 
folkhögskola där det f. n. bedrivs musikpedagogisk utbildning. Läsåret 
1975176 bör 24 studerande antas till särskild ämnesutbildning i Framnäs. 

Vidare behövs ökade resurser till den särskilda ämnesutbildningen 
i musik på grund av ett ökat antal studerande inom påbyggnadskursen 
i Malmö. Vid den särskilda ämnesutbildningen i Göteborg uppkommer 
dessutom ett ökat medelsbehov av engångskaraktär till följd av att 
antagningskapacitcten läsåret 1974/75 tillfälligt ökats. I övrigt begär 
kommitten medel för inrättande av extra tjänster för lärare vid den 
särskilda ämnesutbildningen i musik samt för en viss utökning av un
dervisningen. ( + 1475 000 kr.) 

4. Den reformering av kyrko mu sik e r u t b il d n i n g e n som 
genomfördes fr. o. m. läsåret 1972/73 innebär en förkortning av studie
tiden från fem till fyra år, men samtidigt ökade undervisningskostna
derna per studerande och år. För nästa budgetår innebär detta totalt 
sett en mindre ökning av kostnaderna för utbildningen. 

Organisationskommitten har de tre senaste åren prövat olika former 
för central antagning till kyrkomusikerlinjen. Kommitten, som nu an
ser sig ha funnit en permanent form för antagningen till denna linje, 

begär medel för anordnande av centrala antagningsprov. ( +48 000 kr.) 
5. Den nuvarande r e g i o n m u siksko l an, som kommer att 

upphöra efter läsåret 1976177, innehåller normalt en avslutande tvåårig 

musikutbildning vid musik.högskolan i Stockholm. Sedan läsåret 1973174 

kan sammanlagt högst tio aspiranter inom regionmusiken i stället antas 
till den treåriga instrumentalistutbildningen vid musikhögskolorna i 
Göteborg och Malmö. 
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Organisationskommitten beräknar ett oförändrat resursbehov för verk

samheten 1975176. 

6. Möjligheten för musikhögskolorna i Göteborg och Malmö att ta 

emot aspiranter från regionmusiken medför en förbättring av instru

mcntalistutbildningcn vid dessa skolor, särskilt vad gäller utbildningen 

på blåsinstrument. Samtidigt behöver emellertid också antalet stråkin

strumentalister öka. Organisationskommitten föreslår en ökad antagning 

till i n s t r u m e n t a 1 i s t- o c h m u s i k p e d a g o g u t b i I d

n i n g e n med tio studerande vardera vid musikhögskolorna i Göteborg 

och Malmö ( -i-203 000 kr.). 

7. Organisationskommitten föreslår ökade resurser för att under

v i s n i n g e n i olika slag av utbildning skall kunna förstärkas. Musik

högskolorna i Göteborg och Malmö behöver medel för att undervisningen 

i orkester- och ensemblespel skall kunna bedrivas i samma omfattning 

som i Stockholm. Tjänsten som lektor i musik vid musikhögskolan i 

Malmö bör ökas ut från halvtid till heltid. Samtliga musikhögskolor 

bör vidare fä möjligheter att inrätta nya aekompanjatörstjänster. Vid 

skolorna i Göteborg och Malmö erfordras utökning av medlen för anli

tande av gästlärare. ( + 301 000 kr.) 

8. I fråga om ö v r i g p ers o n a 1 vid musikhögskolorna begär or

ganisationskommitten medel för arvodering av biträdande studieledare 

såsom en förstärkning av den pedagogiska ledningsfunktionen vid re

spektive musikhögskola. Kommitten beräknar vidare medel för att mu

sikhögskolorna i Göteborg och Malmö skall k'Unna anställa ljudingen

jörer samt för viss administrativ förstärkning vid skolorna i Stockholm 

och Malmö. ( + 265 000 kr.) 

9. Organisationskommitten framhåller att mellan musikhögskolorna 

i Europa pågår ett reglerat internationellt elevutbyte. Härför fordras 
en ökning av skolornas medel för rese ersätt ni Ii g ar. Vidare be

hövs ökade medel av detta slag dels för att engagera gästlärare vid i 

första hand musikhögskolorna i Göteborg och Malmö, dels för att be

reda studerande möjligheter att delta i ett nordiskt orkesterseminarium. 

( + 90 000 kr.) 
10. Vid utbyggnad av den särskilda ämnesutbildningen i musik i 

Malmö och Framnäs behövs ökade medel för l o k al ko s t n ad e r 

( + 175 000 kr.). 

11. De av organisationskommitten begärda ökade medlen för ex p en

s er avser främst kostnader för rikstäckande annonsering rörande an

tagning m. m. vid musikhögskolorna och den särskilda ämnesutbild

ningen i musik ( + 136 000 kr.). 

12. Intresset från musikhögskolorna och från den särskilda ämnes

utbildningen för m u s i k p e d a g o g i s k u t v e c k 1 i n g s- o c h 

f ö r s ö k s v e r k s a m h c t är mycket stort. Organisationskommitten 

framhåller också att mängden projektförslag tyder på ett avsevärt behov 

av åtgärder av utvecklings- och försökskaraktär inom området. Därtill 
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kommer enligt kommitten att det pedagogiska utvecklingsarbetet på mu
sikområdet som helhet är eftersatt. En fri resurs för utvecklings- och 
försöksverksamhet av detta slag är av betydelse såväl för pågående ut
bildningsverksamhet som för det reformarbete som organisationskom
mitten svarar för ( +300 000 kr.). 

13. Organisationskommitten framhåller att det är av ekonomisk be
tydelse att resurserna för löpande underhåll av instrument och teknisk 
apparatur är så beräknade att en successiv sänkning av utrustningsstan
darden undviks. Skolornas resurser för undervisnings materie 1 

m. m. bör därför öka. Kommitten föreslår vidare att var och en av mu
sikhögskolorna tilldelas ett engångsanslag för utbyggnad av bibliotek/ 
mediatck. ( +497 000 kr.) 

Nämnden för samhällsinformation 

Nämnden för samhällsinformation tillstyrker det begärda beloppet för 
rikstäckandc annonsering om antagning m. m. 

F örcdraganden 

I inledningen till avsnittet B Kulturändamål har jag särskilt fram
hållit behovet av ökade insatser på musikutbildningens område. Detta 
framgår bl. a. av de ytterligare direktiv som organisationskommitten för 
högre musikutbildning nyligen fått för sitt arbete med att planera och 

genomföra en successiv reform av utbildningen vid bl. a. musikhögsko
lorna. Direktiven innehåller en tidsplan för det återstående utred

nings- och reformarbetet som innebär att organisationskommittcn bör 
slutföra sitt uppdrag i och med utgången av juni 1977 och att kom
mitten redan den 1 mars 1976 i ett principförslag skall redovisa sina 
viktigare ställningstaganden beträffande den framtida utvecklingen av 
musikutbildningen. 

Enligt direktiven skall organisationskommitten vid sidan av det egent
liga utredningsarbetet medverka i ett praktiskt reformarbete som går ut 
på att vid de skolor som berörs av kommittens uppdrag successivt på
börja de förändringar av musikutbildningens uppgifter och inriktning 

som utredningsarbetet kan väntas leda till. Kommittens medverkan i 
reformarbetet bör huvudsakligen bestå i planering och förberedelse av 

praktiska försök med nya utbildningsformer. Försöken bör göras inom 
ramen för den utbildning som bedrivs vid de berörda skolorna. 

Enligt min mening är det angeläget att ett praktiskt reformarbete av 

angivet slag kan påbörjas redan nästa budgetår. Musikutbildningen bör 
av det skälet tillföras ökade medel för musikpedagogisk utvecklings
och försöksverksamhet. Jag beräknar för detta ändamål ytterligare 
210 000 kr. Huvuddelen av kostnaderna för de praktiska försök som 

organisationskommitten och skolorna gemensamt skall genomföra bör 

skolorna själva svara för inom ramen för resurser som de disponerar. 
Medel för insatser som är av experiment- eller utvecklingskaraktär bör 
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kunna utgå ur anslagsposten till musikpedagogisk utvecklings- och för

söksverksamhet. 
En utbyggnad av musiklärarutbildningen är nödvändig mot bak

grund av den nuvarande bristen på lärare av detta slag. Utbyggnaden 
bör ske genom att öka antagningen till tvåämneslärarutbildningen i mu
sik och annat ämne. Utbildning av detta slag finns f. n. i Göteborg och 
Malmö. Jag anser det angeläget att sådan utbildning även kommer till 

stånd i en annan del av landet. Organisationskommitten har föreslagit 
att den särskilda ämnesutbildning i musik som ingår i tvåämnesutbild
ningen förläggs till Piteå och där anordnas i anslutning till den musik
pedagogiska utbildningen vid Framnäs folkhögskola. Enligt förslaget 
bör utbildningen i musik påbörjas redan budgetåret 1975176. Enligt 
vad jag inhämtat är det av plancringsskäl lämpligare att starta utbild

ningen först budgetåret 1976177. Jag delar uppfattningen att utbildning 
av detta slag bör förläggas till Piteå. Jag är dock inte beredd att nu när
mare ange tidpunkten. 

I övrigt räknar jag, förutom förändringar till följd av pris- och löne

ökningar, med en höjning av detta anslag med 487 000 kr. för den 
löpande verksamheten. Jag har därvid räknat medel enligt organisa
tionskommittens förslag vad gäller vissa kostnadsökningar av automa
tisk natur för den särskilda ämnesutbildningen i musik i Göteborg och 
Malmö samt för kyrkomusikerutbildningen (3 och 4). Vidare bör ansla
get höjas med det av organisationskommitten föreslagna beloppet för 
en förbättrad information om utbildningen genom annonsering (11). 

Jag räknar också med en viss fortsatt ökning av resurserna för under
visningsmateriel. Som jag anfört vid min anmälan av anslaget till konst
högskolan avser jag att senare återkomma till frågan om medel för 
återanskaffning m. m. vid musikhögskolorna. Höjningen i övrigt bör 
användas för vissa förstärkningar vid musikhögskolorna i Göteborg och 
Malmö. I den förordade höjningen har jag räknat med ökade medel 
för orkester- och ensembleundervisningen vid musikhögskolan i Göte
borg, medel för att utöka den nuvarande tjänsten som lektor i musik vid 
musikhögskolan i Malmö från halvtid till heltid samt slutligen arvodes
medel i enlighet med organisationskommittens förslag för att förstärka 
den pedagogiska lcdningsfunktionen vid de båda musikhögskolorna (7 
och 8). 

Det bör anmälas för riksdagen att de ytterligare direktiv för orga
nisationskommittens arbete som meddelats under hösten 1974 även 
innehåller vissa ställningstaganden rörande dimensioneringen av den 
högre musikutbildningen. I sin fortsatta planering skall organisations
kommitten bl. a. utgå ifrån att antalet närvarande studerande vid de tre 
musikhögskolorna sedan reformarbetet genomförts skall uppgå till 425 
vid musikskolan i Stockholm och till 275 vardera vid musikhög
skolorna i Göteborg och Malmö. Detta förutsätter att antagningen till 
musikhögskolan i Stockholm i fortsättningen hålls på oförändrad nivå. 
Samtidigt ges utrymme för en viss ökning av antagningen till de båda 
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andra skolorna. Jag är dock f. n. inte beredd att förorda någon sådan 
i.ikning. Det ankommer på organisationskommittcn att bedöma om det 

finns anledning att mellan de tre musikhögskolorna göra någon mindre 

förändring i fördelningen av tillgängliga resurser i syfte att på detta sätt 
något kunna öka antagningen i Göteborg och Malmö. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Musikhögskolorna för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 20 489 000 kr. 

B 46. Statens scenskolor 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

7 425 370 

7 089 000 

7 835 000 

Enligt stadgan för statens scenskolor, som fastställdes av Kungl. Maj:t 

den 6 juni 1968 (ändrad senast den 7 juni 1972) har scenskolorna, av 
vilka två finns i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö, till uppgift 
att utbilda skådespelare och musikdramatiska artister. I Stockholm är 

utbildningen av skådespelare och musikdramatiska artister förlagd till 

skilda skolor. Statens scenskola i Stockholm utbildar skådespelare för 
talscen medan musikdramatiska skolan i Stockholm är speciellt inriktad 
på utbildning av operaartister. Utbildningen vid scenskolan i Göteborg 
är uppdelad på en dramatisk och en musikdramatisk linje medan ut

bildningen vid scenskol::n i Malmö i sin helhet bedrivs vid en drama

tisk linje. 
Utbildningen är treårig. Till utbildningen skall årligen antas tolv 

studerande vid var och en av scenskolorna med undantag för musik
dramatiska skolan, som skall anta åtta studerande. 

Innevarande budgetår bedrivs vid scenskolorna viss försöksverksamhet 

med fortbildning av skådespelare och musikdramatiska artister. 
Statens kulturråd har fr. o. m. den 1 oktober 1974 övertagit den upp-

gift att utöva inseende över scenskolorna som tidigare ankom på teater-

och musikrådet. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Scen- Teater- och Föredra-
skolorna musikrådet ganden 

Personal 
Lärarpersonal 50 + 3 +3 of. 
Övrig personal 16,5 + 7 +2 -1 

66,5 -i-10 ·I- 5 -1 
Anslag 
Lönekostnader 4 920 500 + 1200000 893 000 515 000 
Sjukvård 7 000 of. of. of. 
Rcseersättningar 56 500 36 000 + 5 500 5 000 
Lokalkostnader l 562 000 + 106 000 + 96000 129 000 
Expenser 493 000 ' 285 000 + 56 500 37 000 
Fortbildning 50000 of. 50000 60 000 

7 089 000 +1627 000 +1001000 +746000 
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Scenskolorna 
. . 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 724 000 kr., varav 167 500 kr. av-

ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar scenskolorna i Stockholm och Göteborg 

att hela minskningen tas på sådan undervisning som bestrids av tim

arvoderad lärarpersonal. Malmöskolan förordar att en tjänst som ac

kompanjatör dras in och att den timarvoderade undervisningen minskar. 

Musikdramatiska skolan förordar en nedskärning av undervisningsvo

lymen. 

3. S c e n s k o 1 a n i St o c k ho I m föreslår att en befintlig ar

vodestj;inst som lärare i rollgestaltning byts ut mot en arvodestjänst som 

lärare i scenisk framställning och scenisk teknik. Vidare föreslår skolan 

tre nya tjämter, nämligen en som lärare i musikalisk instudering, en 

som sccnskolesekreterare och en som scenskoletekniker. Slutligen före

slår skolan ytterligare en tjänst som lärare i tal- och röstvård, främst 

avsedd för fortbildningsverksamheten samt medel för internationella 

kontakter. ( ...:'""" 252 000 kr.) 

4. S c c n s k o 1 a n i G ö t e b o r g föreslår att skolans tekniska 

personal förstärks med en institutionstekniker. Vidare begär skolan för 

fortbildningsvcrksamheten medel motsvarande en lärartjänst. Slutligen 

begär skolan medel för att kunna återuppta utländska studieresor för ele

verna. ( -7-137 000 kr.) 

5. Scensko 1 an i M a I mö avstår från att begära ökade medel 

för fortbi!dningsverksamheten men önskar med hänsyn till det ökade 

behovet av fortbildning en utvärdering och utredning angående denna 

verksamhet vid scenskolorna. Skolan begär medel för en tjänst som tek

niker och för en tj1inst som scenskolesekreterare ( +96 000 kr.). 

6. M u s i k d r a m a t i s k a s k o I a n i S t o c k h o I m begär me

del för utökning av sångundervisningen och för utökad medverkan av 

yrkesmusiker i skolans produktioner. Vidare vill skolan ha möjligheter 

att beställa ny svensk musikdramatik samt att, för minst en produktion 

per läsår, förhyra annan teaterlokal än den som nu disponeras och som 

inte är helt tillfredsställande. Skolan begär också medel för viss pedago

gisk försöksverksamhet vad gäller fortbildningen, för översättningsarbe

ten, för underhåll av musikinstrument samt för inköp av viss utrustning, 

bl. a. ett belysningsställverk. Slutligen begär skolan medel för en halv 

tjänst som ingenjör samt viss administrativ förstärkning. ( +418 000 kr.) 

Teater- och musikrådet 

1. Radet beräknar för pris- och löneomräkning m. m. 655 000 kr., 

varav 164 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Rådet framhåller att utvecklingen vad gäller fortbildningen gått 

snabbt. Det mest markanta inslaget i denna utveckling är att hela teater

grupper nu antas för fortbildning. De medel som anvisats för försöks-
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verksamhet vid de fyra aktuella skolorna motsvarar dock inte efterfrågan 
och behovet av utbildning av detta slag. Rådet har uppdragit åt en expert 
att utarbeta förslag för en mer permanent organisation för fortbildnings
verksamheten. I avvaktan på dessa förslag föreslår rådet att var och en 
av de tre scenskolorna får medel motsvarande en tjänst för fortbildning 
medan musikdramatiska skolan får medel motsvarande en halv sådan 
tjänst. Därmed kan det belopp om 50 000 kr. som nu är särskilt anvisat 
för fortbildning utgå. ( +223 000 kr.) 

3. Den pedagogiska utvecklingen inom scenskolorna har sedan starten 
för tio år sedan gått mot en ökad integrering mellan tekniska och scenis
ka färdigheter som bl. a. lett till en ökad föreställningsverksamhet inför 
publik och i yrkesmässiga former. För att kunna genomföra denna verk
samhet behöver skolorna öka sin tekniska personal. Rådet föreslår att de 
tre scenskolorna får ökade medel motsvarande en tjänst som scenskole
tekniker vid var och en av skolorna samtidigt som vissa medel för över
tidstjänstgöring kan dras in. Vad gäller musikdramatiska skolan förut
sätter rådet på denna punkt samarbete och samplanering med scenskolan 
i Stockholm. ( +89 431 kr.) 

Rådet föreslår vidare att en av de två ackompanjatörstjänsterna vid 
scenskolan i Malmö dras in med anledning av att den musikdramatiska 
linjen vid skolan sedan budgetåret 1972/73 är under avveckling 
(-58 892 kr.). 

4. I övrigt föreslår rådet att musikdramatiska skolan får medel för 
ökad sångundervisning, för utökad medverkan av yrkesmusiker samt för 
beställning av nya musikdramatiska verk. Vidare föreslår rådet en viss 
ökning av medel för underhåll av instrument. ( +89 000 kr.) 

Föredraganden 

Sedan läsåret 1971/72 bedrivs vid scenskolorna försöksverksamhet 
med fortbildning i olika former. Erfarenheterna hittills visar på ett 
ökat intresse för studier av detta slag. De två senaste läsåren har scen
skolorna i Stockholm och Malmö antagit hela teatergrupper för fort
bildning på deltid. Medlemmarna i en sådan grupp kan få dels indivi
duell undervisning, dels scenträning tillsammans med andra studerande. 
Denna form av fortbildning har visat sig vara framgångsrik. 

Min företrädare uppdrog år 1972 åt teater- och musikrådet att kom
ma in med förslag bl. a. rörande organisationen av fortbildningen vid 

scenskolorna, byggda på erfarenheterna av försöksverksamheten. Enligt 
vad jag erfarit är ett förslag att vänta inom kort. I avvaktan på den 
vidare bedömningen bör försöksverksamheten fortsätta. Jag anser det 
också motiverat med en viss ökning av resurserna för verksamheten. 

Jag beräknar anslaget till 7 835 000 kr. Den ökning jag förordar av 
de särskilda medlen för fortbildning framgår av sammanställningen. 
Vid min medelsberäkning har jag därutöver bl. a. tagit hänsyn till en 
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minskning motsvarande medel för en tjänst som ackompanjatör vid 

scenskolan i Malmö. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens scenskolor för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 7 835 000 kr. 

B 47. Statens dansskola 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

2 225 663 

2 230 000 

2 465 000 

Statens dansskola har enligt sin stadga, fastställd den 29 juni 1970 

och ändrad den 17 december 1970, till uppgift att vid särskilda linjer ut

bilda danspedagoger och koreografer samt att meddela utbildning i 

mim. Vid skolan anordnas även vidareutbildning för danspedagoger. 

Utbildningen av koreografer och danspedagoger är f. n. treårig. Till 

utbildningen på danspcdagoglinje skall årligen antas cirka tolv och på 

korcograflinje cirka tre studerande. 

Statens kulturråd har fr. o. m. den 1 oktober 1974 övertagit den upp

gift att utöva inseende över dansskolan som tidigare ankom på teater

och musikrådet. 

Frågor om utbildning av dansare utreds av dansarutredningen, som 

avgett förslag till försöksverksamhet med dansundervisning i grundsko-

Ian. Remissbehandling av förslaget pågår. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Dans- Teater- och Före-
skolan n-iusikrådet draganden 

Personal 
Lärarpersonal 14 + 0,5 of. of. 
Övrig personal 3 of. of. of. 

17 + 0,5 of. of. 
Anslag 
Lönekostnader 1 197 000 ·1181000 + 186 200 +155 000 
Sjukvård 1 000 of. of. of. 
Resecrsättningar 19 000 + I 900 + 1 900 + 2 000 
Lokalkostnader 870000 + 71100 + 71 300 + 71 000 
Expenser 143 000 + 13 000 + 13 600 + 7 000 

2 230 000 +267 000 -1·273 000 +235 000 

Da11Sskolan 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 211 000 kr., varav 42 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar skolan en minskning av lönekostnader och 
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av medel för expenser. Vidare förordas att den s. k. preparandkursen ut
går, dvs. den sedan böstterminen 1973 på försök anordnade särskilda 
tvååriga danskursen som förbereder för fortsatt utbildning vid skolans 
danspedagog- och koreograflinjer. 

3. För dansskolans ad min i s t r a tio n behövs en tjänst som 
sekreterare. Samtidigt kan en tjänst som assistent dras in. ( + 13 000 kr.) 

4. I övrigt begärs vissa ökade medel för k u r s v e r k s a m h e t e n 
vid skolan. En del av kostnaderna för fortbildningskurser under som
martid täcks av kursavgifter. Dansskolan föreslår att 21 000 kr. förs upp 
som uppbördsmedel. 

Skolan begär ökade medel för försöksverksamheten med den nämnda 
preparandkursen ( +21 000 kr.). 

Teater- och musikrådet 

1. Teater- och musikrådet beräknar för pris- och löneomräkning 
m. m. 204 000 kr., varav 41 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Rådet förordar att dansskolan får ökade medel för administra
tionen ( + 12 000 kr.). 

3. Rådet avstyrker att en post för uppbördsmedel för sommarkurser
na tas upp i skolans stat och förordar i stället att hela kostnaden för kur
serna täcks av statsmedel ( +36 000 kr.). 

Rådet tillstyrker att ökade medel ställs till förfogande för preparand
kursen ( +21 000 kr.). 

Föredraganden 

De av statens dansskola anordnade sommarkurserna för bl. a. dans
pedagoger utgör en form av fortbildning inom området. För dessa kur
ser tar skolan ut kursavgifter. Jag anser att kurserna i princip inte skil
jer sig från annan fortbildningsverksamhet inom angränsande utbild
ningsområden där avgifter av detta slag inte tas ut. De kostnader för 
kurserna vid dansskolan som nu täcks med avgifter bör därför i stället 
täckas med statsmedel. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget höjs 
med 235 000 kr. Jag har därvid, förutom för nyss nämnda ändamål och 
för pris- och lönehöjningar, beräknat en viss ökning av medlen för den 
särskilda tvååriga kurs i klassisk balett, fri dans och jazzdans, som sedan 
höstterminen 1973 på försök får anordnas vid skolan. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens dansskola för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 2 465 000 kr. 
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B 48. Dramatiska institutet 

197317 4 Utgift 
197 417 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

8 295 278 
8 185 000 
9 250 000 

Dramatiska institutets uppgifter, som framgår av stadgan (1970: 369) 
för dramatiska institutet (ändrad 1972: 143), består i att utbilda personal 
för produktion av program för teater, film, radio och television. Utbild
ningen avser verksamhetsområdena regi, bild- och ljudteknik, sceno
grafi, maskering och administration. Institutet meddelar även sådan all
män produktionsteknisk utbildning rörande nyssnämnda medier som 
behövs för yrkcsverksamhet av annat slag. I sin verksamhet skall insti
tutet främja utvecklingen inom områden som berörs av utbildningen. 

Utbildningen vid institutet bedrivs inom följande tvååriga utbildnings
linjer, nämligen allmän linje, administrativ linje, bildteknisk linje, ljud
teknisk linje, scenografilinje och maskeringslinje. Utbildningen på den 
allmänna linjen avser dels regi- och producentutbildning, dels allmän 
produktionsteknisk utbildning (AP-grenen) vilken är utformad som en 
särskild ettårig kurs inom den allmänna linjen. Sedan läsåret 1972/73 
prövas även vid institutet olika former av kortare kurser, främst i syfte 
att ge fortbildning. 

Till den allmänna produktionstekniska utbildningen skall antas minst 
16 studerande och till de tvååriga utbildningslinjcma minst 30 studerande 
årligen. 

Enligt avtal mellan staten och Svenska filminstitutet lämnar filmin
stitutet för varje budgetår bidrag till driftkostnaderna vid dramatiska 
institutet. Bidragets storlek är bestämt till 500 000 kr. för vart och ett 
av budgetåren 1973/74, 1974/75 och 1975/76. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Dramatiska Föredra-
institutet ganden 

Personal 
Lärarpersonal 11 -f- 3 + I 
Övrig personal 23 ~ 9 of. 

34 + 12 -:- 1 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 2 664 000 +1199 000 + 359 000 
Sjukvard 7 000 of. of. 
Reseersättningar 109 000 + 101 000 + 10000 

därav utrikes resor (30 000) (+ 90000) (+ I 000) 
Lokalkostnader 2 971 000 + 176 000 + 176 000 
U ndervisningskostnader 2 256 000 + 932000 -1- 361 000 
Materielunderhåll m.m. 511 000 + 51 000 + 77000 
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Expenser 
Kostnader vid uthyrning 

av lokaler m.m. 

Uppbörds medel 
Bidrag från Svenska 

filminstitutet 
Inkomster från uthyrning 

av lokaler m.m. 

Nettoutgift 

Dramatiska institutet 

1974/75 

267 000 

100 000 

8 885 000 

500 000 

200 000 

8185 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Dramatiska Föredra-
institutet ganden 

+ 112 000 + 82000 

of. of. 

-! 2 571 000 +I 065 000 

of. of. 

of. of. 

+2 571000 +1065000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 899 000 kr., varav 172 000 kr. avser 
höjt Iönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar institutet en temporär minskning av antag
ningen till utbildningen. 

3. Institutet anordnar grundutbildning vid de tvååriga utbildningslin
jerna samt vidareutbildning och fortbildning dels i form av en ettårig 
allmän produktionsteknisk utbildning, dels i form av kortare kurser. 

Kursverksamhcten bör i fortsättningen vara en reguljär uppgift för in
stitutet. Kurserna syftar till att ge fortbildning och vidareutbildning för 
yrkesverksamma dels inom de berörda medierna, dels inom andra områ
den och ger institutet möjlighet till samverkan med andra utbildnings
institutioner, i första hand inom kulturområdet. 

Efter en analys av utbildningsbehovet inom sitt område gör institutet 
den bedömningen att utbildningskapaciteten inom grundutbildningen f. n. 
är väl avvägd men att utbildningsbehovet kan variera mellan de olika 
linjerna från år till år. Vad gäller kursverksamheten konstaterar institutet 
att den stora efterfrågan på kurser i fortbildnings- och vidareutbiJd
ningssyfte motiverar att resurserna för detta ändamål väsentligt för
stärks. 

Institutet framhåller också att behovet av utbildning kan variera mel
lan grundutbildning och fortbildning/vidareutbildning. Variationer i ef
terfrågan och behov kan uppstå med kort varsel. Genom sina löpande 
kontakter med berörda parter kan institutet bäst bedöma dessa faktorer. 
Därför föreslås att institutet får möjlighet att i fortsättningen använda 
utbildningsresurserna på ett mer flexibelt sätt. Institutet bör ha att inom 
en given ekonomisk ram anordna utbildning för ett minimiantal stude
rande, uttryckt i antal årselever, inom varje verksamhetsform. överskju
tande resurser kan sedan disponeras där de enligt institutets bedömande 
bäst behövs. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 113 

4. Institutet konstaterar att det föreligger en avsevärd brist på p e r

s o n a 1, framför allt för utbildningsadrriinistrativa uppgifter. Institutet 

föreslår därför en ändring i gällande tjänsteorganisation och ett antal 

nya tjänster. För pedagogiska ledningsuppgifter inom ett visst ämnes
område bör finnas tjänster som huvudlärare. I institutets förslag ingår 
tre nya tjänster som huvudlärare med uppgift att undervisa i mediekun
skap och regi inom medierna teater, radio och TV. Samtidigt bör vissa 
befintliga tjänster som kursledare få arbetsuppgifter som huvudlärare. 
Som ansvarig för ledningen av kursverksamheten behöver institutet en 
studierektor och föreslår för denna uppgift en ny tjänst. I övrigt bör 
personal med i huvudsak utbildningsadministrativa uppgifter i fortsätt

ningen ha tjänst som kursledare. Även i fråga om denna personalkategori 
föreslås tre nya tjänster samt ändringar beträffande arbetsuppgifter och 

lönenivå för befintliga tjänster. ( + 572 000 kr.) 
A ven på den tekniska sidan behövs en personalförstärkning. Institutet 

föreslår en tjänst som videotekniker och en som servicetekniker. 

( + 137 000 kr.) 
För att förbättra kontakterna mellan institutet och arbetsmarknaden 

begär institutet en tjänst som studiesekreterare. Vidare begärs en bi
trädestjänst vid institutets kansli samt ökade medel för arvodering av 
expertis vid elevantagningen samt för pedagogisk utbildning av perso
nalen. ( + 217 000 kr.) 

5. För att studerande och personal skall få ökade möjligheter att göra 
studieresor utomlands begärs en ökning av institutets resurser för r e s e
e r sättningar (+90000kr.). 

6. För att genomföra den utvidgning av institutets insatser inom fort
bildning och vidareutbildning som nämnts under punkt 3 begär institutet 
en ökning av medlen för u n d er vi s n i n g s k ost n ad e r. Det är 
också av betydelse i pedagogiskt hänseende att skådespelare i ökad ut
sträckning kan medverka i undervisningen. ( +571 000 kr.) 

7. Den begärda ökningen för expenser avser bl. a. kostnader för 
annonsering i samband med antagningen av studerande ( +85 000 kr.). 

8. Institutet bedriver uthyrning av lokaler, teknisk utrustning m. m. 
Verksamheten skall ha sådan omfattning att en viss nettobehållning upp
står som för budgetåret 1974/75 skall uppgå till 100 000 kr. Kravet på att 
uppnå ett visst ekonomiskt netto skapar dock svårigheter i planeringen av 
utbildningsverksamheten. Institutet föreslår att den särskilda anslagspost 
som finns uppförd i institutets stat för kostnaderna i samband med ut
hyrningsverksamheten inte längre maximeras och att kravet på viss netto
behållning utgår. 

Niimnden för samhällsinformation 

Nämnden anser att dramatiska institutet för informationsverksamhet i 
samband med den årliga antagningen av studerande bör disponera 
85 000 kr. 

8 Riksdage111975. l sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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F öredragandell 

I sin anslagsframställning gör dramatiska institutet en bedömning av 

den aktuella utvecklingen rörande behov och efterfrågan vad gäller de 
olika slag av utbildning som institutet anordnar. Institutet anser att den 

ökade efterfrågan på fortbildnings- och vidareutbildningskurser, som 
nu bedrivs som försöksvcrksamhet, motiverar att denna verksamhet blir 

en reguljär uppgift för institutet. Institutet anser vidare att det finns 
skäl för en mer flexibel resursfördelning som innebär möjlighet för 

institutet att omfördela utbildningsresurser mellan sådan utbildning 

som har karaktär av grundutbildning och kortare kurser. 

I stort delar jag institutets bedömning av läget. Den del av institutets 
fortbildnings- och vidareutbildningsverksamhet som i kursform hittills 

har bedrivits som försök bör fortsättningsvis ingå som en reguljär del 
av verksamheten. För samordning och pedagogisk ledning av denna del 

av utbildningen bör institutet få vissa fasta resurser. Institutet bör vidare 
i viss utsträckning kunna omfördela resurser mellan den tvååriga linje

indelade utbildningen och fortbildningen/vidareutbildningen. Antagnings

kapaciteten till den ettåriga allmänna produktionstekniska utbildningen 
bör bibehållas vid minst 16 studerande per år. Antagningen till den 
tvååriga utbildningen bör emellertid efter institutets bedömning kunna 
minskas från 30 till lägst 24 studerande per år. Därmed skapas möjlighe

ter att föra över utbildningsresurser till den del av fortbildningen/vida

reutbildningen som utgörs av den ettåriga allmänna produktionstekniska 
utbildningen eller till kursverksamheten. Detta innebär att fler stude
rande vid behov skall kunna antas till fortbildning och vidareutbild
ning. Det bör uppdras åt institutet att därvid disponera sina resurser 
på sådant sätt att den sammanlagda kostnaden per studerande i de två
åriga utbildningslinjerna kan hållas på en i stort oförändrad nivå. Det 
ankommer på regeringen att meddela de föreskrifter som behövs. 

Som redan framgått har den allmänna produktionstekniska utbild
ningen alltmer fått karaktär av fortbildning/vidareutbildning. Enligt 

min mening finns det därför inte längre anledning att bibehålla den 

nuvarande bestämmelsen om att denna utbildning utgör en gren av 
institutets allmänna linje. 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 250 000 kr. Förutom för pris- och lönehöjningar har jag därvid be

räknat medel i enlighet med förslaget för en tjänst som studierektor 

med uppgift att svara för samordning och pedagogisk ledning av kurs
verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dramatiska institutet för budgetåret 1975i76 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 250 000 kr. 
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C KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C 1. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

4 543 554 

4 453 000 

5117 000 

115 

Ur förevarande anslag bestrids de kostnader för domkapitlen, stifts

nämnderna, ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som 

framgår av sammanställningen i det följande. 
I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 

inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i lagen 
(1936: 567) om domkapitel (ändrad senast 1971: 580). I varje stift utom 
i Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämnderna handläg

ger ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna 

härom finns i lagen (1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord. Enligt 
denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa myndighetsfunktioner, 
dels förvaltningen av prästlönefondsfastighetcrna och skogen på löne

boställena i stiftet. Dessa uppgifter i Stockholms stift fördelas mellan 
stiftsnämnderna i Uppsala och Strängnäs. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och 
stiftsnämnderna mellan statsverket, kyrkofonden och förvaltningen av 
prästlönefondsfastigheter och boställsskog. På kyrkofonden och förvalt

ningen faller sammanlagt hälften av de beräknade kostnader som i sam
manställningen anges under dels Il. övriga domkapitel, posterna löne
kostnader, sjukvård, lokalkostnader och expenser, dels Ill. Till/ ällig per
sonal hos domkapitlen m. m., enligt Kungl. Maj:ts/regeri11ge11s bestäm

mande. Dessutom faller på kyrkofonden och förvaltningen de beräknade 
kostnaderna under IV. Stiftsnämnderna. övriga kostnader som beräknats 
under Il. övriga domkapitel bestrids av statsverkct. Denna fördelning 
grundar sig på uppfattningen att kostnaderna för stiftsnämndcrna helt 
skall betalas av kyrkofonden eller, om kostnaderna avser förvaltningen 
av prästlönefondsfastigheter och boställsskog, av inkomsterna från denna 
förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorderi kan uppdras åt dels för domka
pitel och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal, dels stiftsjägmästare och 

viss annan skoglig personal hos nämnden, dels för förvaltningen särskilt 

anställd personal. Även i den sist nämnda gruppen kan ingå kansliperso
nal. 

De anslag till avlöningar som beräknas i det följande avser samtliga 
lönekostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stiftsjäg-
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mästarna och den förut avsedda skogliga personalen hos stiftsnämn
derna. I den mån dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen 
av prästlönefondsfastighcter eller boställsskog skall däremot svarande 
lönekostnader tas upp som uppbördsmedel. Dessa uppbördsmedel skall 
beräknas av stiftsnämnderna. Detta kan ske först efter utgången av bud
getåret 1975176. Med hänsyn härtill kan i detta sammanhang uppbörds
medlen endast beräknas preliminärt. Det belopp som kan antagas bli ak
tuellt torde kunna uppskattas till minst 500 000 kr. för budgetåret 
1975176. I detta sammanhang har jag inte belastat förvaltningen med 
kostnader för arvoden m. m. till stiftsnämnds ledamöter. Tilläggas bör 
att jag inte tar upp något anslag till avlöningar åt den personal för vil
ken avlöningarna helt skall bestridas ur inkomsterna från förvaltningen 
av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående sagt om lönekostnader äger motsvarande 
tillämpning på stiftsnämnds övriga kostnader. Det belopp som på denna 
punkt bör upptagas som uppbördsmedel från förvaltningen av prästlö
nefondsfastigheter och boställsskog beräknar jag preliminärt till 100 000 
kr. för budgetåret 1975176. 

I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på stats
verket. Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för 
döva faller helt på kyrkofonden. 

Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Domkapitlen Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 67 +4 +1 
Övrig personal 92 +3,5 of. 

159 +7,S +1 

Anslag 
Utgifter 
I. Domkapitlet i Stockholm 
Lönekostnader 288 100 + 35 200 + 35 200 
Sjukvård 600 of. of. 
Reseersättningar 550 + 50 + 50 
Lokalkostnader 30 200 + 4100 + 4100 
Expenser 19 100 + 10 600 + 1 600 

Il. Övriga domkapitel 
Lönekostnader 6 439 700 +l 288 600 +899 000 
Arvoden och särskilda 

ersättningar 163 000 + 5 800 + 5 800 
Sjukvård 15 500 -r 1100 + 1 100 
Reseersättningar 97 000 + 21 750 + 8 000 
Lokalkostnader 422 900 + 248 000 +248 000 
Expenser 462 100 + 238 000 63 000 
Publikations tryck 27 300 + 4 500 + 4500 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Domkapitlen Föredra-
ganden 

I Il. Tillfällig personal hos 
domkapitlen m. m., enligt 
Kungl. l'vlaj:ts/regeringens 
bestämmande 249 000 + 33 500 + 34000 

I V. Stift snämnderna 
Lönekostnader 2 340 600 + 390 200 ; 372 800 
Sjukvård 1 700 + 650 -;- 650 
Reseersättningar 284 300 ' 44250 35 000 
Hyror för tjänstelokaler åt 

stiftsjägmästarna 19 600 + 2000 + 2000 
Kostnader för medlemskap i 

Föreningen Skogsträdsför-
ädling m. m. 31 300 -!- ] 600 + I 600 

Fortbildning av stiftsjägmäs-
tarc och biträdande stifts-
jägmästare 23 000 + 2 000 + 2 000 

Konferenser med ledamöter i 
boställsnämnder, m. m. 45 000 ' I 500 -i- 3 000 -;-

V. Å·rkebiskopens kansli 
Lönekostnader 206 050 + 74400 + 29 700 
Reseersättningar 10 500 ' 800 + 800 -;-

VI. Kyrkoherdar för döva 
Lönekostnader 509 100 + 75 000 + 75 000 
Sjukvård 600 of. of. 
Reseersättningar 100 300 + 16 500 16 500 
Ersättning för tjänstebrevsrätt 3 000 of. of. 
Expenser 28 400 + 2 800 + 2800 

11818 500 +2 502 900 +1846200 

Uppbördsmedel 
Bidrag från kyrkofonden 6 815 500 +1 533 800 +1132 200 
Från förvaltningen av präst-

lönefondsfastigheter och bo-
ställsskog 550 000 of. + 50000 

Nettoutgift 4453 000 + 969100 + 664000 

Domkapitlen 

1. Löne- och prisomräk.ning m. m. + 1 830 100 kr., varav 373 600 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-altemativet innebär för domkapitlens del huvudsakligen perso
nalinskränkningar samt beträffande stiftsnämnderna och kyrkoherdarna 
för döva främst minskad reseverksamhet. Domkapitlen framhåller att 
alternativets genomförande skulle medföra stora svårigheter för stifts
myndigheterna att fullgöra sina åligganden. 

3. Bortfall av engångsanvisningar -75 000 kr. 

4. Den av domkapitlet i Stockholm begärda höjningen av anslagspos
ten till expenser avser bl. a. renovering av stolar i sessionssalen ( + 8 000 
kr.). 
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5. Domkapitlet i Uppsala upprepar sitt tidigare år framförda önske
mål att en tjänst som stiftsjägmästarassistent inrättas vid stiftsnämnden i 
Uppsala i stället för det arvode på 25 800 kr. som utgår för tillfällig för
stärkning av den skogliga personalen vid stiftsnämnden (nettoutgift 
49 450 kr.). Vidare begär domkapitlet medel för att kunna anställa extra 
personal vid stiftsnämnden ( +20 000 kr.). Domkapitlet föreslår också 
att en tjänst som kontorsbiträde inrättas vid ärkebiskopens kansli 
( +43 300 kr.). 

6. Domkapitlet i Strängnäs föreslår inrättande av en tjänst som förste 
stiftsnotarie och domkapitlen i Skara och Härnösand inrättande av en 
amanuenstjänst vid respektive domkapitel ( + 190 600 kr.). Domkapitlet 

i Växjö anhåller att en ny tjänst för ett kvalificerat biträde inrättas vid 
domkapitlet ( +48 800 kr.). Vidare hemställer domkapitlet i Linköping 

om en ny tjänst som kontorsbiträde och domkapitlet i Visby om en halv 
sådan tjänst ( +65 300 kr.). 

7. Den föreslagna höjningen av expensposten under Il. Övriga dom
kapitel innefattar bl. a. kostnader för inredning av nya lokaler för dom
kapitlet och stiftsnämnden i Linköping ( + 125 000 kr.), möbler och ut
rustning vid övriga domkapitel ( +96100 kr.) samt telefonväxel och in
bindning av äldre arkivalier i Strängnäs ( +22 000 kr.). Vidare begär 
flera domkapitel att expensposten räknas upp med hänsyn till belast
ningen ( + 16 100 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 117 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en tjänst som 
stiftsjägmästarassistent vid stiftsnämnden i Uppsala. Tjänsten behövs 
för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och boställsskog och 
kommer alltså inte att belasta statsverket med någon nettokostnad. 

Uppbördsmedlen från nämnda förvaltning har som jag redan anfört 
tagits upp endast med preliminärt beräknade belopp. Skulle det vid den 
slutliga beräkningen av bidragen från denna förvaltning - vilken beräk
ning kan ske först under andra halvåret 1976 - visa sig att förvalt

ningen bör belastas med andra belopp än jag har antagit, bör regeringen 

äga rätt att besluta om den ändring av kyrkofondens bidrag som för

anleds av den ändrade beräkningen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Domkapitlell och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskost

nader för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 

5 117 000 kr., 
2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 

bidrag enligt vad jag nyss har anfört. 
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C 2. Domkapitlen och stiftsnämndema m. m.: Reparationsarbeten på 
domkapitclsbyggnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
197 5/7 6 Förslag 

2 851 
3 000 

3 000 

Domkapitlet i Linköping har hemställt om ett anslag på 6 000 kr. till 
smärre underhålls- och reparationsarbeten på domkapitelshuset i Linkö

ping. som inrymmer tjänstelokaler för både domkapitel och stiftsnämnd. 

Föredraganden 

Jag förordar att medel anvisas för de föreslagna arbetena och har in

get att erinra mot de beräknade kostnaderna. Dessa bör fördelas lika 
mellan staten och kyrkofonden såsom tidigare har skett i liknande fall. 

Saledcs bör utgå 3 000 kr. av statsmedel och lika mycket av kyrkofonds

medel. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Domkapitlen och stif tsnämnderna m. m.: Reparationsarbe

ten på domkapitelsbyggnader för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
anslag av 3 000 kr., 

2. medge att ur kyrkofonden får för samma ändamål utgå ett be
lopp av 3 000 kr. 

C 3. Ersättningar till kyrkor m. m. 

1973/74 Utgift 157 120 
J 974/75 Anslag 140 000 
1975176 Förslag 140 000 

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkor 
och förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indelningsersätt
ningar till vissa domkyrkosysslomän. 

Tidigare utgick sammanlagt omkring 1 500 ersättningar till egentliga 
församlingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. 
Efter medgivande av kyrkomötet (kskr 1946: 6) och enligt beslut av 
riksdagen (prop. 1947: 46, SU 1947: 65, rskr 1947: 168) indrogs emeller
tid flertalet ersättningar, som utgått ur anslaget, vid utgången av budget
året 1946/47. Undantag gjordes för domkyrkor samt de förutvarande 
domkyrkorna i Kalmar och Mariestad. Möjlighet finns för regeringen 
att om särskilda skäl föreligger låta församling behålla sin ersättning el
ler få gottgörelse för denna. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kyrkor m. m. för budgetåret 1975176 an
visa ett förslagsanslag av 140 000 kr. 
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C 4. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

5 050 737 
5 051000 
5 051 000 

120 

Enligt 11 § lagen (1970: 940) om kyrkliga kostnader skall från stats
verket för varje år utgå ersättning till kyrkofonden med 5 050 737 kr. 
för prästerskapets till statsverket indragna tionde m. m. Ersättningen be
strids från detta anslag, som för innevarande budgetår är uppfört med 
ett avrundat belopp av 5 051 000 kr. Anslaget bör för nästa budgetår 
föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1975176 
anvisa ett anslag av 5 051 000 kr. 

C 5. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

281 283 
311000 
385 000 

Enligt kyrkomusikerstadgan (1950: 375; omtryckt 1973: 681, ändrad 
1974: 630) skall kantorstjänst i regel vara inrättad i kyrkomusikerdi
strikt med lägre invånarantal än 5 000. Kantorstjänst kan vara antingen 
skolkantorstjänst, dvs. tjänst som kyrkomusiker och lärare i grundskolan 
för klass på lågstadiet eller mellanstadiet, eller kyrkokantorstjänst, som 
är en självständig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre kyrkomusikerdi
strikt, där kantorstjänst av organisatoriska skäl inte lämpligen kan inrät
tas eller bibehållas, får s. k. orgelspelare anställas. 

För utbildning av skolkantorer anordnas varje år särskilda sommar
kurser som i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolas lågsta
die- och mellanstadielärarlinjer och lärare som genomgått utbildning vid 
dessa linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. I anslutning till 
kurserna förrättas organist- och kantorsexamen, som utgör det kyrko
musikaliska behörighetsvillkoret för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusika
liska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. 
För avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser, vilka ut

görs av brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i 
metodik jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersätt
ningar och traktamenten till kursledare, kurslärare, examinatorer och 

censorer samt andra utgifter i samband med kurserna och examina. För 
innevarande budgetår har vidare under detta anslag beräknats 65 000 kr. 
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som bidrag till kurser för orgelspelare. Bidrag kan utgå till orgelspelar
kurs, som anordnas av Kyrkomusikerorganisationernas samarbetskom
mittc eller av annan huvudman i samarbete med kommitten. Beslut om 

bidrag meddelas av Musikaliska akademiens styrelse, som har tillsyn 
över kurserna. 

Musikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 299 500 kr. Härav beräknas till ökade 

kostnader för arvoden åt kurslärare 151 700 kr. och för arvoden och re

seersättningar till examinatorer och censorer 26 900 kr. Vidare begär 

styrelsen ytterligare 117 400 kr. som bidrag till kurser för orgelspelare 

samt 3 000 kr. till administrationskostnader. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 74 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 385 000 kr. 

C 6. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

3 125 251 
4 060 000 

4 087 000 

Reservation 1545 072 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår kostnader för inre och 
yttre restaurering av Uppsala domkyrka samt för vissa renoveringsarbe

ten i Skara domkyrka. För nästa budgetår föreligger framställningar om 
anslag till restaureringsarbeten i domkyrkorna i Uppsala och Strängnäs. 

1. Till grund för arbetet med den inre restaureringen av Uppsala 
domkyrka ligger ett av riksdagen med viss modifikation godkänt avtal 
mellan staten, domkyrkan och den kyrkliga samfälligheten i Uppsala (se 
prop. 1970: 36 s. 16, SU 1970: 195, rskr 1970: 381). Avtalet innebär i 
korthet, att domkyrkans inre skall restaureras av staten i huvudsaklig 
överensstämmelse med ett av domkyrkoarkitekten Åke Porne hösten 
1969 framlagt förslag, att kostnaderna för förslagets genomförande, 
vilka beräknats till 18,5 milj. kr., skall fördelas mellan staten och sam
fälligheten och att samfällighetens andel skall utgöra en tredjedel av 

samtliga kostnader, dock högst 6,3 milj. kr. 

I avtalet förutsattes att den inre restaureringen skulle bedrivas så, att 

den kan avslutas senast under budgetåret 1976177. Vidare förutsattes att 
arbetet skulle ledas av en restaureringskornmitte med representanter för 
bl. a. domkyrkan och samfälligheten. En sådan kommitte tillsattes av 
Kungl. Maj:t genom beslut den 29 januari 1971. I kommitten, vars ord-
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förande är landshövdingen Ragnar Edenman, ingår förutom nyss
nämnda representanter även företrädare för byggnadsstyrelsen och 
riksantikvarieämbetet. Beslutet innehåller också närmare föreskrifter om 
hur restaureringen skall bedrivas. 

Restaureringskommitten beräknar medelsbehovet för det inre restau
reringsarbetet under nästa budgetår till 3 milj. kr. Eftersom samfällighe
ten skall bidra med 1 milj. kr. hemställer kommitten om ett reservations
anslag av 2 milj. kr. för de invändiga restaureringsarbetena. 

2. Även beträffande den yttre restaureringen av Uppsala domkyrka 

föreligger ett av riksdagen godkänt avtal mellan staten, domkyrkan och 
~amfälligheten (se prop. 1973: 1 bil. 10 s. 170, KrU 1973: 10, rskr 
1973: 90). Avtalet innebär i korthet, att domkyrkans yttre skall repare
ras av staten i huvudsaklig överensstämmelse med ett av nyssnämnda 
rcstaureringskommitte den 18 augusti 1971 framlagt förslag, att repara
tionsarbetena, vilka förutsätts vara slutförda budgetåret 1976177, skall 
ledas av restaureringskommitten samt att samfälligheten skall betala 1 
milj. kr. av kostnaderna för förslagets genomförande, vilka beräknats 
till 7.'2 milj. kr., och staten resten. 

Restm1reringskommittbi räknar för budgetåret 1975176 med ett me
dclsbehov av 2,1 milj. kr. för de utvändiga reparationsarbetena. Av an
givna belopp skall samfälligheten enligt avtal bidraga med 125 000 kr. 
Kommitten hemställer därför att till kommittens förfogande ställs ett 
reservationsanslag om 1 975 000 kr. för ändamålet. 

3. Domkapitlet i Strängnäs har i egenskap av domkyrkostyrelse an
hållit om ett statsbidrag på ca 300 000 kr. till reparationsarbeten i 
Strängnäs domkyrka. Arbetena avser restaurering av altarskåp och skru
dar. omläggning och utbyte av äldre elektriska ledningar samt omhäng
ning av domkyrkoklockorna. 

Kammarkollegiet erinrar om att enligt de principer som varit vägle
dande vid restaurering, renovering eller större reparationsarbeten på äld
re domkyrkor bör i första hand domkyrkans egna medel tas i anspråk. 
De återstående kostnaderna bör betalas på så sätt att arbeten som avser 
domkyrkoförsamlingens "gagn och bekvämlighet" bekostas av försam

lingen, medan kostnader som avser kyrkans "monumentala delar" för
delas mellan församlingen och staten. Därvid bör iakttas att försam

lingen inte betungas mer för sin kyrka än annan lika stor församling för 
sin kyrkas underhåll. Mot bakgrund härav föreslår kollegiet - som 

hört domkapitlet och kyrkofullmäktige för den kyrkliga samfälligheten 
mellan Strängnäs domkyrkoförsamling och Aspö församling - att 
kostnaderna för ifrågavarande arbeten fördelas mellan domkyrkan, sta
ten och samfälligheten. Statsanslaget bör enligt kollegiet bestämmas 

till 225 000 kr. och utgå under förutsättning att av övriga kostnader 
25 000 kr. bestrids av domkyrkan och 50 000 kr. av samfälligheten. Kol
legiet finner det skäligt att samfälligheten även svarar för vad som kan 

tilikomma i form av oförutsedda utgifter. 
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Föredraganden 

Domkyrkorna i Uppsala och Strängrtäs hör till de äldre, fråii medel

tiden hiirstammande domkyrkorna med egen förvaltning. Eftersom dom
kyrkorna används även som församlingskyrkor har domk]'rkoförsam
lingama i allmänhet till stor del svarat för deras underhåll. Då det gällt 

mera omfattande ombyggnader och reparationer har staten i viss ut

str~kkning svarat för kostnaderna. 
I fråga om Uppsala domkyrka har riksdagen fattat beslut om såväl 

inre som yttre restaurering (prop. 1970: 36, SU 1970: 195, rskr 1970: 

38 l resp. prop. 1973: 1 bil. 10, KrU 1973: 10, rskr 1973: 90). Statens 

andel av kostnaderna för den inre restaureringen har beräknats till 12,2 
milj. kr. enligt prisläget hösten 1969. Av detta belopp har hittills an
visats 9,8 milj. kr. För nästa budgetår bör, som restaureringskommitten 

har föreslagit, ytterligare 2 milj. kr. beräknas för ändamålet. 

Kostnaderna för den beslutade yttre reparationen av Uppsala dom

kyrka har enligt prisläget hösten 1971 beräknats till 7,2 milj. kr., varav 

församlingen skall betala 1 milj. kr. och staten resten. Hittills har för 

ändamålet anvisats 5 405 000 kr. av statsmedel, varav 2,2 milj. kr. från 

arbetsmarknadsstyrelsen och 3 205 000 kr. från förevarande anslag. I 

enlighet med restaureringskommittens förslag bör för nästa budgetår 
1 975 000 kr. anvisas för de yttre reparationsarbeten som återstår på 
Uppsala domk-yrka. 

De föreslagna rcparationsarbetena i Strängnäs domkyrka avser restau

rering av altarskåp och skrudar, översyn och omläggning av elektriska 
kdningar samt omhängning av domkyrkoklockorna. I enlighet med tidi
gare tillämpade principer bör statsbidrag utgå endast för arbeten som 
avser kyrkans monumentala delar. Jag föreslår att 112 000 kr. anvisas 
för reparationsarbeten i Strängnäs domkyrka. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med sammanlagt 
4 087 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor för budget
året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 4 087 000 kr. 

C 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1973/74 Utgiftl 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

100 000 
120 000 

130 000 

1 Anslaget Bidrag till svenska ekumeniska nämnden. 

Från anslaget utgår innevarande budgetår dels bidrag till Svenska 
ekumeniska nämnden med 110 000 kr. till bestridande av Sveriges årsav
gift till Kyrkornas världsråd, dels bidrag till Nordiska ekumeniska insti
tutet med 10 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 124 

Svenska ekumeniska nämnden 

Årsavgiften till Kyrkornas världsråd uppgick år 1973 till 125 000 kr. 
och har för år 1974 beräknats till 140 000 kr. Nämnden emotser under 
de närmaste åren ytterligare uppräkningar av det svenska bidraget, un
der år 1975 med minst 10 000 kr. Med hänsyn härtill anhåller nämnden 
om en böjning av statsbidraget till nämnden med 40 000 kr. till 150 000 
kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till ökningen av årsavgiften till Kyrkornas världsråd för
ordar jag att bidraget till Svenska ekumeniska nämnden böjs med 
10 000 kr. Bidrag till Nordiska ekumeniska institutet bör utgå med oför
ändrat belopp. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår räknas upp med 10 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1975/76 
anvisa ett anslag av 130 000 kr. 

C 8. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

130 000 
140 000 

155 000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966: 34, SU 1966: 51, rskr 
1966: 158) utgår bidrag av statsmedel till de svenska utlandsförsamling
arna. Beslutet avsåg de svenska församlingarna i Paris, London, Berlin, 
Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Buenos Aires, för vilka Kungl. Maj:t 
har fastställt kyrkoordning. Av anslaget för innevarande budgetår utgår 
115 000 kr. som bidrag till avlöning av kyrkvaktmästare och biträden på 
församlingarnas pastorsexpeditioner, medan 25 000 kr. utgör gottgörelse 
åt den svenska församlingen i London för förlorad rätt till skeppsavgif

ter. 

Domkapitlet i Uppsala 

De kostnader för avlöning av biträden och kyrkvaktmästare som bör 

beaktas vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets beräk

ningar till 280 000 kr. budgetåret 1975/76. Domkapitlet hemställer, att 
bidraget för avlöningskostnader bestäms till hälften av detta belopp, dvs. 
till 140 000 kr. Vidare föreslår domkapitlet, att gottgörelsen till den 
svenska församlingen i London även för nästa budgetår skall utgöra 
25 000 kr. 
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F öredraga11den 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av biträ

den och kyrkvaktmästare förordar jag att anslaget för nästa budgetår 
höjs med 15 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till de svenska utlandsförsamlingama för budget

året 1975176 anvisa ett anslag av 155 000 kr. 

C 9. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingar

nas kyrkobyggnader 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

80000 

80000 

Reservation 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till reparationsarbe
ten vid de svenska kyrkorna i Buenos Aires och London. 

Bidraget till svenska kyrkan i Buenos Aires har beräknats till 105 000 
kr., varav 35 000 kr. anvisats för innevarande budgetår, och bidraget till 

svenska kyrkan i London till 130 000 kr., varav 45 000 kr. anvisats för 
innevarande budgetår (prop. 1974: 1 bil 10 s. 100, KrU 1974: 4, rskr 
1974: 66). 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer alt re
geringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsför

samlingarnas kyrkobyggnader för budgetåret 1975176 anvisa 

ett reservationsanslag av 80 000 kr. 

C 10. Bidrag till trossamfund 

1973/74 Utgiftl 

1974/75 Anslag 
l 975/76 Förslag 

5 000 000 
12 000 000 
14 000 000 

Reservation! 

' Anslaget Bidrag till fria kristna samfund m.m. 

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet 
(vcrksamhetsbidrag) enligt kungörelsen (1974: 404) om statsbidrag till 

vissa trossamfund. Verksamhetsbidrag utgår till församling som 1. till
hör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingår i grupp av 
samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan, 2. är ansluten 
till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar med rådet och 3. 
tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar som 
betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling som inte upp

fyller villkoren under 1 och 2 utgår bidrag om regeringen förklarat 
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att det trossamfund församlingen tillhör kan komma i fråga till stats
bidrag enligt nämnda kungörelse. Sådant beslut föreligger beträffande 
estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, ungerska protestantiska 
församlingen i Sverige, katolska kyrkan i Sverige och de mosaiska för
samlingarna i Sverige. 

Frågor om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrä
dare för alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna 
till eller samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag 
till församling inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, 
skall samarbetsnämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten 
delegation. I denna delegation ingår bl. a. företrädare för de trossam
fund som inte är representerade i samarbetsnämnden men som enligt 
regeringens beslut kan komma i fråga till statsbidrag. Ledamöterna i 
nämnden och i delegationen utses av regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar 
åt ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen 
samt ersättning till frikyrkorådet för informativt och administrativt ar
bete. 

Sveriges frih•rkorå'd hemställer att statsbidrag skall utgå, förutom till 
de trossamfund som nu åtnjuter bidrag ur anslaget, till de ortodoxa kyr
korna i Sverige. Vidare meddelar frikyrkorådet att den lettiska kyrko
förvaltningen i ::verige i viss utsträckning kommer att samordnas med 
estniska evange115k-lutherska kyrkan i Sverige, som redan får bidrag ur 
anslaget. Utökningen med nya trossamfund innebär enligt frikyrkorådet 
att ansökningen om bidrag för budgetåret 1975/76 omfattar 5 % större 
totalvolym än budgetåret 1974/75. Som riktpunkt för verksamhetsbidra
get har frikyrkorådet angivit att även andra trossamfund i likhet med 
svenska i:" 1<an bör få ca 10 % av sin totala utgiftsvolym täckt av stats
bidrag. D '.:ca skulle i 1975 års penningvärde innebära ett bidrag på ca 
43 milj. kr. Frikyrkorådet föreslår därför att verksamhetsbidraget suc
cessivt räknas upp. För budgetåret 1975/76 anhåller frikyrkorådet om 
en höjning av verksamhetsbidraget med 8 milj. kr. till 20 milj. kr. 

Föredraganden 

Det statliga stödet till andra trossamfund än svenska kyrkan har un
der senare år ökat väsentligt. Det bidrag som utgår enligt detta anslag 
har sålunda höjts från 2 milj. kr. budgetåret 1972173 till 12 milj. kr. 
innevarande budgetår. Dessutom har ett nytt anslag på 3 milj. kr. in

förts innevarande budgetår. Detta nya anslag avser bidrag till anskaf
fande av lokaler för trossamfunden. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att medel ur nu förevarande 

anslag fr. o. m. budgetåret 1975176 får utgå även till de ortodoxa kyrkor

na i Sverige. Med hänsyn bl. a. härtill föreslår jag att anslaget för nästa 
budgetår räknas upp med ytterligare 2 milj. kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 127 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

reservationsanslag av 14 000 000 kr. 

C 11. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

3 000 000 

4 000 000 

Reservation 

Från detta reservationsanslag utgår särskilt bidrag till lokaler för re

ligiös verksamhet (lokalbidrag) enligt kungörelsen (1974: 404) om stats

bidrag till vissa trossamfund. Lokalbidrag får utgå till församling som 
enligt bestämmelserna i samma kungörelse kan få verksamhetsbidrag 

(se reservationsanslaget C 10). 
Lokalbidrag får utgå för 1. anordnande av lokal genom nybyggnad, 

ombyggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal 

och 3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. 

Lokalbidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt 
stöd utgår enligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna 

samlingslokaler. 
Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning 

som vcrksamhelsbidragen. 
Sveriges frikyrkoråd erinrar om att frikyrkolokalsutredningen i sitt 

betänkande (SOU 1964: 52) Statslån till samfundslokaler redovisar en 
undersökning av de fria trossamfundens byggnadsbehov för perioden 
1964-73 och att byggnadsbehovct enligt denna undersökning uppgick 

till 300 milj. kr. eller 30 milj. kr. per år i genomsnitt. Frikyrkorådet räk
nar med att investeringsbehovet ackumulerats under de tio år som gått 
sedan dess och att byggnadskostnaderna under denna tidsperiod i varje 
fall fördubblats. För innevarande budgetår har till frikyrkorådet kom
mit in ansökningar om lokalbidrag från 119 församlingar med en sam
manlagd beräknad skälig byggnadskostnad på 106 378 875 kr. Samtliga 
byggnadsprojckt beräknas vara avslutade eller påbörjade under budget
året. Enligt frikyrkorådet måste därför lokalbidraget bli av helt annan 
storleksordning än innevarande budgetår för att motsvara investerings
behoven och bli någorlunda jämförbart med stödet till allmänna sam

lingslokaler. Frikyrkorådet föreslår därför att anslaget successivt höjs. 
För nästa budgetår anhåller frikyrkorådet om en höjning med 7 milj. 

kr. till 10 milj. kr. 

Föredraganden 

Bidrag till lokaler för andra trossamfund än svenska kyrkan kan utgå 
dels ur detta anslag i form av lokalbidrag enligt kungörelsen (1974: 
404) om statsbidrag till vissa trossamfund, dels i form av anordnings-



Prop.1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 128 

bidrag och upprustningsbidrag enligt kungörelsen (1973: 400) om stat
ligt stöd till allmänna samlingslokaler. Som villkor för stöd enligt sist 
nämnda kungörelse gäller bl. a. att samlingslokalerna opartiskt, i skälig 
omfattning och på skäliga villkor hålls tillgängliga för upplåtelse åt varje 
inom orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksam
het. Med hänsyn till att trossamfunden särskilt i fråga om gudstjänst
lokaler inte alltid kan acceptera en sådan upplåtelseplikt infördes detta 
anslag genom beslut av 1974 års riksdag (KrU 1974: 9, rskr 1974: 
113). Riksdagens beslut innebär inte någon förändring av trossamfun
dens möjligheter att få del av det allmänna samlingslokalstödet. Före
varande anslag utgör därför ett komplement till det allmänna samlings
lokalstödet. 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 1 milj. kr. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund för bud
getåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 4 000 000 kr. 
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D. SKOLVÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) har sammanfattat sina anslagsframställningar 
i en särskild skrift (Skolväsendet, aktuellt från skolöverstyrelsen). I den
na redovisas även huvuddragen av Sö:s bedömningar i fråga om lång
tidsbudgetperioden 1975/80. 

I ett inledande avsnitt, kallat Skolan inför 1980-talet, har Sö tagit 
upp vissa principiella synpunkter på utbildningsväsendets utveckling 
under de närmaste åren. Sö konstaterar att det utbildningspolitiska in
tresset nu förskjuts till att gälla dels förskolestadiets och vuxenstadiets 
utbildningsproblem, dels effekterna av de redan genomförda reformerna. 

Enligt sin instruktion skall Sö se till att utbildningsväsendet i fråga om 
innehåll och metoder fortlöpande förnyas, utvecklas och förbättras. Där
för inhämtas fortlöpande information om och i vilken form och ut
sträckning målen för skolväsendet uppfylls. Sö söker pil grundval härav 
stimulera den fortsatta utvecklingen i ändamålsenlig riktning. Det är 

emellertid lika viktigt att regionala och lokala skolmyndigheter arbetar 
på motsvarande sätt inom sina ansvarsområden och att skolans personal, 
främst lärare och skolledare, kontinuerligt tar ställning till mål, medel 
och resultat. 

Det pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbetet - som admi
nistreras av Sö - utgör ett av de viktigaste underlagen för det konti
nuerliga reviderings- och förbättringsarbetet i skolväsendet. Sö erinrar 
bl. a. om att det internationella projektet International Project for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA) visat att de svenska ele
vernas resultat hävdar sig väl vid en internationell jämförelse. De av 
skolans kritiker som hävdat att svenska elevers skolprestation generellt 
skulle vara låga får inget stöd av undersökningen. Man bör dock ob
servera, att skoltrivseln hos de svenska eleverna, främst på högstadiet, 
genomgående varit låg. 

De utbildningspolitiska målen är, framhåller Sö, mycket allmänt for
mulerade och blir därmed inte direkt vägledande i detaljfrågor. Sö 
pekar på tre olika målkategorier för skolan. Skolan skall främja elevens 
utveckling som individ och som social varelse. Skolan skall vidare stå 
i samhällets tjänst, dvs. den skall med skollagens (1962: 319) formule
ringar göra eleverna till dugliga och anvarskännande medborgare. Som 
ytterligare ett mål kan ses att skolan skall främja jämlikhet i utbild
ningen. För att förverkliga dessa allmänna och övergripande mål krävs 

9 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 10 
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beslut om ramar och verksamhetsformer. Medan tiden mellan identi
fiering av ett problem och det politiska beslutet som regel är tämligen 
kort, är det enligt SÖ sannolikt i förverkligandet av åtgärderna i skolan 
som den svenska utvecklingsmodellen ännu har påtagliga brister. 

Som viktiga element i skolans utveckling under de närmaste uren 
framhåller Sö ökad decentralisering, ökat lokalt engagemang och an
svarstagande samt en ökad samverkan mellan utbildning, arbetsliv och 
fritid. Sö berör också behovet av åtgärder för ökad social jämlikhet ge
nom utbildning och pekar på de brister som därvidlag fortfarande finns, 
t. ex. i fråga om rekryteringen av olika socialgruppers barn till frivilliga 
studievägar samt de könsbundna valen i utbildningen. 

Mot den angivna bakgrunden har Sö angett ett antal fragor som vän
tas bli aktuella under budgetåret 1975176. Dessa frågor berör såväl ung
domsskolan som vuxenutbildningen. Sö tar bl. a. upp frågan om bas
färdigheterna för vissa elevgrupper, kravet på ökad individualisering 
undervisningen och dimensioneringen av gymnasieskolan. 

Sö redovisar också ett material rörande sko/väsendets omfattning. 

Amal ele1•er i grundskolan fördelade på stadier 

Stadium Faktiska tal Beräknade tal 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1979/80 

Lågstadiet 358 752 366 951 367 326 358 353 335 377 
Mellanstadiet 314 552 323 546 342 239 357 474 343 086 
Högstadiet 315 841 310 437 311 578 314 258 366 758 

Totalt 989145 1000934 1 021 143 I 030 085 1045221 

Antalet klasser i grundskolan utgjorde läsåret 1973/74 ca 45 000 och 
antalet hela skolledar- och lärartjänster uppgick samma år till ca 68 000. 
Klassmedeltalet i lågstadiets vanliga klasser var knappt 21 elever per 
klass, mellanstadiets vanliga klasser 24 och i vanliga klasser på högsta
diet 26,6. Klassmedeltalet har under de senaste åren förändrats endast 
obetydligt. 

Av Sö:s redovisning framgår också att antalet platser i årskurs 1 av 
gymnasieskolans linjer och specialkurser motsvarar ca 95 % av antalet 

16-åringar (platsfrekvens), varav för linjerna drygt 88 % . Antalet sö
kande till linjerna har under de tre senaste åren utgjort ca 88 % av 
antalet 16-åringar (sökandefrekvens). Av grundskolans elever söker ca 

85 % till gymnasieskolan det år de lämnar grundskolan och 70 % på
börjar studierna. 

Sö lämnar vissa uppgifter om andelen elever i årskurs 2 i gymnasie
skoian i förhållande till antalet elever i årskurs 1 ett år tidigare. För 

linjernas del utgjorde andelen 88 %. Denna andel var högre för de tre
och fyraåriga linjerna (92 % ) än för de tvååriga (86 % ). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 131 

Antalet sökande till de tre- och fyraåriga linjerna i gymnasieskolan 

har under de senaste tre åren i stort sett motsvarat antaiet platser. 

Den samhällsvetenskapliga linjen har emellertid haft ett betydande sö

kandeöverskott. För de tvååriga ekonomiska, sociala och tekniska 

linjerna har en kraftig minskning av elevintresset ägt rum. De yrkes

inriktade linjerna har, totalt sett, ett inte obetydligt sökandeöverskott. 

Utvecklingen under de två senaste åren framgår av följande tabell. 

Antal elcvpiatscr och behöriga förstahandssökande till linjer och direkt 

gmndskolcanknwna specialkurser om minst etr års liingd liisärel? 1973174 

och 197-1175 

Studieväg 1973/74 1974/75 

Beslutade Behöriga Beslutat Behöriga 
elev- första- antal första-
platser hands- elev- hands-
(t. o. m. sök<inde platser sökande 
1974-03-15) 1974-09-06 

Tl'iiåriga 
Beklädnadsteknisk 51i 369 509 515 
Bygg- och anläggnings-
teknisk 4 128 2 189 4176 2 899 
Distribution och kontor 9 299 7 059 9 074 7 940 

Ekonomisk 5 855 3743 5 041 3 470 
El-teleteknisk 3 848 8194 3 880 7 291 
Fordonsteknisk 2 870 6 272 2 896 4 277 

Jordbruk I 036 1 730 l 050 l 977 
Konsumtion 9 922 8 567 9 203 8 748 
Livsmedclsteknisk I 080 1 224 I 120 1 659 

Processteknisk 4"'" ,_ 294 432 283 
Skogsbruk 908 542 892 833 
Social 10 597 9 634 9 931 8 598 

Teknisk 5 468 3 122 4 478 2 740 
Träteknisk 604 810 604 911 
Verkstadsteknisk 6 222 4 937 6 432 6 011 

Vitrd 5 946 16 938 6 296 i5 556 
Musik 180 441 180 548 
Övriga specialkurser 1 837 2 313 2 042 3 094 

AJinst treåriga 
Ekonomisk 5 640 5 483 5 865 5 825 
Humanistisk 3 720 3 429 3 480 3 155 
Naturvetenskaplig 9 458 8 972 8 715 8 049 

Samhällsvetenskaplig 4 703 5 738 4 695 5 853 
Teknisk 6 705 6 758 6 585 6 447 

Samtliga 101 015 108 758 97 576 106 679 

För de närmaste åren räknar Sö med en ökning av antalet intagnings-

platser på gymnasieskolans direktgrundskoleanknutna studievägar om 

minst ett års längd till ca 112 000. Huvuddelen av denna ökning avses 

falla på de tvååriga yrkesinriktade studievägarna. 
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Med anledning av vad dåvarande chefen för utbildningsdepartementet 
i prop. 1973: 1 (bil. 10 s. 88) anfört har Sö i skrivelse den 28 maj 1973 
lämnat en redogörelse för de åtgärder som Sö vidtagit eller överväger att 
vidta för att påverka rekryteringen till de matematisk-naturvetenskapliga 

studievägarna i gymnasieskolan. I anslutning till en promemoria, som 
utarbetats av en arbetsgrupp inom Sö och därefter remissbehandlats, 
framhåller Sö bl. a. att i undervisningen i grundskola och gymnasie
skola bör basfärdigheten och baskunskaper klart betonas. Standardprov 
och centrala prov bör utformas så att i första hand dessa färdigheter 
och kunskaper prövas. För att få en undervisning som leder till större 
elevaktivitet bör planeringsunderlag utarbetas med bl. a. konkreta anvis
ningar för elevexperiment. Vissa av dessa exempel bör också utformas 
så alt de utgör exempel på processer och undersökningsmetoder som 
förekommer inom arbetslivet. 

Betygsfrågorna berörs delvis av kompetenskommittens förslag och av 
pågående utredningsarbete inom 1973 års betygsutredning. Sö avser 
dock att genomföra undersökningar om betygsmedelsvärdena vid de 
centrala proven i matematik, fysik och kemi. Om undersökningarna 
pekar på att skäl föreligger för att höja betygsnivån i dessa ämnen. av
ser Sö att vidtaga åtgärder härför. 

Föredraganden 

De senaste decennierna har inneburit stora och genomgripande refor
mer av det svenska utbildningsväsendet. I första hand har dessa gällt 

den obligatoriska skolan och det gymnasiala skolstadiet. Grundskolan 
och gymnasieskolan är nu införda i hela landet. Gymnasieskolereformen 
har innefattat en genomgripande reform av yrkesutbildningen. 

Det är två redan nu klart märkbara utvecklingstendenscr inom sko
lans område, som mer än andra kan väntas leda till förändringar under 
återstående delen av 1970-talct. Den ena innebär en ökad decentralise
ring av ansvaret för utbildningsmålens förverkligande. Den andra inne
bär en ökad samverkan mellan skola och samhälle med nya former för 
ansvarsfördelning och samverkan dem emellan. Dessa båda utvecklings
tendenser är nära sammanbundna. Det är denna utveckling inom skola 
och samhälle som fått bilda utgångspun1..1: för skolöverstyrelsen (Sö) 
när den i sin anslagsframställning behandlat skolan i ett framtidsper
spektiv. 

Nu föreligger nya utredningsförslag som ger underlag för ett fortsatt 
reformarbete på skolans område. Utredningen om skolans inre arbete 
(SIA) har i sitt huvudbetänkande (SOU 1974: 53) Skolans arbetsmiljö 
lagt fram förslag om omfattande förändringar av formerna för skolans 
arbete. SIA framlägger bl. a. förslag om hur man inom skolan bättre 

skall kunna anpassa undervisningen till alla elevers behov och förutsätt
ningar. Ett annat förslag som SIA för fram berör hur eleverna i nära 
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kontakt med samhället i övrigt skall kunna beredas meningsfulla aktivi
teter i skolan under den del av skoldagen som inte direkt sammanhänger 
med själva undervisningen. SIA:s förslag har i denna del nära anknyt
ning till förslag från 1968 års barnstugeutredning. Denna utredning har 
i betänkandet (SOU 1974: 42) Barns fritid behandlat frågor om fritids
verksamhet för barn i åldern sju till tolv år. 

Redan nu finns möjligheter att inom läroplanernas ram bygga upp 
goda kontakter mellan skola och samhälle. Läroplanerna ger utrymme 
för ett ökat engagemang från organisationer och föreningsliv i skolans 
vardag. Jag anser det vara viktigt att man tar till vara och utnyttjar des
sa möjligheter bl. a. med hänsyn till den förändrade vardagssituationen 
för ungdomen som skolreformerna inneburit jämfört med situationen 
för bara tio-femton år sedan. Då gick den övervägande delen av ung

domskullarna ut i förvärvslivet direkt från folkskolan. I dag finns de 
flesta kvar i skolsystemet under sin ungdomstid. Det blir under skoiti

den som ungdomarna får växa in i sin vuxenroll. Därför är det viktigt 
att vuxenlivet får vinna insteg i skolans vardag. Olika organisationer 
däribland löntagarorganisationer som kan medverka till att spegla var
dagen utanför skolan måste därför ses som en viktig tillgång i under
visningen. Det fritt valda arbetet på högstadiet i grundskolan utgör ett 
viktigt inslag i skolan som bör användas för att vidga kontakten med 
organisationslivec. Jag yill i detta sammanhang erinra om att Sö fått 
i uppdrag att utfärda anvisningar till skolstyrelserna om de politiska 
ungdomsorganisationernas medverkan i skolornas samhällsinformation. 

De medel som i avvaktan på ett ställningstagande till SIA även för 
nästa budgetår bör anvisas för siirskilda åtgärder på sko/området ger 
bl. a. möjligheter för en vidgad samverkan mellan skola och samhälle. 

En viktig fråga som Sö tagit upp i sitt inledande avsnitt är hur man 
i större utsträckning skall kunna öka det lokala ansvaret för skolans 
arbete och utveckling. Även i denna fråga har SIA framfört förslag 
som innebär att ansvaret för och beslutsrätten angående utbildningsre
sursernas användning kan delegeras till lokala organ och till enskilda 
skolor. De mer långsiktiga perspektiven på ansvarsfördelningen mellan 
staten och kommunerna på skolans område utreds av utredningen om 
skolan, staten och kommunerna (SSK). SSK har i betänkandet (SOU 
1974: 36) Skolan staten och kommunerna redovisat i vilken utsträck
ning staten styr det kommunala skolväsendet. 

Länsskolnämndsutredningen redovisar i sitt betänkande (SOU 1973: 
48) Skolans regionala ledning sin syn på ansvarsfördelningen mellan 
srnt och kommun på skolans område. Det är enligt utredningens me
ning statens uppgift att ange utbildningens mål, riktlinjer och innehåll. 
Statsmakterna måste vidare ha ett avgörande inflytande över hur stora 
resurser totalt sett som skall disponeras för utbildningsändamål. Beho
vet av överblick över förhållanden i hela landet vid vissa beslut nöd
vändiggör också statlig medverkan. Däremot lämpar sig enligt utred-
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ningen t. ex. frågor som kräver god kännedom om lokala förhållanden 
och spörsmål där stort utrymme finns för fri prövning väl för att av
göras på lokal nivå och av politiskt ansvariga organ. 

Av direktiven till SSK framgår att utredningen bl. a. skall undersöka 
möjligheterna att komma fram till ett regelsystem för grundskolan och 

gymnasieskolan som i väsentligt ökad grad låter kommunerna och deras 

skolstyrelser ta ansvaret för skolans verksamhet. Huvuduppgiften för 
SSK är således att na den för skolans arbete mest gynnsamma avväg
ningen mellan å ena sidan de centrala bestämmelser som behövs för att 
de för skolan fastställda målen skall förverkligas och å andra sidan be

hovet av utrymme för de lokala initiativ, åtgärder och ansvarstaganden 
som också ~ir nödvändiga för en väl fungerande skola. 

Länsskolnämndsutredningens betänkande har remissbehandlats. 
Enligt min uppfattning bör utvecklingen av ansvarsfördelningen pa 

skolområdet på sikt gå i den riktning som Iänsskolnämndsutredningcn 
förordat och som även angivits i direktiven till SSK. De remissinstanser 
som avgivit yttrande över Iänsskolnämndsutredningens förslag instäm
mer i principerna om ansvarsförskjutningen från staten till kommuner
na beträffande skolans lokala verksamhet. Remissinstanserna är emel
lertid ense om att utredningens förslag inte bör leda till några större 

förändringar av aktuella förhållanden, utan betänkandet bör behandlas 
i ett större sammanhang. Mot bakgrund härav finner jag - i avvaktan 

på resultatet av SSK:s arbete - att Iänsskolnämndsutredningens för

slag inte nu bör leda till förändringar i rådande förhållanden. Utred
ningsförslagct jämte remissvar bör förutom vad gäller förslaget om av
veckling av de tekniska råden vid länsskolnämnderna i sin helhet över
lämnas till SSK. 

En fråga av väsentlig betydelse som nära hänger samman med sko
lans utveckling och ansvarsfördelning mellan centrala och lokala organ 
är hur resultatbedömningen av skolans mål och verksamhet skall göras 
och hur återföringen av dessa resultat skall ske. Sö framhåller i sin 
inledning att det fortfarande finns brister när det gäller att länka sam

man den vardagsnära pedagogiken med de ofta allmänt formulerade 

politiska utbildningsmålen. Det är här som ansträngningar bör sättas in 

för att starkare än nu engagera skolstyrelser, skolledare, lärare och öv

riga inom skolan verksamma i arbetet för att uppnå de allmänt formu

lerade målen om elevens sociala utveckling, jämlikhet i utbildningen 
m. m. Det pedagogiska utvecklings- och forskningsarbetet och f ortbild

ningsverksamheten är två betydelsefulla instrument då det gäller att in

rikta den dagliga verksamheten i skolan mot de utbildningsmål som 

samhället ställt upp. Jag kommer i det följande att föreslå en ökning 
av anslaget till det pedagogiska utvecklingsarbetet. Jag räknar med att 

Sö vid planering och genomförande av nya forskningsprojekt fäster 
stor vikt vid projekt som rör samverkan mellan skola och samhälle. 
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Även i lärarfortbildningen bör inriktningen vara sådan att skolans roll 

i samhället beaktas. 
Den under tidigare år märkbara tendensen när det gäller valen av sill· 

dievägar inom gymnasieskolan har förstärkts under det senaste budgct
arct. Det är de mera teoretiska linjerna som har förlorat i popularit•;:t 
till förmån för den mera yrkesinriktade utbildningen. Flera av de yrkes
inriktade linjerna har ett betydande sökandeöverskott. Variationerna 
mellan linjerna är dock mycket stora. Förutom vårdlinjen har el-tele
teknisk och fordonsteknisk linje ett kraftigt sökandeöverskott. Efterfrå
gan på utbildning är på dessa linjer mer än dubbelt så stor som antalet 

tillgängliga elevplatser. Mellan läsåren 1971172 och 1973/74 har också 
den verkstadstekniska linjen stärkt sin position bland de sökande till 
gymnasieskolan. För nästa budgetår räknar jag med att det inom ramen 
för ett oförändrat antal utbi!dningsplatser skall vara möjligt att kraftigt 
öka de tvååriga yrkesinriktade linjernas kapacitet och därigenom i ökad 

utsträckning tillmötesgå det förändrade elevintresset. Det ankommer på 
Sö att i sin planering beakta möjligheten att fylla det inte obetydliga 

antalet lediga platser som finns i skolans organisation. En sådan omför
delning av utbildningsplatserna inom gymnasieskolan, som jag i det 
följande föreslår, kommer att ställa stora krav på nyutrustning av un
dervisningslokaler. För att tillgodose det ökade behovet av första upp
sättningen av undervisningsmaterial föreslår jag i det närmaste fördubb
ling av anslaget för dessa ändamål. 

Ett grundläggande mål för gymnasieskolan är att ge möjlighet till ut
bildning för ungdomen i direkt anslutning till grundskolan. Den direkta 
övergångsfrekvensen från grundskolan till gymnasieskolan kunde be
räknas till ca 75 q,c, av årskullen 16-åringar 1973. Många ungdomar 
återkommer senare till gymnasieskolan. Erfarenheterna visar emellertid 
att åtskilliga ungdomar inte söker sig tillbaka till utbildning fastän de 
skulle ha behov av sådan. Arbetslöshetsstatistiken visar också att mer
parten av den arbetslösa ungdomen saknar yrkesutbildning efter grund
skolan. Särskilda åtgärder behövs därför i syfte att göra dessa ungdo
m:u medvetna om utbildningens betydelse och skapa intresse hos dem 
för att utnyttja utbildningsmöjlighetema. En arbetsgrupp har tillsatts 
inom utbildningsdepartementet med uppgift att kartlägga problem och 
överväga vilka åtgärder som behöver vidtas vad gäller utbildning m. m. 
för gruppen 16-19-åringar i första hand den del av åldersgruppen som 
tillgodoses mindre väl av nuvarande utbildningsmöjligheter. Som en 
första åtgärd har jag, som redovisas i det följande, räknat med att korta 
kurser som speciellt riktar sig till från utbildningssynpunkt svagmotive
rade elever inom den aktuella åldersgruppen skall anordnas i gymnasie
skolan nästa budgetår. Syftet med dessa kurser är att underlätta inträdet 
på arbetsmarknaden. De problem som denna arbetsgrupp bar att be· 
handla tas även upp av en inom sysselsättningsutredningen tillsatt ar
betsgrupp som behandlar ungdomens inträde i arbetslivet. 
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Skolan$ studie- och yrkesorientering har en betydelsefull uppgift i 

att hjälpa eleverna till övertänkta val till olika former av frivillig ut

bildning. Under innevarande budgetår har den enhetliga organisatio

nen för studie- och yrkesvägledning i grundskolan och gymnasieskolan 

genomförts. Samtidigt har en försöksverksamhet startats med uppsö

kande verksamhet bland ungdomar som lämnat grundskolan i förtid 

och inte erhållit arbete eller efter grundskolan inte går vidare till 
gymnasieskolan eller annan utbildning. Syftet med den uppföljande 

verksamheten är att ge dessa ungdomar ytterligare upplysning och väg

ledning för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Verksamheten 

är viktig inte minst mot bakgrund av vad jag tidigare redovisat om ut

bildningsbakgrunden hos den arbetslösa ungdomen. Jag räknar med en 

fortsatt försöksverksamhet nästa budgetår. Även under nästa år räknar 

jag med en intagning av 180 deltagare i den utbildning av studie- och 

yrkesvägledare som är förlagd till lärarhögskola. 
Studie- och yrkesorienteringen är också ett viktigt medel för att mot

verka könsrollsbundna studie- och yrkesval. Sådana tendenser åter

speglas redan i grundskolan vid elevernas val av tillvalsämne och fritt 

valt arbete. Vid valet till gymnasieskolan är mönstret än mer framträ

dande. 

Åtgärder inom utbildningsområdet för ökad jämställdhet mellan män 

och kvinnor kommer att diskuteras och uppmärksammas över hela värl

den under år 1975, som av Förenta Nationernas generalförsamling 

proklamerats som Internationella kvimzoåret, under temat "Jämlikhet, 

utveckling och fred". Utbildningspolitiken spelar en viktig roll i samt

liga dessa tre avseenden. Det räcker emellertid inte med att rättigheter 

i olika avseenden lagfästs. Man måste också åstadkomma förändringar 

i de traditionella attityder som begränsar utövandet av rättigheterna, 

såväl för män som för kvinnor. I utbildningssammanhang måste detta 

förhållande uppmärksammas bl. a. i frågor som rör studie- och yrkes

val, som jag nyss framhållit. 

I Sverige har. såsom framgått av föredragande statsrådets redogörelse 

tidigare denna dag under tredje huvudtiteln, delegationen för jämställd

het mella11 mii11 och kvi1111or fått i uppdrag att stimulera och samordna 

aktiviteter med anledning av det internationella kvinnoåret. Ett fortlö

pande samarbete sker redan nu mellan delegationen och utbildningsde

partemcntet på utbildningsområdet. 

Olika insatser inom utbildningsområdet för att öka jämställdheten mel

l2n män och kvinnor har berörts i olika sammanhang under de senaste 

<l·;en (jfr prop. 1973:1 bil. 10 s. 188-189 och prop. 1974:1 bil. 10 s. 

113-114). 

Under första hälften av innevarande budgetår beräknas en slutrapport 

föreligga över den första etappen av Sö:s siirskilda ki.insrollsprojekt. 

Rapporten bör bilda utgångspunkt för fortsatta åtgärder på skolans 
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område för att främja strävandena för ökad jämställdhet. Självfallet bör 

sådana åtgärder inbegripa även den högre utbildningens och vuxenut

bildningens roll i sammanhanget. 
Parallellt med projektarbetet inom Sö har arbetsmarknadens kvinno

nämnd i samverkan med arbetsmarknadsstyrelsen och Sö utarbetat ett 

studiepaket om könsroller, vilket är avsett som ett hjälpmedel för lärarna 

vid diskussioner om könsrollsfr~1gorna i alla ämnen och på alla stadier, 

främst i grundskolan men också i andra sammanhang. 
Lärarnas viktiga roll i sammanhanget har understrukits i direktiven 

till 1974 års lärarutbildningsutredning och bör också beaktas vid plane

ringen av jor1bildning.1verksamheten under nästa budgetår. 
Som ett led i jämställdhetsåtgärderna föreslås en fortsatt utbyggnad 

a\· utbildningen av barnskötare och förskollärare. 

Försöksvcrksamheten för att fä en jämnare fördelning mellan könen 
av studerande vid förskollärarutbildning kommer att pågå även n~sta 

läsiir. Erfarenheterna har även under det senaste försöksåret varit 
positiva. 

En delrapport från Sö om sökande och antagna till gymnasieskolan 

läsåret 1973174 visar, att könsrollerna fortfarande slår igenom kraftigt 

när grundskolans elever väljer linje i gymnasieskolan. Insatser inom 
studie- och yrkesorienteringen krävs för att motverka detta förhållande. 

Snedfördelningen mellan könen mt1ste uppmärksammas även inom den 

högre utbildningen. Ett arbete för att kartlägga könsrollsproblem har 
påbörjats inom universitetskanslersämbetets område och hithörande 
frågor förutsätts, som nämnts i det föregående, komma att behandlas i 
samband med uppföljningen av Sö:s könsrollsprojekt. 

Riksdagen har (prop. 1974: 145, UbU 1974: 39, rskr 1974: 380) be
slutat om nya regler för i vilken utsträckning eleverna i grundskolan · 
skall erhålla läromedel som gåva att gälla fr. o. m. den f juli 1976. En
ligt beslutet bör eleverna i grundskolan som gåva få centrala läromedel 
i den utsträckning som krävs för en allmän överblick av det huvud
sakliga innehållet i lärokursen. Jag avser att senare föreslå regeringen 
att skolstadgans bestämmelser i frågan ändras i enlighet härmed. Fram 
till den 1 juli 1976 gäller således nuvarande bestämmelser. 

Sverige har under de senaste två decennierna blivit ett invandrarland. 
Även om invandringen sjunkit kraftigt i omfattning de senaste åren 
har antalet invandrarbarn ändå ökat. Det finns i dag ca 60 000 barn 

med utländskt medborgarskap i skolpliktig ålder i landet. För invandrar

e/evcrna finns det starka skäl att göra särskilda insatser. De mest kost
nadskrävande åtgärderna gäller f. n. stödundervisningen i grundskolan, 
som av Sö beräknas kosta 21 milj. kr., och hemspråksundervisningen 
i samma skolform. 

Det pedagogiska utvecklingsarbetet och den moderna språkforsk

ningen har bl. a. vi~;at på betydelsen av att språkinlärningen sker så 
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tidigt att invandrarbarnen ges möjlighet att bevara och utveckla sitt 
modersmål. En tidig och grundläggande trä11ing i ba:-nets modersmål 

underlättar en harmonisk utveckling senare i livet, liksom en effektiv 
inlärning av andra språk. Detta anses inte minst viktigt för andra och 
tredje generationen invandrare. I skolan är man också väl medveten om 
betydelsen av undervisning i hemspråket. Detta framgåi bl. a. av att 
uudervisning i hemspri'ik ge3 i större l!tsträckning än tidigare. Sö:s nya 

läroplanssupplement om invandrarundervisning har gett lärarna ökad 
möjlighet att ge invandrarelcvcrna en förbättrad undervisning. 

Invandrarutredningen har i betänkandet (SOLI 1974: 69) Inv:md

rarna och minoriteterna ingående tagit upp utbildningsfrågor till be

handling och utifrån en mer principiell utgångspunkt föreslagit ökade 
insatser för undervisning av invandrarbarn. Det bör i detta samman
hang anmälas för riksdagen att jag har tillkallat en särskild arbetsgrupp 
för att på skolområdet vidareutveckla de principiella förslag invandrar
utredningen .i::gt fram. 

Ett viktig' :-,.oblem som måste lösas för att nå bättre resultat i invand

ranmdervisr; ·:.gen är skolans försörjning med lämpligt utbildade lärare. 

För att tillgodose det stora behovet av finskspråkiga klasslärare har un
der innevarande budgetår inrättats en särskild utbildningslinje för sö
kande som är finsktalande. Jag räknar med att intagning till denna sär
skilda utbildning skall förekomma även nästa budgetår. 

Som jag senare återkommer till föreslås för nästa budgetår föränd
ringar i intagningskapacitetcm för liirarntbildningen. En anpassning av 

kapaciteten har under senare budgetår successivt skett i takt med den 
förbättrade tillgången på lärare inom skolväsendet. Budgetåret 1969 /70 
togs ca 6 200 lärarkandidater in till klass- och ämneslärarutbildning. 
För nästa budgetår föreslås en intagning av ca 1 700 studerande vid 
dessa utbildningslinjer. 

På vissa områden finns fortfarande en kvardröjande lärarbrist. Det 
gäller bl. a. vissa speciallärare och framför allt förskollärare. Den kraf
tiga expansionen av barnstugesektorn har för många kommuner inne

burit problem att få tillräckligt med utbildade förskollärare. Jag för
ordar en avsevärd ökning av intagningskapaciteten till denna utbildning 

under nästa budgetår. 
Frågan om lärarutbildningens mål, struktur och innehåll utreds f. n. 

av 1974 års lärarutbildningsutredning. Frågan om den framtida utform

ningen av den s. k. övningslärarutbildningen har behandlats av lärar
utbildningskommitten i betänkandet (SOU 1972: 92) Fortsatt reforme

ring av lärarutbildningen. Kommittens förslag går bl. a. ut på ett kon

sekvent genomförande av ett tvåämneslärarsystem för de aktuella äm

nena. Förslaget har remissbehandlats. Jag kommer senare att föreslå 

regeringen att lägga fram en särskild proposition till riksdagen vid 1975 
års riksmöte där vissa av kommittens förslag kommer att behandlas. 
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Inom utbildningsdepartcmentet pågår f. n. ett arbete med att anpassa 
gällande författningsbestämmelser ir\orri utbildningsområdet till lagen 
om anställningsskydd. Samråd äger därvid rum med personalorganisa

tionerna. 
Vid mina ställningstaganden till av Sö och an<ln myndigheter och 

organisationer gjorda framställningar om reformer inom skolans om
råde har jag lagt särskild vikt vid förslag som avser de handikappades 

situation. Jag föreslår i det följande ökade insatser inom specialskoians 
ram och ökade medel till personell assistans och tekniskt administrativa 
stödåtgärder för handikappade inom grundskolan och gymnasieskolan 
samt förstärkning av den särskilda undervisningen av allergisjuka och 
gravt infektionsskänsliga elever i grundskolan och gymnasieskolan. 

Sö har i årets anslagsframställning föreslagit en rad olika föränd

ringar av nu gällande regler om och ökningar av statsbidrag till skolan. 
Vissa av de föreslagna förändringarna har nära samband med de för
slag som SIA avgivit, andra har anknytning till SSK:s arbete. Jag åter
kommer till dessa frågor under respektive anslag. Vidare har Sveriges 
lärarförbund hemställt om införande av ett system med statsbidrag till 
s. k. reservvikarier. Denna fråga bör enligt min mening behandlas i 
samband med beredningen av SIA:s förslag. 
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a) centrala och regionala myndigheter m. m. 

D 1. Skolöverst~·relsen 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

61314839 
63 237 000 
70 414 000 

140 

Skolöverstyrelsen (SÖ), vars arbetsuppgifter framgår av den för verket 
gällande instruktionen (1965: 737, omtryckt 1974: 441, ändrad senast 
1974: 637), är organiserad på fem avdelningar, nämligen en undervis
ningsavdclning för skolan (S), en undervisningsavdelning för vuxenut
bildning (V), en avdelning för lärarutbildning och pedagogiskt utveck
lingsarbetc (L), en avdelning för planering (P) och en avdelning för 
administrativa frågor (A). Inom Sö finns 18 byråer, som fördelas mellan 
avdelningarna enligt Sö:s bestämmande. 

Hos Sö finns vidare en skolöverläkare samt sektioner för information 
och för rationaliserings- och utredningsarbetc. 

1974;75 Beräknad ändring 1975/76 

Skol över- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Handläggande personal 437,5 -:--36 +1 
Övrig personal 231 +- 5 of. 

668,5 +41 +1 
Anslag 
Lönekostnader 46 219 000 +9 498 000 +5 376 000 

därav ersättning till expertis (5 156 000) ( + 1043100) (+ 416 000) 
Sjukvård 88 800 7 400 + 4000 
Reseersättningar 2 197 500 -1- 405 000 + 162 500 

därav utrikes resor (60 000) (+3 000) <+ 3 000) 
Lokalkostnader 5 476 600 905 400 + 887 600 
Expenser 6 148 100 + 1039400 707 300 

därav engångsanslag (+ 150 000) 
Kostnader för kontorsdrift 

och bibliotek 2 665 000 21 100 + 21 100 
Läromedelsnämnden 442 000 442 000 + 18 000 

63 237 (}00 +11434 300 +7176 500 

Avrundat + 11434000 -'r 7 177 000 

S kolörcrstyrelsea 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 6 722 000 kr., varav 1 555 000 kr 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-altcrnativct rliknar Sö med en minskning av medlen för exper
tis. Sö räknar vidare med en minskning med fem skolkonsulenter, tre 
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gymnasieinspektörer, två amanuenser i bcfordringsgång och fyra bi

träden i befordringsgång. Sö räknar dessutom med en minskning av 

reseersättningar och expenser. 
3. På byrå S 1 leds i stort sett all verksamhet direkt av undervis

ningsrådet. Sö anser det nödvändigt att byrån tillförs en fast tjänst 

för att möjliggöra en uppdelning av de arbetsledande uppgifterna. Sö 

föreslår att detta sker genom att en tjänst som avdelningsdirektör in

rättas samtidigt som en tjänst som skolkonsulent dras in. ( + 9 500 kr.) 

4. Sö föreslår att byrå S 1 tillförs en finsktalande och en serbokroa

tisktalande skolkonsulent ( + 185 000 kr.). 

5. Antalet tjänster för gymnasieinspektörer bör enligt Sö utökas med 

fem. Denna utökning av antalet tjänster medför en ökad administration 

varför ytterligare en biträdestjänst på byrå S 2 föreslås. ( +595 700 kr.) 

6. En tjänst som byrådirektör på byrå S 6 för kompetens- och in

tagningsfrågor föreslås. Medlen för expertis föreslås minskas med be

lopp motsvarande lönekostnaden för denna tjänst. ( + 92 500 kr.) 

7. En tjänst som skolkonsulent på byrå V 2 föreslås ( + 92 500 kr). 

8. Sö föreslår en fortsatt utbyggnad av den centrala organisationen 

för den av Sö anordnade arbetsmarknadsutbildningen. Byrå V 3 före

slås utökas med 15 tjänster, varav 11 för handläggare och fyra för övrig 

personal. ( + 1 013 900 kr.) 
9. En extra tjänst som avdelningsdirektör på byrå P 3 föreslås ut

bytas mot en extra ordinarie tjänst som avdelningsdirektör. Medel mot

svarande lönekostnaderna för den extra tjänsten föreslås avräknas från 

medlen till expertis. ( + 107 400 kr.) 

10. Enligt Sö behövs en tjänst som förste byråsekreterare på byrå 

A 2 för granskning av statsbidrag till studiecirkelverksamheten. I sina 

förslag avseende medel för expertis har Sö räknat 44 600 kr. för samma 
arbetsuppgifter. ( +66 300 kr.) 

11. Mot bakgrund av i första hand de ökade arbetsuppgifter som 
den nya lagstiftningen om anställningsskydd och frågor rörande perso

naldemokrati fört med sig föreslår Sö att byrå A 3 utökas med en 

tjänst som byrådirektör. Vidare föreslås att byrån förstärks med en 

kvalificerad tjänst för sammanhållning och ledning av personalredo
visnings- och lönerutinerna under chefen för personalenheten. Härutöver 

föreslås att byrån förses med en tjänst som förste byråsekreterare för 

intern utbildning av Sö:s personal. ( + 208 100 kr.) 

12. Ansvaret för utbildningen i system S av personal vid myndigheter 

och redovisningscentraler har överförts från riksrevisionsverket till resp. 

redovisningsgrupp. Sö föreslår därför att två tjänster som förste byrå

sekreterare för utbildning i system S inrättas. ( + 132 500 kr.) 

13. Medelsbehovet för expertis beräknas öka till 6 199 100 kr. 

( + 1 043 100 kr.). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 lltbildningsdcpartementct 142 

14. Bibliotckssektionen överfördes den 1 oktober 1974 till statens kul
turråd. Detta medför en minskning av lönekostnaderna vid Sö. 

(- 111 500 kr.) 
15. Det ökade medelsbehovet för expenser avser till största delen 

ökade omkostnader till följd av de föreslagna nya tjänsterna. En ök
ning av medel avsedda för framställning och distribution av prov 
samt en ökning av medlen för representation föreslås. Enligt Sö bör 
medel för information om skolväsendet anvisas under ett särskilt anslag. 
Ytterligare 975 000 kr. beräknas för detta ändamål. Omkostnader hän
förbara till bibliotckssektionen föreslås bli borträknade. Sö räknar med 
att kostnaderna för kontorsdrift och bibliotek ökar med 21 100 kr. 

( + 1 660 500 kr.) 
16. Sö föreslår att medel beräknas för läromedelsnämnden på sam

ma grunder som innevarande budgetår. Enligt Sö bör medel till löner 
och arvoden avseende läromedelsnämnden inte beräknas under en sär
skild anslagspost nästa budgetår. 

Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstuderande har i skrivelse 
till utbildningsdepartementet anhållit om att gymnasieinspektörernas in
spektionsrätt utsträcks att även omfatta de statliga och kommunala 
vuxengymnasierna och att Sö får de ytterligare tjänster som kan erford
ras för denna utvidgning av inspektionsrätten. 

Föredraganden 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har föreslagit en betydande utökning av an
talet tjänster vid överstyrelsen. Jag är, med hänsyn till att överstyrelsens 
organisation och arbetsuppgifter f. n. ses över av utredningen om skolan, 
staten och kommunerna (SSK), inte nu beredd att föreslå några mer 
omfattande personalförstärkningar. 

Sö har föreslagit en utökning av antalet gymnasieinspektörer. Det 
finns flera personalgrupper med arbetsuppgifter som ligger nära gym
nasieinspektörernas. Det ankommer på SSK att överväga hur utvärde
ringen av skolan bör vara organiserad i framtiden och hur ansvaret för 
utvärderingen bör fördelas. I avvaktan på att SSK:s arbete i denna del 
slutförs bör någon ökning av antalet gymnasieinspektörer inte ske. Jag 

är mot denna bakgrund inte beredd att biträda de önskemål avseende 
gymnasieinspektionen som framförts från Samarbetsorganisationen för 
Sveriges vuxenstuderande. (5) 

Sö föreslår även för nästa budgetår en utökning av antalet tjänster 
vid byrå V 3 som handhar den av Sö anordnade arbetsmarknadsutbild

ningen. Behovet av personalförstärkning vid denna byrå bör enligt min 
mening övervägas i samband med beredningen av förslag från kommit
ten för översyn av arbetsmarknadsutbildningen. (S) 

Jag anser i likhet med Sö att det är värdefullt att det vid Sö finns 
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konsulenter som behärskar de vanligaste invandrarspråken. Jag har d~ir

för beräknat medel för en finsktalande skolkonsulent. (4) 

Ansvaret för utbildningen i system S av personal vid myndigheter och 

redovisningscentraler kommer enligt vad jag erfarit att ligga kvar hos 

riksrevisionsverket. Jag har därför inte räknat medel för utbildning i 

system S under detta anslag. (12) 

Jag biträder Sö:s förslag att inrätta en tjänst som avdelningsdirektör 

vid byrå S 1 samtidigt som en tjänst som skolkonsulent dras in. Jag har 

räknat med en minskning av meulen till expertis motsvarande den kost

naösökning denna förändring medför. (3) 

övriga föreslagna tjänster är jag mot den bakgrund som jag angav 

inledningsvis under detta anslag inte beredd att förorda. 

I likhet med Sö räknar jag med minskade kostnader för överstyrelsen 

genom att bibliotekssektionen överfördes till statens kulturråd den 1 
oktober 1974. (14) 

Beträffande medlen till expenser biträder jag Sö:s förslag avseende 

automatisk databehandling. För framställning och distribution av prov 

beräknas oförändrat belopp. Sö har föreslagit att medel för informa

tion skall beräknas under ett särskilt anslag. Jag anser att medel även 

fortsättningsvis bör beräknas under förevarande anslag. Ytterligare 

500 000 kr. bör anvisas för informationsändamål. (15) 

Medel för Iäromedelsnämnden bör även i fortsättningen beräknas un

der en särskild anslagspost. (16) 

I det tidigare omnämnda arbetet med anpassning av bestämmelserna 

inom skolområdet till lagstiftningen om anställningsskydd har också 

frågan om anställningsform för undervisningsråden hos Sö tagits upp. 

Efter samråd med personalorganisationerna har enighet nåtts om att 

undervisningsråden bör förordnas tills vidare utan tidsbegränsning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

iO 414 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 70 414 000 kr. 

D 2. Länsskolnämnderna 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

29 056 285 

27 508 000 

31 0'/3 000 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och sammansättning framgår av 

instruktionen (1965: 741) för Iänsskolnämnderna (omtryckt 1971: 347, 

ändrad senast 1973: 358). 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Skolöverstyrelsen 

Avrundat 

1974i75 

131 
152 

283 

21 000 400 
30000 

I 614 000 
3 034 000 
I 829 600 

27 508 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

-I 
- 1;'2 

-11/2 

-i-3 445 300 
300 

+ 97 700 
+ 49 400 
-;- 56 500 

+3 648 600 

+3 649000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+3 256000 
of. 

+ 129 000 
70400 

+ 109 800 

+3 565 200 

-7-3 565 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 669 300 kr., varav 735 200 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet räknar skolöverstyrelsen (Sö) med en minskning 

av medlen till expertis och rcseersättningar med sammanlagt ca 1,5 milj. 
kr. En så kraftig reducering skulle utgöra en synnerligen allvarlig för
sämring av nämndernas möjligheter att fullgöra sina uppgifter. 

3. I avvaktan på ställningstagande till länsskolnämndsutredningens 

betänkande (SOU 1973: 48) Skolans regionala ledning räknar SÖ inte 
med någon annan förändring under detta anslag än att medel för riks
centralen för pedagogiska hjälpmedel för rörelsehindrade förs över till 
anslaget Specialskolor m. m.: Utbildningskostnader. 

Sö föreslår i skrivelser den 23 september 1974 att medlen till ex
pertis räknas upp med 50 000 kr. för förstärkning av den regionala 
skolledningen i Jämtlands län samt med 100 000 kr. avseende tjänst för 
minoritetsfrågor vid länsskolnämnden i Norrbottens län. Reseersättning

arna föreslås bli uppräknade med 25 000 kr. och expenserna med 10 000 

kr. 
Länsskolnämnden i Kronobergs län har i skrivelse den 30 maj 1974 

framfört att det är önskvärt att fler tjänster inrättas för konsulenter 

för rörelsehindrade elever. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid anmälan av 

vissa gemensamma frågor inom skolväsendet beträffande länsskol

nämndsutredningens betänkande (SOU 1973: 48) Skolans regionala led

ning. Utredningen har bl. a. föreslagit att de tekniska råden knutna till 

länsskolnämnderna avskaffas fr. o. m. budgetåret 1975176. Förslaget 
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har tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Jag delar utredningens be
dömning att behovet av tekniska råd på regional nivå minskat väsentligt 
i och med att gymnasieskolrcformen genomfördes 1971. Jag föreslår 

därför att råden avvecklas den 1 juli 1975. Frågan om en närmare 
anknytning och samarbete mellan skola och arbetsliv utreds enligt vad 
jag erfarit av skolöverstyrelsen (SÖ). Vid min mcdelsberäkning har jag 
tagit hänsyn till att de tekniska råden föreslås avvecklade fr. o. m. bud

getåret 1975176. 
Jag är inte beredd att tillstyrka Sö:s förslag om särskilda medel för 

förstärkning av den regionala skolledningen i Jämtlands län och för 
tjänst för minoritetsfrågor vid länsskolnämnden i Norrbottens län. Det 
bör ankomma på Sö att vid fördelningen av medlen till expertis, rese
ersättningar och expenser till nämnderna bedöma i vad mån här redo
visade önskemål kan tillgodoses inom ramen för disponibla medel för 

dessa ändamål. 
I övrigt räknar jag enbart med förändringar av automatisk natur. Jag 

beräknar även för budgetåret 1975176 medel för rikscentralen för pe
dagogiska hjälpmedel för rörelsehindrade 'under detta anslag. Jag vill 
i övrigt vad gäller rikscentralen hänvisa till vad jag i det följande anför 
under anslaget Specialskolan: Utbildningskostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Länsskolnämnderna för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 31 073 000 kr. 

D 3. Statens institut för läromedelsinformation 

1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

322 000 
364 000 

Verksamheten vid statens institut för läromedelsinformation anges i 
för institutet gällande instruktion (1974: 440). Institutet har till uppgift 
att samla och sprida information om läromedel för grundskolan, nomad
skolan, specialskolan, gymnasieskolan, kommunal och statlig vuxenut
bildning, riksinternatskola som avses i kungörelsen (1970: 333) om riks
intematskolor samt privatskola som avses i privatskolstadgan (1967: 
270). Institutet skall vidare främja produktion av goda läromedel som är 
avsedda att användas vid undervisning som står under tillsyn av skol

överstyrelsen. För institutets verksamhet gäller vidare bestämmelser som 
anges i kungörelsen (1974: 438) om registrering och granskning av vissa 
läromedel och i kungörelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion 
av vissa läromedel. 

10 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

därav ersättning till expertis 
Sjukvård 
Rescersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsanvisning 

Uppbörds medel 

Nettoutgift 

Avrundat 

4 
5 

9 

626 700 
(51 000) 

2 000 
40000 
73 000 

630 000 
(126 000) 

1 371 700 

I 050 000 

32i ·:'DO 

Statens institut för läromedelsinformatio11 

Statens institut 
i'ör läromedels-
information 

-:i 
of 

+1 

-! 226 800 
(+ 24 000) 

of. 
+ 15 800 
+ 3 800 
+ 588 800 

(-121 900) 

-i 835 200 

+481 000 

-C-354 200 

+354 000 

Före-
draganden 

-'-1 
of. 

+1 

+226 800 
(+ 20 000) 

of. 
+ 16 200 
+ 4 100 
+585 100 

(-123 000) 

-C-832 200 

+790000 

+ 42 200 

+ 42 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 198 000 kr., varav 13 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet räknar institutet med en minskning av posten Resc

ersättninp;- och av övriga expenser. Institutet framhåller att dessa 

minskning"'-r allvarligt skulle påverka verksamheten vid institutet under 

uppbyggnadsskedet. 

3. Under innevarande budgetår omfattar institutets läromedelsinfor

mation dels läromedel för grundskolan och vissa delar av gymnasiesko

lan, som har varit uppförda på 1973 års Järoboksförteckning från statens 

läroboksnämnd, dels nyproducerade eller väsentligt omarbetade centra

la läromedel för grundskolan och gymnasieskolan. Institutet föreslår att 

informationen nästa budgetår utvidgas till att omfatta även tryckta läro

medel för specialskolan. Vidare bör enligt institutet befintliga centrala 

läromedel i de av !äroboksn[imnden ej granskade ämnena i grundskolan 

och i gymnasieskolan ingå i läromedelsinformationen. För att hand

lägga inkommande ansökningar om registrering av centrala läromedel 

för i första hand gymnasieskolan fordras enligt institutet ytterligare en 

handläggare med praktisk erfarenhet av läromedel. Institutet föreslår 

därför alt medel beräknas för en tjänst som byrådirektör. Institutet räk

nar vidare med ett ökat behov av expertismedel för att verksamheten 

med registrering av läromedel för specialskolan skall kunna byggas upp. 

(+96 000 kr.) 

4. Under anslagsposten Lokalkostnader beräknas ytterligare 3 500 kr. 
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och under anslagsposten Reseersättningar ytterligare 3 000 kr. på grund 

av förslagen om utökad personal. Under sistnämnda anslagspost beräk

nas även ökat medelsbehov för resekostnader för styrelsen. ( + 16 000 

kr.) 
5. Institutet räknar med ett ökat medelsbehov under anslagsposten 

Expenser. Viss del av ökningen är en följd av förslagen om utökad per
sonal. För bl. a. nödvändig komplettering och reparation av inven

tarierna beräknas 6 000 kr. Till följd av den föreslagna utökade registre

ringsverksamheten beräknas medelsbehovet för publikationstryck öka 

med 413 000 kr. Delposten Publikationstryck bör vidare enligt institutet 

räknas upp med ytterligare 100 000 kr. till följd av att läromedclsorga

nisationskommitten inför innevarande budgetår underskattat de reella 

kostnaderna. ( +523 000 kr.) 
6. Under anslagsposten Uppbördsmedel räknar institutet med att in

komsterna i form av registreringsavgifter nästa budgetår kommer att 

öka med 481 000 kr. Beräkningarna grundar sig med ett undantag på 
statsmakternas beslut (prop. 1974: 13, UbU 1974: 15, rskr 1974: 155) 

att avgiftsunderlaget bör utgöras av dels 70 % av de totala lönekostna

derna vid institutet tillsammans med 70 % av övriga kostnader med un

dantag för tryck- och distributionskostnader, dels samtliga tryck- och 
distributionskostnader. Institutet föreslår emellertid att registreringsav
gift inte skall uttagas vid registrering av läromedel för specialskolan 
då merparten av dessa läromedel finansieras med medel som anvisas i 

statsbudgeten och då medel för erläggande av registreringsavgift inte 
finns anvisade under berörda anslag. ( +481 000 kr.) 

7. Institutet föreslår att institutet efter samråd med riksrevisionsver
ket fr. o. m. nästa budgetår får fastställa avgifter för registrering av läro
medel. 

Föredraganden 

Statens institut för Iäromedelsinformation föreslår att läromcdelsin

formationcn nästa budgetår utvidgas till att omfatta även tryckta läro
medel för specialskolan och centrala läromedel i de av läroboksnämnden 
ej granskade ämnena i grundskolan och i gymnasieskolan. Jag delar insti
tutets uppfattning att läromcdelsinformationen bör utvidgas i denna 
utsträckning. Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn till de öka

de arbetsuppgifter vid institutet som denna utvidgning kommer att med

föra. Jag har således räknat medel för ytterligare en handläggartjänst 

och ytterligare medel för expertis. Jag har vidare räknat medel för lokal
kostnader, rcseerslittningar och expenser i stort sett i enlighet med insti
tutets förslag. 

Enligt institutet bör registreringsavgift inte uttas vid registrering av 

läromedel för specialskolan eftersom merparten av dessa läromedel fi

nansieras med medel som anvisas i statsbudgeten. Enligt min mening 
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bör registreringsavgift uttas även för dessa läromedel. Jag har därför 
beräknat 298 000 kr. för detta ändamål under anslaget Specialskolan 
m. m.: Utrustning m. m. 

Jag är inte beredd att biträda institutets förslag att institutet efter sam
råd med riksrevisionsverket fr. o. m. nästa budgetår får fastställa avgifter 
för registrering av läromedel. Dessa avgifter bör även för nästa budgetår 
fastställas av regeringen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget 
till 364 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institut för läromedelsinformation för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 364 000 kr. 

D 4. Stöd för produktion av läromedel 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

1850 000 
2 000 000 

Från anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämne vari 
brist råder på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av 
läromedel som är avsett att användas inom undervisning som står under 
tillsyn av skolöverstyrelsen {SÖ). Bestämmelser om verksamheten åter
finns i kungörelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa 
läromedel. 

Statens institut för läromedelsinformation 

1. Prisomräkning lW 000 kr. 
2. I 0-alternativet räknar institutet med att ett mindre antal projekt 

påbörjas under budgetåret. 
3. Statens institut för lärornedelsinformation redovisar rnedelsbehovet 

och framhåller att behovet av stöd till produktion av läromedel för 
bristområden är av större omfattning än vad som tidigare förutsetts. 
Enligt institutet har dessutom möjligheterna att förlagsanknyta angeläg

na projekt ökat i snabbare takt än beräknat. Utöver de medel som an

visas under förevarande anslag har en del av de medel som anvisas un
der anslaget Pedagogiskt utvccklingsarbete inom skolväsendet avsatts 

för läromedelsutveckling samt använts för produktionsstödjande och pro

duktionsstimulerande åtgärder. I samma takt som Sö:s produktionssti
mulerande insatser minskar ökar institutets behov av medel för stöd till 
produktion av läromedel för framför alJt gymnasieskolans yrkesinrik
tade linjer och för invandrar- och minoritetsundervisningen. I enlighet 
med vad som uttalades i prop. 1974: 13 (s. 25) angående vissa lärome
delsfrågor om behovet av samordning mellan Sö:s utvecklingsarbete 
och användningen av produktionsstödet kommer institutet att inleda 
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överläggningar med Sö under hösten 1974. Institutet räknar med att 

Sö:s avveckling av produktionsstödjande insatser skall ske successivt 
under innevarande och nästa budgetår för att i sin helhet vara genom
förd vid ingången av budgetåret 1976177. Institutet föreslår att anslaget 

räknas upp med 1 150 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 150 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd för produktion av läromedel för budgetåret 1975176 

anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

D 5. Utveckling av studielämpligbetsprov 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

666 940 

312 000 

1000 

Reservation 950 040 

Från anslaget utgår medel för utveckling av studielämplighetsprov 
(prop. 1972: 84, UbU 1972: 31, rskr 1972: 240). 

S kolövcrsty relsen 

Genom beslut den 30 juni 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöver
styrelsen (SÖ) att utveckla ett studiclämplighetsprov för intagning till 
högre utbildning samt att utarbeta förslag till organisation för ett så
dant prov. 

I skrivelse den 5 juni 1974 har Sö överlämnat sitt förslag, vilket ut
arbetats efter samråd med bl. a. univcrsitetskanslersämbetet och kompe
tenskommittcn. 

För budgetåret 1975176 beräknar Sö 5 664 000 kr. för ändamålet. 
Sö har vid beräkning av kostnaderna därvid utgått från att provet 
skall användas vid intagning till högre utbildning fr. o. m. läsåret 1976/ 
77. 

F örcdragandcn 

Skolöverstyrelsens förslag om studielämplighetsprövning bereds f. n. 
inom utbildningsdepartementet. I avvaktan på ställningstagande till för
slaget bör under detta anslag tas upp ett belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utveckling av studielämpliglzetsprov för budgetåret 1975/ 

76 beräkna ett reservationsanslag av 1 000 kr. 
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D 6. Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

1975176 Nytt anslag (förslag)l 980 000 

150 

' Innevarande budgetår utgår bidrag till vissa elevorganisationer från anslaget 
Bidrag till vissa elevorganisationer och bidrag till vissa föräldraorganisationer från 
anslaget Bidrag till vissa föräldraorganisationer. 

Bidrag utgår under budgetåret 1974/75 enligt Kungl. Maj:ts beslut 
med 140 000 kr. till Sveriges elevers centralorganisation (SECO), 90 000 
kr. till Sveriges folkhögskolelevers förbund (SFEF) och 150 000 kr. till 
Elevförbundet. Dessutom finns 200 000 kr. till Kungl. Maj:ts disposi
tion. Vidare utgår enligt Kungl. Maj:ts beslut bidrag med 320 000 kr. 
till Riksförbundet Hem och skola (RHS), med 21 000 kr. till Riksför
bundet Döva barns målsmän och med 14 000 kr. till föräldraföreningen 
vid Ekeskolan. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) anmäler att önskemål om bidrag har inkommit 
från de elevorganisationer som nu har bidrag samt från Sjöbefälsskolor
nas elevorganisation, Sveriges sjuksköterskeelevers förbund, Vårdyrkes
studerandes riksförbund och Samarbetsorganisationen för Sveriges 
vuxenstuderande. 

Sö tillstyrker att Sjöbefälsskolornas elevförbund och Sveriges sjukskö
terskeelevers förbund tilldelas bidrag med sammanlagt 40 000 kr. Vidare 
föreslår Sö en ytterligare höjning av anslaget med 50 000 kr. 

Sö framhåller att Hem och skola-föreningarna har en betydelsefull 
uppgift vad avser informationen till hemmen om skolans mål och ar
bete. Sö anser att Riksförbundet Hem och skolas resurser bör förstär
kas, bl. a. på distriktsplanet, och föreslår en höjning av bidraget med 
145 000 kr. Bidraget till Riksförbundet Döva och hörselskadade barm 
målsmän bör enligt Sö höjas med 8 000 kr. och bidraget till föräldra· 
föreningen vid Ekeskolan i Örebro med 7 000 kr. 

En nedräkning av anslaget enligt 0-alternativet skulle enligt Sö vara 
olyckligt för elevorganisationerna. Organisationerna bör för sitt arbete 

kunna påräkna statsmakternas oförändrade eller ökade stöd. För för
äldraorganisationerna skulle ett genomförande av 0-alternativet enligt 
Sö försvaga det ekonomiska stödet för en expanderande och vital verk

samhet. 
Riksförbundet Döva och hörselskadade barns målsmän har ansökt 

om bidrag med 110 000 kr. till förbundets verksamhet. 

Föredraganden 

Bidrag till vissa elev- resp. vissa föräldraorganisationer har hittills an
visats under två skilda anslag. Jag föreslår att bidrag till dessa organisa
tioner nästa budgetår anvisas under ett anslag benämnt Bidrag till vissa 
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elev- och föräldraorganisationer. Riksförbundet Hem och skola har vid 

några tillfällen erhållit bidrag för speciella ändamål från anslaget Extra 

utgifter. Medel för sådana ändamål bör vad gäller nu ifrågavarande 
organisationer beräknas under förevarande anslag. Jag beräknar 25 000 

kr. för ändamålet. Skolöverstyrelsen har föreslagit att bidrag skall ut
gå, utöver de elevorganisationer som erhåller bidrag innevarande bud
getår, även till Sveriges sjuksköterskeelevers förbund och till Sjöbefäls

skolornas elevorganisation. Jag delar denna uppfattning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisatio11cr för bud

getåret 1975176 anvisa ett anslag av 980 000 kr. 
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b) pedagogiskt utvecklingsarbete 

D 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

26 516 822 
26 625 000 

29 982 000 

Reservation 

152 

756 662 

Från detta anslag bestrids kostnader för bl. a. olika former av peda
gogiska och psykologiska undersökningar och försök inom skolans om
råde samt utveckling och u.tprövning av läromedel. 

Till skolöverstyrelsen (SÖ) är knuten en pedagogisk nämnd som har 
till uppgift att som rådgivande organ bereda frågor om pedagogiskt 
forsknings- och utveck.Iingsarbete, däri inbegripet utvärdering av utbild
ningsverksamheten. Nämnden har deltagit i behandlingen av Sö:s för
slag till anslagsframställning för budgetåret 1975176. 

1974/75 

Anslag 
Pedagogiskt utvccklingsarbete 
inom skolväsendet för 

förskola 1430000 
grundskola 4 750 000 
gymnasieskola 4 920 000 
vuxenutbildning 4 250 000 
lärarutbildning 2 630 000 

Gemensamt forsknings- och 
utvccklingsarbete 6 235 000 

Planering, uppföljning och 
information m. m. 2 310 000 

Bidrag för utgivande av peda-
gogiska publikationer 100 000 

26 625 000 

Skolöverstyrelse/I 

Bcriiknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

+ 270 000 
+I 510 000 
-'- 880 000 
+I 400 000 
+ 320 000 

+I 415 000 

+ 575 000 

+ 5 000 

+6 375 000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Före
draganden 

200 000 
750 000 
455 000 
847 000 
175 000 

675 000 

250 000 

5 000 

+3 357 000 

I 0-alternativet räknar Sö med en nedskärning av anslaget med 

1079 000 kr. Detta skulle innebära att verksamheten i flera pågående 
projekt måste senareläggas och att endast ett fåtal nya projekt kan på

börjas. 
Sö:s förslag innebär en ökning av anslaget med 24 %. De största ök

ningarna avser grundskola (32 % ) och vuxenutbildning (33 % ). 
Genom nedskärningar av tidigare planer för pågående projekt har 

Sö kunnat öka utrymmet för nya projekt till 8,46 milj. kr. Av de medel 
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som föreslås för pågående projekt är nästan en tredjedel avsatta för 
kontinuerligt pågående projekt, främst läroplansutveckling. Fördelning
en mellan pågående och nya projekt framgår av följande sammanställ
ning (1 000-tal kr.). 

Område Pågående projekt Nya Summa 
projekt 

kontinu- tids be-
er liga gränsade 

Förskola 50 1 286 364 1 700 
Grundskola 825 3 548 1 887 6 260 
Gymnasieskola 2487 2 300 1 013 5 800 
Vuxenutbildning 110 3 016 2 524 5 650 
Lärarutbildning 155 1 739 1 056 2 950 
Gemensamt FoU 1 350 4 681 1 619 7 650 

Summa 4 977 16570 8 463 30 010 

Drygt en tredjedel av projekten är utlagda på forskningsinstitutioner, 
medan Sö:s olika arbetsenheter har den omedelbara ledningen av de 

övriga. 

Några huvuddrag i utvecklingsarbetets innehåll 

Sö framhåller att samspelet och samverkan mellan skola och samhälle 
är ett genomgående tema både för de projekt som behandlar skolans 
roll vid elevernas inskolning i vuxenlivet och för de projekt som behand
lar elevernas individuella utveckling i allmänhet. Skolans samspel med 
arbetsmarknaden skall undersökas i ett projekt som föreslås följa upp 
elever som slutar före genomgången årskurs 9 och elever som genom
gått enbart grundskola. I flera projekt undersöks elevernas yrkesval och 
skolans syo-verksamhet. Tre projekt behandlar förhållandet till alkohol, 
narkotika och tobak. Sö föreslår vidare att kontakten mellan hem och 
skola som alternativ till betygen utvärderas och att fritidsverksamheten 
undersöks i projekt avseende studerande i både ungdomsskola och 
vuxenutbildning. 

Sö uppger att projekt med syftet att öka den sociala jämlikheten ge
nom förbättringar av utbildningen förekommer i samtliga delprogram. 
En del av dessa projekt avser förebyggande och kompensatoriska in
satser för att förhindra en senare ojämlikhet. Andra projekt är direkt in
riktade på stöd åt handikappade och andra eftersatta grupper. I somliga 
projekt studeras ojfönlikhetsskapande faktorer i skolmiljön, t. ex. social 
differentiering i skolan som följd av boendesegregation. I andra projekt 
prövas organisatoriska modeller för kompensatoriska åtgärder, t. ex. 
organisatoriska former för glesbygdsskolor på grundskole- och gymna
sicskolcnivå, individuell studiegång och stadielös undervisning, mo
deller för undervisningen av invandrarbarn, specialpedagogik i försko
lan, utvärdering av integreringen av särskola och grundskola osv. 
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Sö framhåller att det utvecklingsarbete som pågår för vuxenutbild
ning i allmänhet och för handikappade, invandrare och kortutbildade 
vuxna i synnerhet är av särskild betydelse för att genom utbildni:ng 
främja jämlikheten. 

Utvecklingsarbete avseende förskola och grundskola 

Sö föreslår utvecklingsinsatser för förskola, dels med särskild inrikt
ning på anknytningen mellan förskola och grundskola, dels med inrikt
ning på handikappade förskolebarn. Fem projekt behandlar samverkan 
förskola-lågstadium och barns utveckling kring skolstarten. För barn 
med särskilda behov pågår ett projekt rörande specialpedagogik i för
skolan och ett rörande handikappade grupper i de tidiga åldrarna. 

Sö framhåller att syftet med utvecklingsarbetet för grundskolan är 
att öka kunskaperna om hur läroplanens mål kan förverkligas genom 
undervisning och inlärning samt genom organisation och skolmiljö. 
I forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU-arbetet) utarbetas också un
derlag för undervisningsplanering och läromedel och utvärderas centra
la delar av grundskolans verksamhet. Bland de nya projekt som Sö före
slår förekommer projekt som syftar till att öka möjligheterna att 
stödja grupper med särskilda behov, t. ex. särskoleelever, blinda och 
döva utvecklingsstörda, svagmotiverade elever i gymnastik m. m. Bland 
föreslagna utvärderingsprojekt nämner Sö en studie av arbetsmark
nadsanpassning för skolbefriade respektive grundskolutbildade elever. 

Utvecklingsarbete avseende gymnasieskolan 

Sö uppger att ändamålet med FoU-arbetet för gymnasieskolan bl. a. 
är att förbättra kunskaperna om undervisningsprocessen i relation till 
elevförutsättningar och olika ramfaktorer, t. ex. miljön inom och utom 
skolan och undervisningens anknytning till arbetslivet. Sö uppger att 
över 60 % av de tillgängliga resurserna används till Iäroplansutveckling, 
läromedelsutveckling och mål- och utvärderingsarbetet. Sö nämner 
vidare två projekt som betonar basfärdighet och begreppsutveckling, 

nämligen litteraturstudium och språkfärdighet i gymnasieskolans två
åriga linjer resp. begreppsutvecklingen inom matematik och naturveten

skapliga ämnen. 

Utveckli11gsarbete avseende vuxenutbildning 

Syftet med FoU-arbetet för vuxenutbildning är bl. a. att utveckla och 
pröva metoder för undervisning, rekrytering, studievägledning och ut
värdering beträffande olika former av vuxenutbildning. Bland aktuella 
utvecklingsfrågor nämner Sö samverkan mellan olika vcrksambets

former inom vuxenutbildningen, metodförsök inom kommunal vuxenut
bildning, rekrytering och uppsökande verksamhet, aktiveringspedagogik 
för kortutbildade vuxna och modeller för undervisningen av invandrar-
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familjer. Den överbryggande utbildningen och vuxenutbildningen för 
handikappade och andra eftersatta grupper betonas. I två nya projekt 
skall enligt förslaget generella mål- och utvärderingsfrågor inom vuxen
utbildningen bearbetas. 

Utrecklingsarbete avseende liirarutbildning 

Ändamålet med utvecklingsarbetet för lärarutbildningen är bl. a. att 
precisera målen för utbildningen och att ge underlag för förbättrade 
undervisningsmetoder och läromedel samt för utvärdering av lärarut
bildningen. Vidgningen av lärarrollen uppmärksammas i projekt som 
gruppsamtal i skolan och elevvård enligt arbetslagsprincipen. Uppfölj
ning och utveckling av lärarfortbildning och en sammanlänkning av lä

rarfortbildning och utvecklingsarbete är andra angelägna uppgifter. 
Bland de nya projekt som föreslås nämner Sö en utvärdering av lärarnas 
arbetssituation i grundskolan, en utvärdering av speciallärarutbildningen, 
arbetsmodeller för lärarfortbildning och försöksverksamhet med nya ar
betsformer i klasslärarutbildningen. 

Gemensamt forskning- och utvecklingsarbete 

Till detta program hänförs sådant FoU-arbete som inte är specifikt 
för en viss utbildningssektor och sådant som är gemensamt för flera ut
bildningssektorer. Ändamålet med det utvecklingsarbete som bedrivs 
inom detta program är bl. a. att förbättra beslutsunderlagct i fråga om 
mål och planering, att utveckla en förbättrad planeringsmetodik, att 
vidga kunskapen om undervisnings- och inlärningsprocesserna, att ut
veckla den fysiska miljön för utbildningen, att utveckla läromedel och 
att utpröva och tillämpa förfaranden för utvärdering av utbildningen i 
stort. 

Pagående projekt beträffande planering och läromedelsutveckling tar 
en stor del av de föreslagna resurserna i anspråk. Bland de nya projekt 
som föreslås nämner Sö ett projekt rörande undervisningsmetodiken för 
synskadade och ett projekt rörande den sociala utvecklingen i skolan. De 
hittillsvarande erfarenheterna av kommunala pedagogiska utvecklings
block skall enligt förslaget sammanfattas och utvärderas. Inom ramen 
för det internationella s. k. IEA-projektet föreslås en delstudie rörande 
kunskapsstandarden i matematik vid mitten av 1970-talet jämfört med 
tio år tidigare. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmä
lan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 

Inriktningen av det pedagogiska forsknings- och utvccklingsarbetet 
bör även fortsättningsvis följa de riktlinjer som drogs upp i prop. 1972: 1 
(bil. 10 s. 186 f.) och som lämnades utan erinran av riksdagen (UbU 
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1972: 2, rskr 1972: 68). Utvecklingsarbetet har en väsentlig uppgift att 
fylla när det gäller att finna metoder för att förverkliga de mål som 
formulerats i läroplanerna. Skolöverstyrelsen (Sö) framhåller i in
ledningen till sin anslagsframställning att det sannolikt är i länkandet 
av den vardagsnära pedagogiken till de politiska utbildningsmålen, som 
den svenska utvecklingsmodellen ännu har påtagliga brister. Det är 
här som ansträngningar bör sättas in för att starkare än nu engagera 
skolstyrelser, skolledare, lärare och övriga i verksamheten direkt med

agerandc till en aktiv tolkning av de allmänt formulerade målen om in
dividuell utveckling, samhällsnytta och jämlikhet. 

Det pedagogiska utvecklingsarbetet spelar tillsammans med lärares 
fortbildning en viktig roll för att i skolans hela verksamhet förverkliga 
de övergripande målen att främja jämlikhet och elevens sociala utveck
ling. Det gäller bl. a. att studera den sociala selektionen i och efter 
skolan. Detta kan med fördel göras genom undersökningar som sträc
ker sig över en längre tidsperiod, t. ex. en årskurs elever som följs un
der skolgången och kanske även senare i arbetslivet. Det gäller vidare 
att utveckla modeller för en undervisning som minskar olikheter t. ex. 
i språklig förmåga. Viktigt är självfallet också ett vardagsnära försöks
och utvecklingsarbete ute i skolorna. För att komma vidare är det alltså 
ofrånkomligt att arbeta med projekt av olika slag - på olika teoretiska 
nivåer, ämnesövergripandc och ämnesinriktade, stadieövergripande och 
stydicbegrEnsade, kortsiktigt och långsiktigt. Särskilt viktigt är det kan
ske att främja ett samlat synsätt på ~imnesmetodik och social utveck
ling. Det är annars risk för att målsättningen att främja elevens sociala 
utveckiing upplevs stå i motsättning till kravet på en effektiv inlärning. 

Sö har föreslagit att forsknings- och utvecklingsarbctet nästa år kraf
tigt förstärks inom grundskolans och vuxenutbildningens område. Som 
framgår av sammanställningen har jag i stort sett följt denna priorite
ring. Jag anser att forsknings- och utvecklingsarbcte som anknyter till 
förskolan också bör prioriteras. Sö har uppgivit att utrymmet för nya 
projekt under budgetåret 1975176 har kunnat ökas till ca 8,5 milj. kr. ge

nom möjliga nedskärningar av tidigare planer för pågående projekt. 
Jag föreslår en höjning av medelsanvisningen under förevarande anslag 
med ca 3,4 milj. kr. Som kommer att framgå av min redogörelse under 
anslaget Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader beräknar jag medel 
under förevarande anslag för den försöksverksamhet SÖ föreslagit vid 

Ekeskolan respektive vid Åsbackaskolan för dubbclhandikappade elever. 
Innevarande budgetår disponerar Sö:s biblioteksscktion medel för sär
skilda projekt under detta anslag. Dessa medel, som beräknas till 103 000 
kr. bör för budgetåret 1975176 överföras till anslaget Vissa åtgärder inom 
kulturområdet, för att tillgodoföras statens kulturråd inom vars an

svarsområde det ligger att fullgöra uppgifter av detta slag. 
Det bör uppdras åt Sö att vid fördelningen av anslag till projekt 
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rörande förskolan rådgöra med den förskoledelegation som inrättades i 
anledning av vad som anfördes i prop. 1973: 136 och vilken skulle ut
göra ett centralt samarbetsorgan med rådgivande funktion till social
styrelsen och SÖ. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 
att till Pedagogiskt 11tveckli11gsarbete inom sko/väsendet för bud

getåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 29 982 000 kr. 
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c) det obligatoriska skolväsendet m. m. 

D 8. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1973174 Utgift 4 007 355 917 

1974/75 Am"ig 4 260 200 000 

1975176 Förslag 4 812 400 000 
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Enligt kungörelsen (1958: 665) om statsbidrag till driftkostnader för 
det allmänna skolväsendet (omtryckt senast 1973: 356, ändrad senast 

1974: 276) utgår allmänt driftbidrag till kommunernas kostnader för 

grundskolan. I kungörelsen regleras också statsbidragen till kostnaderna 
för avlöning av skoldirektör och biträdande skoldirektör. 

Bidragsunderlaget för de allmänna driftbidragen och för statsbidraget 

till kostnaderna för avlöning av skoldirektör och biträdande skoldirektör 
beräknas enligt vissa schematiska regler och utgörs i huvudsak av års
lönebeloppen för tjänster som inrättats i föreskriven ordning. Det all
männa driftbidraget för grundskolan motsvarar bidragsunderlaget efter 

avdrag av en mindre kommunandel. Statsbidrag för avlöning av skol
direktör utgår med 79 % av bidragsunderlaget. 

Ur förevarande anslag bestrids i första hand kostnaderna för drif
ten av grundskolan och praktisk lärarutbildning vid grundskolan med 
undantag för vissa tjänstgöringstillägg. Vidare ersätts kostnaderna för 

avlöning av skoldirektör ur detta anslag. Anslaget belastas vidare med 
vissa kostnader för reseersättningar m. m. samt med kostnader för stats
bidrag till avgifter till försäkring för tilläggspension (ATP), socialför
säkringsavgift till folkpensioneringen och allmän arbetsgivaravgift. Slut
ligen utgår ur anslaget bidrag till vissa enskilda skolor. 

Sko/organisationens omfattning 

Totala antalet elever i grundskolan uppgick läsåret 1973174 till 

1 000 93..J.. Läsåret 1974175 beräknas antalet elever till ca 1 021 000 och 

läsåret 1975176 till ca 1 030 000. Skolöverstyrelsen (SÖ) har därvid 

räknat med en årlig nettoimmigration av 10 000 personer under budget
året 1974175 och därefter med 15 000 personer per år fr. o. m. budget

året 1975176. 
Den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan har varit betydligt 

lägre än vad skolberedningen räknade med, vilket medfört ökat behov 
av lokaler och lärare. Sö har med anledning härav sedan 1966 (senast 

i juni 1974) utfärdat anvisningar om elevernas fördelning på klasser i 
grundskolan. 

De vidtagna åtgärderna har lett till att skolberedningens riktvärden 

för klassmedeltal i huvudsak kunnat uppnås. Alltjämt gäller dock att 
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de faktiska medeltalen ligger under skolberedningens beräkningar. För 
lågstadiet var läsåret 1973174 den genomsnittliga klasstorlekeri 21, för 
mellanstadiet 24 och för högstadiet 27 elever. Delningstalen för de olika 
stadierna är resp. 25, 30 och 30 elever, vilket betyder att samtliga års
kurser men särskilt då mellanstadiet uppvisar klasstorlekar som ligger 
väsentligt under delningstalcn. 

Den nya läroplanen för grundskolan, som successivt infördes i grund
skolan med början läsåret 1970/71, var helt genomförd i och med ut

gången av läsåret 1972173. 

Anslagsberiikning 

1974/75 Beräknad ändring 1975, 76 

Anslag 4 260 200 000 

Skolöver
styrelsen 

+ 563 000 000 

Fiircdraganden 

- 552 200 000 

Den av Sö föreslagna uppräkningen hänför sig till följande ändamål. 

J. Lärarlönebidrag m. m. 
2. Lönekostnadspålägg 
3. Ersättning för tlyttningskostnadcr 

och resor 
4. Bidrag till estniska grundskolor 
5. Bidrag till Kristoffcrskolan i Stockholm 
6. Bidrag till Hillelskolan i Stockholm 

Anvisat för 
1974175 

3 909 600 000 
344 100 000 

3 500 000 
474 000 

I 878 000 
390 000 

4 259 942 000 

Avrundat 4 260 000 000 

Av Sö:s framställning inhämtas bl. a. 

Förändring till 
1975!76 

+510 781 000 
--;- 51 500 000 

of 
+ 75 000 
+ 346000 
+ 69 000 

..!-562 771 000 

1-2. Lärarlönebidrag m. m. Posten kommer enligt gällande bidrags
rcgler att under budgetåret 1975176 belastas med dels slutreglering av 
lärarlönebidraget avseende redovisningsåret 1974175, dels förskott på 
bidraget 1975176, vilket senare motsvarar 90 % av lärarlönebidraget för 
1974175. I posten ingår även kostnaderna för statsbidrag till ATP-avgif
ter, socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen och allmän arbetsgi
varavgift. 

Kostnaderna för slutreglering för budgetåret 1974/75 är lika med 
skillnaden mellan det slutligt beräknade statsbidraget för detta budgetår 
och det belopp, som under samma år utbetalats i förskott. Detta senare 
belopp motsvarar i sin tur 90 % av lärarlÖnebidraget avseende redo
visningsåret 1973174. 

För beräkningen av anslagsbehovet för budgetåret 1975/76 måste en 
uppskattning göras av lärarlönebidraget avseende redovisningsåret 1974/ 
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75 på grundval av de senast kända faktiska bidragskostnaderna, näm

ligen för redovisningsåret 1973174. Enligt från länsskolnämndcrna in

hämtade uppgifter uppgick lärarlönebidraget inkl. statsbidraget till skol

direktör avseende redovisningsåret 1973174 till 3 432,8 milj. kr. Ars

lönebcloppct för motsvarande ändamål uppgick enligt samma uppgifter 
till 3 467,0 milj. kr. för redovisningsåret 1973/74. 

Sö:s beräkningar av årslönebelopp och lärarlönebidrag framgår av 

följande sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. 

Årslöne
belopp 

Lärarlöne
bidrag 

Enligt länsskolnämndcrnas uppgifter för 
budgetåret 1973/74 
Nya tjänster i grundskolan 1974-07-01 
(1974 års lön) 
Löneomräkning (från 1973i74 års lön till 
1974 års lön) 
Löneomräkning av FoD-tjänster m. ft. (från 
1973/74 års lön till 1974 års lön) 
Förändring av antalet FoD-tjänster 1974-07-01 
Kostnader för fackliga förtroendemän 
Summa för budgetåret 1974/75 

3 467,0 

+ 64,7 

+108,9 

+ 1,7 
- 11,l 
+ 0,1 

3 631,3 

3 432,8 

+ 64,0 

+108,9 

+ 1,7 
- 11,0 
+ 0,1 

3596,S 

Med utgångspunkt i de sålunda beräknade årslönebeloppen och lä
rarlönebidragen samt med beaktande av kostnader iör statsbidrag till 

ATP-avgifter, socialförsäkringsavgiften, allmän arbetsgivaravgift samt 

för Iönekostnadspålägg, beräknar Sö medelsbehovet under punkterna 

1 och 2 enligt följande. 

Beloppen anges i milj. kr. 

Förskott på lärarlönebidrag 
Slutreglering av bidraget för 1974/75 
Statsbidrag till ATP-avgifter (8,8 ~~av årslönebeloppet 1974/75) 
Allmän arbetsgivaravgift (4 % av det allmänna driftbidraget 1974/75) 
Socialförsäkringsavgift till folkpensionering (3,5 % av det allmänna 
driftbidraget 1974/75) 
Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen (1,5 % av det allmänna 
driftbidraget 1974/75) 
Lönekostnadspålägg (11 % av det allmänna driftbidraget 1974/75) 
Statsbidrag till undervisning på grundskolenivå för vuxna, personell 
assistans åt handikappade elever m. m. 
Stödundcrvisning åt invandrarbarn 
Övriga kostnader för undervisning av invandrarbarn 
Jämkning av studiegången i årskurs 9 

3 236,9 
507,0 
319,6 
143,9 

125,9 

53,9 
395,6 

7,0 
21,0 
0,2 
5,0 

Det ökade medelsbehovet till lärarlönebidrag m. m. enligt samman

ställningen uppgår alltså till (4 816,0 -4 253,7 =) 562,3 milj. kr. 

Sedan år 1944 anordnas i ett antal av de tvåspråkiga kommunerna 
i Norrbottens län Iekskolekurser för finskspråkiga barn. Kurserna på

går tre till fyra veckor under sommaren och är avsedda för barn som 

skall börja i grundskolan påföljande höst. Medelsbehovet beräknas vara 

oförändrat. Från anslagsposten utgår också bidrag till kommuner i 
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Norrbottens län med finskspråkiga barn för anskaffande av speciella 
hjälpmedel för att överbrygga språksvårigheterna. Sö räknar med oför
ändrat medelsbehov. 

Ur anslaget bekostas vidare undervisning på grundskolenivå av ung
domar och vuxna som fått ofullständig eller ingen skolundervisning. 
Ur detta anslag bekostas även undervisning av vuxna zigenare vad av
ser lärarlöner, elevtransporter samt i vissa fall utrustning av lokaler 
och anskaffning av läromedel. Kungl. Maj:t har den 11 maj 1973 med
delat bestämmelser rörande sådan utbildning. Enligt dessa skall den nu
varande grundskoleundervisningen successivt avveckias och eleverna 
föras över till en yrkesinriktad utbildning. Sö, som avgivit rapport över 
verksamheten läsåret 1973174, beräknar en milj. kr. för ändamålet bud
getåret 1975/76. 

Från anslagsposten får vidare -- enligt bestämmelser Kungl. Maj:t 
meddelat den 26 april 1974 - bestridas kostnader för personell assistans 
åt handikappade elever i obligatoriska skolor. Sö räknar med en ök
ning av medelsbehovet från 2,55 milj. kr. till 3,2 milj. kr. budgetåret 
1975/76. Enligt Sö har nuvarande regler om fördelning av medlen till 
personell assistans inte medfört den avsedda förenklingen av hand
läggningen. Sö hänvisar till sitt förslag i föregående års anslagsframställ
ning under anslaget Länsskolnämnderna om utökning av antalet regio
nala konsulenter. Om antalet konsulenter utökades skulle dessa kunna 
anlitas för bedömning av de enskilda rörelsehindrade elevernas behov 
av assistans. Härigenom skulle en rättvisare fördelning av statsbidragen 
till personell assistans ha kunnat åstadkommas än som enligt Sö är möj
ligt med nuvarande system för bidragsgivning. 

Statsbidrag för stödundervisning åt icke-svenskspråkiga elever kan 
f. n. utgå för högst sex veckotimmar. Antalet elever som är i behov av 
sådan undervisning beräknas öka de närmaste åren. Sö uppskattar ök
ningen av stödundervisningen till minst 15 %. Några exakta upp
gifter om denna undervisnings omfattning föreligger emellertid inte f. n. 
Sö och statistiska centralbyrån har emellertid gemensamt satt igång en 
sådan undersökning. Den beräknade ökningen medför ett ytterligare 
medelsbehov av 3 milj. kr. 

Enligt anmärkning 12 till timplanen för högstadiet enligt 1969 års 
läroplan för grundskolan får för enskild elev studiegången jämkas i års
kurs 9. Kungl. Maj:t har den 2 juni 1972 bemyndigat Sö att utfärda 
anvisningar för sådan jämkad studiegång, vilka anvisningar sedan ut
färdats av Sö den 26 juli 1972, den 19 juli 1973 och den 1 mars 1974 

(se Aktuellt från skolöverstyrelsen, 1973/74: 44). Under hösten 1973 
tillsatte Sö en arbetsgrupp med uppgift att studera vunna erfarenheter 
av denna verksamhet. I avvaktan på slutförandet av detta arbete samt i 
avvaktan på ställningstaganden till förslaget från utredningen om skolans 
inre arbete (SIA) beträffande s. k. anpassad studiegång, föreslår Sö att 
oförändrat 5 milj. kr. anvisas för ändamålet budgetåret 1975/76. 

11 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 10 
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På låg- och meIIanstadierna i grundskolan omfattar undervisningen i 
slöjd för alla elever två slöjdarter, dels trä- och metallslöjd, dels textil
slöjd. Därvid anordnas två grupper, om antalet elever i slöjd på dessa 
stadier i skolenheten är lägst 17. Är antalet elever högre än 24, får det 
antal grupper anordnas, som erhålles då antalet elever delas med 15. 
Uppstår därvid en rest på minst 10, får ytterligare en grupp anordnas. 
Sö bar gjort en undersökning av hur dessa delningsbestämmelser funge
rat i praktiken och därvid funnit bl. a. följande. Läroplanens mål har 
varit svårt att uppnå eftersom den förutsätter stark betoning på indivi
dualiserande undervisning. Integrerad undervisning med slöjd och andra 
ämnen har likaså varit svår att genomföra då slöjdgrupp ofta kommer 
att bestå av elever från olika klasser. Integrerade elever med handikapp 
kräver stor lärarinsats vilket medfört svårigheter för andra elever i stora 
slöjdgrupper. I de fall det bildats tre grupper av två klasser bar det upp
stått schematekniska problem för den tredje gruppen, när den första 
och andra gruppen haft slöjd och tvärt om. Under läsåret 1972/73 ut
gjorde i praktiken ca 8 % av samtliga slöjdgrupper kommunalt betalda 
grupper. Motiveringen till detta arrangemang var schematekniska, skol
sociala och pedagogiska problem. Under nämnda läsår utgjordes kom
munernas sammanlagda kostnad för dessa slöjdgrupper 8,5 milj. kr. En
ligt Sö har vidare ingen slöjdart lokalytor eller utrustning för så stora 
grupper som det i praktiken blir med nuvarande delningsbestämmelser. 
Bibehålls dessa regler kommer därför krav att resas på ändrade normer 
för lokalytor och utrustning, vilket skulle medföra kostnader av icke 
ringa omfattning. Sö föreslår i stället att delningsbestämmelserna ändras 
så att en grupp får anordnas för varje påbörjat 15-tal elever i ämnet på 
ifrågavarande stadier i skolenheten. Denna regel skulle, enligt Sö, rent 
teoretiskt medföra att antalet grupper skulle öka. Samtidigt skulle emel
lertid behovet av de s. k. kommunala slöjdgrupperna försvinna. Den teo
retiska ökningen beräknas till ca 1 900 grupper, vilket skulle motsvaras 
av en statsbidragsökning med ca 7 milj. kr. På grund av statsbidrags
reglernas konstruktion kommer inte dessa kostnader att belasta anslaget 

förrän bud~tåret 1976/77. 
I skrivelse den 10 december 1973 har Sö föreslagit att nuvarande reg

ler om särskild undervisning ändras så att även allergisjuka och gravt 
infektionskänsliga elever med upprepad kortare frånvaro skulle kunna 
erbjudas en meningsfull skolgång. Skolstadgans (1971: 235) bestäm

melser (5 kap. 45-49 §§ och 8 kap. 45 och 46 §§) ger endast möjlig

het att anordna särskild undervisning då läkare bedömer att hinder för 

skolgång kommer att föreligga under minst tre veckor efter det att un
dervisningen kan påbörjas. Denna regel om sammanhängande tre veckor 

utgör; enligt Sö, ett hinder för skolans möjligheter att hjälpa elever med 

upprepad kort sjukfrånvaro som t. ex. elever med astma eller allergier. 
Antalet elever som är i behov av sådan särskild undervisning, men som 
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enligt nuvarande regler inte kan erhålla sådan, kan enligt Sö beräknas 
till ca 6 Ofoo av samtliga elever, vilk_et blir ca 6 000 elever i grund
skolan och ca 1 200 elever i gymnasieskolan. Enligt Sö måste det för 
dessa elever finnas möjlighet att sätta in särskild undervisning på ett 
flexibelt och okonventionellt sätt. Undervisningen bör kunna påbörjas 
så snart som möjligt efter varje sjukdomstillfälle. När sedan eleven åter
kommer till skolan skall, om behov därav föreligger, den särskilda un
dervisningen kunna fortsätta som förlängd särskild undervisning. Detta 
kräver ändringar dels i skolstadgan, dels i Sö:s anvisningar om särskild 

undervisning. De ökade kostnaderna som beräknas bli följden föreslår 
Sö får bestridas ur förevarande anslag samt ur anslaget Bidrag till drif
ten av gymnasieskolor. Kostnadsökningen beräknas för grundskolan till 

3.5 milj. kr. 
Riksjörbundet mot allergi och Svenska psoriasisförbundet har i skri

velser tiil utbildningsdepartementet betonat det angelägna i att skolstad
gans bestämmelser om särskild undervisning ändras i överensstämmelse 

med Sö:s förslag. 
Genom beslut den 26 april 1974 medgav Kungl. Maj:t att finska för

söksvis under läsåren 1974/75 t. o. m. 1976/77 fick vara tillvalsämne på 
högstadiet i Norrbottens län, utöver de i 5 kap. 8 § andra stycket skol
stadgan angivna tillvalsämnena. Sö föreslår att denna anordning bör 
prövas på fle.r ställen i landet samt gälla, förutom finska, även andra 
större invandrarspråk som serbokroatiska, grekiska och eventuellt tur
kiska. Sö föreslår att 200 000 kr. ställs till förfogande för att fördelas 
mellan kommuner som önskar pröva hemspråksundervisning som alter
nativt tillval på högstadiet. 

Genom beslut den 2 juni 1972 gav Kungl. Maj:t Sö i uppdrag att 

efter samråd med Svenska kommunförbundet utreda formerna för den 
p ers o n e 11 a o r g an i s a t i o n en f ö r I är om ed I ens han d
h av ande i skolan. En utgångspunkt för Sö:s arbete skulle därvid 
vara att frågan om läromedlens handhavande skulle lösas inom nuva
rande ekonomiska ramar. 

::vied skrivelse den 24 juni 197.+ har Sö redovisat utredningsuppdra
get och framlagt förslag till personalorganisation kring läromedlen i 

grundskolan. Förslaget, som i alit väsentlig ansluter sig till 1969 års 

förslag från Sö angående läromedlens organisation i gnmdskolan (se 
prop. 1970: 1 bil. 10 s. 178 och 184, SU 1970: 8, rskr 1970: 8) innebär 

i korthet följande. En renodling av arbetsuppgifterna med handhavan
de av läromedlen genomförs. Icke pedagogiska arbetsuppgifter över
förs på biträdespersonal. En totalsyn på läromedlen eftersträvas. En 

särskild funktion - benämnd skolintendentfunktion - föreslås genom 
att resurserna för såväl läromedels- som skolledarfunktioner för nu
varande tillsynslärare och skolbibliotekarier förs samman. En statsbi
dragsschablon baserad på rektorsområdenas omfattningspoäng införs 
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för skolintendentfunktionen. Statsbidragskompensation föreslås vidare 
till kommunerna för ökade kostnader för biträdespcrsonal betingade av 

förslaget. Sö har inte kunnat uppfylla direktiven med avseende på oför

ändrad kostnadsram. Den totala kostnaden för förslaget beräknas till ca 

lO milj. kr. 
Yttranden över förslaget har avgivits av statens institut för läromc

delsinformation, Svenska kommunförbundet, Landsorganisationen. 
Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges akademikers centralorga

nisation (SACO) samt av Föreningen Svenska läromedelsproducenter. 
Samtliga remissinstamer utom SACO ställer sig i princip positiva till 

Sö:s försiag. Svenska kommunförbundet framhåller emellertid att för

slaget att kommunerna skall ges kompensation för den utökade biträ

despersonalen är en förutsättning för styrelsens positiva inställning. 

SACO avstyrker förslaget under hänvisning bl. a. till de förslag SIA och 
Litteraturutredningen framlagt beträffande bibliotekariernas framtida 
roll i grundskolan. 

I skrivelse den 3 maj 1974 har skolstyrelsen i Uppsala kommun an

hållit om inrättande av en s ä r s k i I d s tu d i e r e k t o r st j ä n s t 

vid grundskolan i kommunen fr. o. m. den 1 juli 1974 för den organi

satoriska och pedagogiska ledningen av de rörelsehindrade elevernas 

skolgång inom såväl grundskolan som gymnasieskolan. Skolstyrelsen 
har vidare föreslagit att tjänsten placeras inom Valsätra rektorsområde 

till vilket Folke Bernadotteskolan bör och dit en stor del av den inte

grerade verksamheten är förlagd. Yttranden över skrivelsen har avgi

vits av länsskoinämnden i Uppsala län och av Sö. 
I skrivelse den 3 juli 1974 har Stockholms skoldirektion anhållit om 

generellt tillstånd att utan hinder av bestämmelserna i skolstadgan b~
sluta att intyg om fullgjord skolplikt skall få utfärdas i stället för slut
betyg för zigenska elever om så finnes lämpligt. Förslaget grundar sig 

på de erfarenheter en inom Stockholms kommun tillsatt arbetsgrupp 

gjort efter att i flera år ha utrett u n d e r vi s n i n g en f ö r z i g e n s

ka barn och ungdomar. De flesta zigenska elever i Stock

holmsområdet har uppvisat en endast sporadisk närvaro i skolan. De 

slutbetyg dessa elever får är därför, enligt skoldirektionen, inte ett 

adekvat uttryck för elevens kunskaper och färdigheter. Om skoldirektio

nen i stället fick möjlighet att utfärda intyg om fullgjord skolplikt för 

dessa elever, skulle möjligheten inte senare vara stängd för dessa elever 

att t. ex. inom vuxenutbildningens ram bedriva studier, som leder fram 

till ett nytt slutbetyg för grundskolan. Länsskolnämnden i Stockholms 

län har avgivit yttrande över förslaget. 
3. Under anslagsposten Ersättning för flyttningskostnader och resor 

beräknar SÖ oförändrat belopp. 

4. Sö överlämnar framställning av Estniska kommitten om statsbi-
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drag tili de esmiska skolorna i Stockholm och Göteborg samt de estniska 

komplettcringsskolorna. I dessa scnai·c skolor, som f. n. finns på 17 
orter, ges kompletterande undervisning eftff skoltid i nationella ämnen 

ti!i estniska elever i grundskolan. För skolan i Stockholm beräknar Sö 

r.1~'dcl för ;o;:mmanlagt sju lärare, fördela<lt: på tre klasser på lågstadiet 

och trc klasser på mellanstadiet. Däremot finner Sö inte sldii att till

styrk::t kcmmittens anhålbn om en tillsy1~sfärartjänst, då bidrag beräk

nas för .:.n .JJ~ motsvarnndc uppdragsti!lägg för tillsynsfarare. För sko

lan i Göteborg beräknar Sö medel för en lågst::idickkss och tvfi mellan

stadieklasser md tre lärare. Estni~J;a kornmittens anhållan om en halv 

~!rnncslär::rtjänst avstyrker Sö med hänsy,1 t;n det ringa antalet klasser 

;x:h förordar liksom tidigare budgc![ir att bidr;;g för detta iindam:ll 

5. Sö överlämnar frnmstä!ining från Stijtelsen Kristoif erskolan om 

>c~•:sbi<lrag till Kristoffcrskolan för budgetåret 1975176. 
Som f;rt:nd för beräkning av statsbidraget skall enligt av Kungl. '.\faj:t 

utfärdade bestämmelser ligga en organisation beräknad till högst 600 

elever förddade pf\ 21 klassavdelningar, därav högst tre klassavdelningar 

i <irskurserna 10-12. Läsåret 1973174 har två klasser varit inrättade i 
';ardcrn årskurserna 10, 11 och 12. Stiftdsen hemställer om att stats

bidrag m{1ttc utgå även till denna utökade organisation. 

I yttrande Ö\"er denna anhållan från Stiftelsen Kristofferskolan av

styrker Stod:holms skoldirektion, länsskolnämnden i Stockholms län 

samt Sö bifai! till framställningen. Av skoldirektionens yttrande fram

g4r bl. a . .:.a kommunen tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågor 

som sammanhänger med de kommunala bidragen till de statsunder

stödda privatskolorna i Stockholm. Ett godkännande av statsbidrag till 

en utökning av Kristofferskolans organisation skulle föregripa arbets

gruppens ställningstaganden. 

Totalt beräknar Sö en ökning av medelsbehovet under denna punkt 

med 346 000 kr., vilket innebär ett anslag av 2 224 000 kr. 

Skolföreningen Järna Waldorfskola har i skrivelse till Kungl. 1faj:t 

anhållit om statsbidrag för läsåret 1975176. Skolan arbetar liksom Kris

toffcrskolan enligt waldorfpedagogikens principer. Sö finner inte skäl 

tillstyrka bidrag till skolan. 

6. Sö överlämnar ansökan från Hillelskolans styrelse om statsbidrag 

till Hillelskoimz för budgetåret 1975176. Skolan omfattar innevarande 

lir en klass av envar av årskurserna 1-6 med ett sammanlagt elevantal 

om 11::! elever. Sö, som inte finn:?r skäl att tillstyrka styrelsens anhållan 

om ökat statligt bidrag till skolan budgetåret 1975176, föreslår att stats

bidrag fortfarande får utgå med 100 % av kostnaderna för löner åt 

far2rc och skolledare, beräknade efter en normalbudget. Liksom tidi

gare år räknar Sö med att skolan har stadigvarande underlag för en 
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specialklass. Medelsbehovet beräknas till 459 000 kr., vilket innebär en 
ökning med 69 000 kr. 

Ebba Petterssons Privatskolas Stiftelse har i skrivelse tili Kungl. Maj :t 
anhållit om statsbidrag för sin verksamhet. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an
mälan av ;·issa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 

I enlighet med statsmakternas beslut år 1974 (prop. 1974: 132, SkU 
1974: 54, SfU 1974: 33, rskr 1974: 329 och 331) om sänkning av in
komstskatten kommer sjukförsäkringsavgiften för löntagare att slopas 
fr. o. m. inkomståret 1975. Inkomstbortfallet för staten kommer enligt 
beslutet att kompenseras genom höjning av arbetsgivares och egenföre
tagares socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen från 3,8 % till 7 % . 

I enlighet med en tidigare överenskommelse mellan staten och kommu
nerna utgår ej statsbidrag till kommunernas och landstingskommunernas 
sjukförsäkringskostnader för lärare och skolledare i grundskolan och 
gymnasieskolan. Jag anser att huvudmännen bör få kompensation för 
de ökade kostnader för socialförsäkringsavgiften för sjukförsäkringen 
som beror på den beslutade skatteomläggningen. Denna kompensation 
bör utformas i princip på samma sätt som skedde vid slopandet av folk
pensionsavgiften fr. o. m. inkomståret 1974. Statsbidraget till social
försäkringsavgiften för sjukförsäkringen bör täcka avgiftshöjningen i 
samma proportion som statsbidraget täcker kostnaden för löner. Vid 
beräkningen av avgiften beaktas inte den del av en arbetstagares lön 
som överstiger 7,5 gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. 
Med hänsyn dels till denna begränsning, dels till att huvudmännen bör 
få kompensation enbart för den höjning av avgiften som föranleds av 
den beslutade skatteomläggningen, torde såvitt avser grundskolan och 
gymnasieskolan statsbidraget för socialförsäkringsavgiften för sjukför
säkringen kunna bestämmas till 3 % av statsbidraget till lönerna. I de 
övriga fall inom skolväsendet där staten svarar för huvudparten av av
lönings- och pensionskostnaderna för skolledare och lärare bör stats

bidrag till avgiften beräknas med samma procenttal. För vissa utbild
ningsformer, såsom lantbruks- och lanthushållsskolor och folkhögsko
lor, utgår redan f. n. statsbidrag för täckande av hela kostnaden för so
cialförsäkringsavgiften för sjukförsäkringen. För dessa utbildningsfor
mer bör även i framtiden utgå statsbidrag som täcker hela avgiften. 
Detta bidrag kan beräknas till 6,5 % av lönekostnaderna. I fråga om 
viss vuxenutbildning, såsom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, 
utgår redan f. n. statsbidrag till täckande av en del av socialförsäk
ringsavgiften till sjukförsäkringen. Statsbidraget bör i fortsättningen utgå 
med samma del av den höjda avgiften och kan beräknas till nämnda 
del av nuvarande 6,5 % av berörda lönekostnader. Jag anser att rege-
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ringen bör inhämta riksdagens godkännande av de riktlinjer för stats
bidrag till sjukförsäkringsavgift vid statsunderstödd verksamhet som jag 
nu har förordat. 

Genom beslut av riksdagen hösten 1974 (prop. 1974: 129, SfU 1974: 
32, rskr 1974: 332) har socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen 

höjts från 3,3 % till 4,2 % för år 1975. Kungl. Maj:t har med stöd av 

riksdagens bemyndigande (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 136, UbU 1974: 7. 

rskr 1974: 91) meddelat bestämmelser om statsbidrag till nämnda so

cialförsäkringsavgift i fråga om skolväsendet och viss vuxenutbildning. 
Statsbidraget bör anpassas till den beslutade höjningen av avgiften och 

torde böra beräknas med 4 %. Jag anser att regeringen bör inhämta 

riksdagens godkännande av ändrade riktlinjer för statsbidraget enligt 

vad jag nu har förordat. 

Sedan läsåret 1967/68 (prop. 1967: 1 bil. 10 s. 133, SU 1967: 8, rskr 

1967: 8) utgår statsbidrag till person e 11 assistans för vissa 

handikappade elever i obligatoriska skolor. Genom beslut den 26 april 
1974 har Kungl. Maj:t meddelat bestämmelser för verksamheten inne
varande budgetår. Bestämmelserna innebär bl. a. att huvuddelen av 

statsbidraget fördelas mellan kommunerna av skolöverstyrelsen (Sö) 

med utgångspunkt i antalet grundskoleelever i resp. kommun den 15 

september 1973. Statsbidrag som ej utnyttjats för det avsedda ända
målet skall utan dröjsmål av kommunen återlevereras till Sö. Enligt Sö 
bar dessa bestämmelser ej medfört den avsedda förenklingen av bidrags
givningen. I särskild skrivclse har Handikappförbundens centralkom
mitte dessutom framhållit att reglerna uppfattats som orättvisa av 
många kommuner, i synnerhet av de kommuner som har många handi
kappade. Enligt Sö skulle en rättvisare fördelning av statsbidragen ha 
kunnat uppnås om antalet regionala konsulenter för rörelsehindrade 
hade utökats och dessa kunnat anlitas för bedömningen av de enskilda 
elevernas behov av assistans. Sö framför emellertid inte något sådant 
förslag till ökning av antalet konsulenter för rörelsehindrade. 

Inför nästa budgetår beräknar jag, i likhet med Sö, att ytterligare 
650 000 kr. skall utgå för den personella assistansen. Jag ämnar dess
utom vid en senare tidpunkt föreslå regeringen att av tillgängliga medel 
ett större belopp än för innevarande budgetår tillställs Sö att fördelas 

bl. a. till kommuner med särskilt behov av personell assistans. Jag tän
ker här framför allt på hur den regionala organisationen för habilitering 
av rörelsehindrade barn medfört att vissa kommuner kommit att få ett 
större behov av personell assistans än andra kommuner. 

I övrigt kommer jag senare att föreslå regeringen att nuvarande regler 

om fördelning av statsbidraget till personell assistans får gälla även i 
fortsättningen. Frågan om en mer grundläggande förändring av denna 

statsbidragsgivning bör enligt min mening anstå tills utredningen om 
skolan, staten och kommunerna (SSK) avslutat sitt arbete. 
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Skolstyreisen i Uppsala kommun har anhallit om inriittande av en 
studierektorstjänst i kommunen för den organisatoriska och pedago

giska iedningen av de rörelsehindrade elevernas skolgfö1g. Jag har ingen 
erinran mot detta förslag. Tjänsten bör emellertid finnas endast under 

budgetåret 1975/76 med hänsyn tiil att Sö i nästa års anslagsframsfa!!
ning avser att inkomma med förslag till generell lösning av bur sko!

ledarorganisatio1;en skall dimensioneras i kcrnrrrnner med m[mga r0-

rclsehindrndc elever. Det bör ankomma på Sö att meddela närmare be
stämmelser om tjänsten. 

Sedan läsåret 1966/67 utgår särskilt statsbidrag till s t ö d u n c1 e r v i s
n i n g a v i n v a n d r a r b a r n i det oblig:::toriska skolviisendct. Stats
bidrag utgår för högst sex veckotimmar per undervisningsgrupp, varav 
två veckotimmar får disponeras för stödundervisning på elevens eget 
modersmål. Jag beräknar medelsbebovet till 21 milj. kr. för budgetåret 

i 975/76. En särskild arbeisgrupp har tillkallais för att utreda invandrar

eicvern::is utbildningssituation i grnndskolan och gymnasieskolan. 
!\led stöd av Kungl. :r-..faj:ts bemyndigande den 2 juni 1972 har 

Sö utfärdat anvisningar för sådan j ä m k ni n g av studie

g ång en i årskurs 9 som enligt timplanen får göras för enskild elev. 

En kostnadsram har av Kungl. tvfaj :t därvid angetts för den specialun
dervisning som enligt bestämmelserna får meddelas inom ramen för jäm
kad studiegång. Eftersom beräkningsunderlaget inte förändrats sedan 

detta bemyndigande gavs, räknar jag i likhet med Sö med motsvarande 

kostnadsram för budgetåret 1975176. 

Med anledning av Kungl. Maj:ts uppdrag i skrivelse den 1 oktober 
1971 inkom Sö den 13 mars 1972 med förslag till riktlinjer för fortsatta 
ut bi 1 d ni n g sin satser för vuxna zigenare. Kungl. Maj:t 
har - med utgångspunkt i detta förslag - den 11 maj 1973 meddelat 
bc-<:i.mmelser rörande sådan utbildning. Enligt dessa skall den nuva
rai~J·.: grundskoleundervisningen successivt avvecklas och eleverna föras 
över till yrkesinriktad utbildning. Jag räknar därför med ett lägre me

delsbehov för denna utbildning budgctaret 1975176. 

Som framgått av min redogörelse i det föregående har Stockholms 

skoldirektion anhållit om generellt tillstånd att utan binder av bestäm

melserna i skolstadgan (1971: 235) besluta att intyg om fullgjord skol

plikt skall få utfärdas i stället för slutbetyg för zigenska elever om så 

finnes lämpligt. Denna skrivelse har överlämnats till 1973 års betygsut

redning för beaktande. I detta sammanhang vill jag erinra om att Kungl. 

Maj:t i några fall medgett undantag från gällande bestämmelser om rätt 

att tas in i kommunal vuxenutbildning för studier på grundskolenivå samt 

om rätt att få betyg och inräkna detta i nytt slutbetyg. Medgivandena har 

avsett studerande som tidigare av medicinska och sociala skäl haft spe

ciella svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen (prop. 1974: 1 bil. 10, 
s. 406, UbU 1974: 20, rskr 1974: 185). 
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Det bör för riksdagen i detta sammanhang anmälas att statsrådet 

Lcijon ge!lom beslut den 25 maj 197-1- ti!isatt rn arbetsgrupp ri1cd upp

gift att gemensamt med en motsvarande finsk arbetsgrupp utreda förut
;;Htningarna för och ge förslag till åtg1irder som syftar ti!l att förbättra 
de fingka zigenarnas förhållanden i Finland och Sverige. Arbetsgrupperna 

skall efters:räva att likartade insatser företas i de båda ländern<>. 

I ;;;vvaktan på förslag beträffande gruppen finska zigenare har den 
~;iirskilda finsktalande skolkonsulenten, som jag i det föregående räknat 

medd för under anslaget Skolöverstyrelsen, en viktig funktion att fylla 

h!. z:. även för denna grupp. Jag vill också erinra om att föredragande 

stats:·f,det under femte huvudtiteln tidigare denna dag föreslagit att hos 

so;:ialstyrclsen inr~ittas en tjänst som byrådirektör för handläggning av 

;frrnd:: bl. a. rörande de finska zigenarna. 
Kungörelsen (1972: 448) om fack 1 i g a fört ro c n dem;; n hos 

s!atsmyndighcter m. fl. har (se SFS 1974: 535) upphört att gälla vid ut

gången av juni 1974. I enlighet med statsmakterna~ beslut samma år 

(prop. 1974: 83, InU 1974: 15, rskr 1974: 272) har utfärdats !::igen (1974: 

358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Lagen trädd:! 
i kraft den 1 juli 1974. Enligt denna l;:;g har fackiig förtroendeman bl. a. 
rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten 
fär inte ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förh~!!
landena på arbetsplatsen. Ledighetens omfattning och förläggning be
stäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokaia arbets
u:garorganisationen. Vid ledighet som avser den fackliga verksamhete;1 

på arbetsplatsen skall facklig förtroendeman ha rätt till bibehållna an

ställningsförmåner. 
Enligt vad jag erfarit har förhandlingar mellan statens avtalsverk och 

vederbörande personalorganisationer upptagits angående tillämpningen 
av ifrågavarande lagstiftning på skolans omri'tde. Jag avser senare åter
k0mma till regeringen i denna fråga sedan dessa förhandlingar avslutats. 
I avvaktan härpå beräknar jag oförändrat statsbidrag för ändamålet. 

Som framgått av min redogörelse i det föregående har nuvarande 
d e 1 n in g s b e s t ä m m e 1 s e r i ä m n e t s 1 ö j d på låg- och mel
lanstadiet i grundskolan medfört vissa svårigheter av såväi pedagogisk 
som administrativ art. Integrerad undervisning med slöjd och andra 

ämnen har t.ex. varit svår att genomföra då slöjdgrupper ofta kommit 

att bestå av cle\'er från olika klasser. Detta har ibland lett till schema
tekniska problem. Vidare har nuvarande delningsb~stämmelser lett till 
att läroplanens mål har varit svårt att uppnå, eftersom dessa förutsät

ter stark betoning på individuafäcrande undervisning. Under läsfaet 
197'!./73 utgjorde ca 8 % av samtliga slöjdgrupper kommunalt betalda 
grupper. !-.fotiveringen till detta arrangemang var schematekniska, skol
sociala och pedagogiska problem. 

1974 års riksdag konstaterade bl. a. (UbU 1974: 7 s. 4, rskr 1974: 91) 
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att det nuvarande systemet för ti!ldelning av statsbidragsberättigade lä
rartimmar för undervisningen i slöjd på grundskolans låg- och mellan
stadier inte var tillfredsställande. Delningsbestärnmclscrna för denna un
dervisning borde bringas i bättre överensstämmelse med det faktiska 
behovet av undervisningsgrupper. Det fanns därvid inte enligt utbild
ningsutskottets mening anledning att vänta med en ändring av dessa be
stämmelser tills beslut förelåg i anledning av kommande förslag från 
SSK. Som framgått av min redogörelse i det fÖregående har Sö före
slagit att ifrågavarande delningsbestämmelser ändras så att en grupp 
får anordnas för varje påbörjat 15-tal elever i ämnet på låg- och mel
lanstadiet i skolenheten. Jag har ingen erinran mot detta förslag. Jag 
ämnar senare föreslå regeringen att de allmänna bestämmelserna till 
timplanerna för grundskolan ändras i enlighet härmed. 

Sö har föreslagit att nuvarande regler om bl. a. särskild undervisning 
ändras så att även a 11 er g is j u k a o c h g r a v t i n fe k t i o n s
k än s l i g a e lever med upprepad kortare frånvaro skulle kunna er
bjudas en meningsfull skolgång. Jag har ingen erinran mot detta för
slag. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att vidta er
forderliga ändringar i skolstadgan med anledning härav. 

Som framgått av min redogörelse i det föregående har Sö även 
framlagt förslag till p e r s o n a I o r g a n i s a t i o n k r i n g I ä r o
m ed I en i grunds ko 1 an. En särskild funktion - benämnd skol
intendentfunktionen - föreslås genom att resurserna för såväl lärome
dels- som skolledarfunktioner för nuvarande tillsynslärare och skolbib
liotekarier förs samman. Statsbidragskompensation föreslås vidare till 
kommunerna för ökade kostnader för biträdespersonal. Den totala 
kostnaden för förslaget beräknas till 10 milj. kr. Förslaget har remiss
behandlats. 

Sö:s förslag ansluter sig i sina huvuddrag till ett förslag i ämnet som 
framfördes av Sö redan år 1969. Ett ställningstagande till förslaget har 
således under många år uppskjutits. Detta förhållande har bl. a. påpe
kats av Tjänstemännens centralorganisation som menar· att förslaget nu 

snarast bör läggas till grund för en reform. Sveriges akademikers central

organisation avstyrker däremot Sö:s förslag. 
Sö:s förslag griper in i många frågeställningar som nyligen aktuali

serats från annat håll och från en delvis annan utgångspunkt. Jag tän
ker här framför allt på vad SIA föreslagit i sitt betänkande (SOU 1974: 

53) Skolans arbetsmiljö, nämligen att skolbibliotekarien måste spela en 
mer central roll i skolans arbetsmiljö och att det på sikt bör vara möj
ligt att också inom grundskolan anställa fackutbildade bibliotekarier. 

Mot den här bakgrunden är jag inte beredd att förorda att Sö:s 
förslag till personalorganisation kring läromedlen i grundskolan nu 

läggs till grund för en reform. Ett annat ställningstagande skulle i vik
tiga hänseenden föregripa vad nyss nämnda utredning föreslagit. 
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Lärare som erhållit uppdrag som handledare för lärarhögskolas prak
tik tills vidare för tre år (särskild kommunal arvodestjänsl) har fått.lön 

enligt viss högre löneklass. Statsbidrag till handledartjänsten, som helt 

belastat anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m., har utgått 

efter tjänstinnehavarens löncklass. Enligt avtal den 18 juni 1974 om 

vissa anställnings- och arbetsvillkor för vissa tjänstemän som medver

kar i den nya praktikorganisationen för studerande på lärarhögskolas 

ämneslärar- och klasslärarlinjcr m. m. skall sådan handledare få tjänst

göringstillägg i stället för löneklasspåslag. Jag förutsätter att tjänstgö

ringstilläggen skall belasta detta anslag. Detta kräver vissa ändringar i 

kungörelsen (1958: 665) om statsbidrag till driftkostnader för det all
männa skolväsendet (omtryckt 1973: 356, ändrad senast 1974: 276). 

Jag kommer senare att föreslå att regeringen vidtar dessa ändringar. 

Med hänvisning till vad jag här anfört beräknar jag medelsbehovet 
för I ära r 1 ö n e b i dra g m. m. med utgångspunkt i Sö:s beräkningar 

till 4 805 800 000 kr. (1 och 2). Jag har därvid inte räknat med någon 

nettoimmigration. 

I fråga om Sö:s medelsberäkning under punkt 3 har jag inga erin

ringar. I fråga om de e s t n i s k a s k o 1 o r n a, H i 1 1 e 1 s k o 1 a n 

o c h K r i s t o f f e rs k o I a n ankommer det på regeringen att be
sluta om bidragsbeloppens storlek (4-6). Jag är inte beredd att föreslå 
någon utbyggnad av den estniska skolans organisation. Denna fråga av

gjordes genom riksdagens beslut i anledning av prop. 1968: 67 (SU 
1968: 129, rskr 1968: 303) angående undervisning för utlandssvenska 
barn samt för vissa minoriteter i Sverige. Jag är heller inte beredd att 
föreslå statsbidrag till en utökad organisation vid Kristoffcrskolan eller 
statsbidrag till Järna Waldorfskolan eller till Ebba Petterssons Privat

skolas Stiftelse. 
övriga förslag som jag i det föregående redovisat, är jag inte beredd 

att biträda. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för statsbidrag 
till socialförsäkringsavgift för sjukförsäkringen inom statsun
derstödd verksamhet, 

2. godkänna de ändringar för statsbidrag som behövs med an

ledning av den höjda socialförsäkringsavgiften till folkpensio

neringen och som jag har förordat i det föregående, 

3. godkänna de av mig förordade riktlinjerna i vad avser sär

skild undervisning, 
4. till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 4 812 400 000 kr. 
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D 9. Särskilda åtgärder på skolområdet 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

12 914 090 

30 000 000 

30 000 000 

Reservation 

172 

2 085 910 

Genom besiut den 26 april 1974 har Kungl. 1vfaj :t mcddciat närnw.

rc bcsfämmelscr om anslagets användning. Bestämmelserna innebär i 

korthet följande. Medlen ställs till skolöverstyrelsens (SÖ) förfogande 

för förstärkning av insatserna på de områden inom skolan där olika 

problem gör sig gällande. I första hand bör dessa medel användas för 

fitgärdcr inom grundskolan och därvid främst på högstadiet. I undan

tagsfall skall bidrag även kunna utgå för insatser på det gymn;;.siala sta

diet. I geografiskt hänseende skall bidrag främst utgft för insatser i 

storst:ldskommunerna. fli.ven andra kommuner - t. ex. med betydande 

imz;ndrargruppcr - skall emellertid kunna tilidclas bidrag. Bidrag skall 

kunna utgå dds för personell förstärkning vid undervisningen, dels till 

förstärkningsanordningar för elevvård och fritidsverksamhet. Statsbi

drag till personell förstärkning vid undervisningen utgår med belopp, 

som för varje unJervisningstimme motsvarar 115 % av CT 11. Statsbi

drag till förstärkningsanordningar för elevvård och fritidsvcrksamhet 

utgår med 50 C:O av de verkliga kostnaderna för denna verksamhet. Bi

drag får endast utgå till nya aktiviteter. 

Skolöverstyrelsen 

Under våren 1974 anordnade Sö fem konferenser i olika delar av lan

det i syfte att samla erfarenheter av den verksamhet som finansierats 

med medlen från ifrågavarande anslag. Till konferenserna inbjöds re

presentanter från länsskolnämnder, skolstyrelser och rektorsområden 

- skolledare, lärare, assistentlärare, fritidsledare, skolvärdar, elever 

m. fl. Enligt Sö förelåg det en synnerligen positiv insfailning bland de 

inbjudna till de möjligheter som dessa extra resurser erbjudit samt ett 

mycket stort intresse av att även i framtiden få del av dem. Den perso

nella förstärkningen vid undervisningen hade visat sig skapa förutsätt

ningar för en mera positiv attityd till skolan både bland !~irare och 

elever. 

Medlen som fritt kunnat disponeras och sättas in Yid akuta behov 

hade gett större effekt i undervisningen än om elevantalet hade sänkts 

med någon elev per klass. Studieresultaten och arbetsron hade vidare 

förbättrats, vilket bl. a. haft till följd att skolkfrekvcnsen minskat. Lag

arbetsprincipen hade vidare, enligt Sö, blivit uppmärksammad i större 

utsträckning än tidigare. 

Eftersom vissa problem i skolan inte avhjälps enbart genom pedago

giska insatser har enligt Sö förstärkningsanordningar för elevvård och 

fritidsverksamhet ansetts som en mycket värdefull resurs för förbättring 
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av skolmiljön. Föräldrar och elever har uttalat sin tillfredsstlillelse över 

att flera vuxna kunnat delta i skolans vardag. Samarbetet skola, fritids

nämnd och frivilliga organisationer har kunnat fördjupas. 

Inför budgetåret J 975/76 hemställer Sö om en fördubbling av ifråga

v:irande anslag under hänvisning till nämnda positiva erfarenheter. 

F öredragmzde!l 

Som framgått av min redogörelse i det föregående har skolöverstyrel

sen kunnat redovisa positiva erfarenheter av den verksamhet som fi

nansierats med medlen från detta ansiag. Med hänsyn hiirtill finner jag 

det rimligt att medel iiven för nästa budgetår anvisas under förevaran

de anslag. Jag beräknar anslaget till oförändrat 30 milj. kr. Jag avser att 

senare föresla regeringen att d.:: bestämmelser som gäller för verksam

heten innevarande budgetår i huvuds;:ik skali få giilla :iven budgetåret 

1975,!76. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda åtgärder på skolområdet för budgetåret 1975/76 

anvisa ett reservationsanslag av 30 000 000 kr. 

D 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga l'erk inom utbild

ningsväsendet 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 
1200000 

900 000 

Mellan staten och vissa organisationer har den 5 mars 1973 träffats 

ett avtal om skolornas grafiska och fotografiska mångfaldigande (prop. 
1973: 70, LU 1973: 16, rskr 1973: 178). Enligt avtalet, som gäller 
fr. o. m. den 1 juli 1973, har lärare vid bl. a. grundskolor, gymnasiesko
lor och lärarutbildningsanstalter rätt att i viss utsträckning fotokopiera 

eller på annat sätt mångfaldiga litterära eller konstnärliga verk samt 
fotografier. I ersättning härför betalar staten till företrädare för be
rörda upphovsmän m. fl. i regel ett öre per kopierad sida. Närmare 

bestämmelser för verksamheten har meddelats av Kungl. Maj:t den 9 

mars och den 29 juni 1973. 
Under budgetåret 1973174 utgick ersättning enligt avtalet ur förslags

anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. Därvid beräknades för 

kopiering 1,2 milj. kr. 

Skolövers ty ref sen 

Bestämmelser om den redovisning som skall ligga till grund för be

räkning av ersättningsbeloppets storlek återfinns i 11 § i nämnda avtal 

mellan staten och vissa organisationer. Enligt dessa bestämmelser skall 

redovisning av bl. a. antalet kopiesidor ske vart tredje år och då om-
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fatta all kopiering under ett halvår vid ca 10 % av de berörda läroan

stalterna. Den första redovisningen avsåg kopiering under andra halv

året 1973. På grundval av denna redovisning har skolöverstyrelsen (SÖ) 

fastställt ersättningen för budgetåret 1973174 till 900 000 kr. Av av

talet följer att ersättning skall utgå med detta belopp även för ettvart 

av budgetåren 1974175 och 1975/76. Sö beräknar därför medelsbehovet 

till 900 000 kr. för budgetåret 1975/76. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mångfaldigande av litteriira och konstliiirliga verk i11om 

utbildningsväsendet för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags

anslag av 900 000 kr. 

D 11. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

6 322 332 

6 524 000 

6 916 000 

Reservation 1256122 

Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 67, SU 1968: 129, rskr 

1968: 303) utgår statsbidrag till svensk undervisning i utlandet och till 
kommun, som svarar för undervisning av utlandssvenskars barn. Stats

bidrag utgår enligt kungörelsen (1968: 321) om undervisning för utlands

svenskars barn (ändrad senast 1974: 280) bl. a. till kostnader för lärar

löner och för pensionskostnad, som påförts huvudman för statsunder

stödd utlandsskola för lärare, på vilka statens allmänna tjänstepensions

reglcmcntc äger tillämpning. Om synnerliga skäl föreligger, får efter 

medgivande av skolöverstyrelsen (SÖ) därjämte utgå statsbidrag till hyra 

av lokaler för svensk utlandsskola. Till första uppsättningen stadigva

rande undervisningsmateriel utgår statsbidrag med belopp som Sö be

stämmer. 

Skolöverstyrelsen 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår 

framgår av följande sammanställning. 

Statsunderstödda svenska utlandsskolor läsåret 1974175 

Utg- och Ug- och 
mellan- Högsta- mellan- Högsta-

Europa stadier dium stadier dium 
Belgien Schweiz 

(Bryssel) X (Gencve) :< 
England Spanien 

(London) :< X (Fuengiroia) >~ 

Frankrike (Madrid) X ;< 
(Paris) X ;< (Palma de 
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Italien 
(Milano) 
(Rom) 

Portugal 
(Lissabon) 

Polen 
(Gdynia) 

Asien 
Hong Kong 
Iran 

(Tabriz) 
(Teheran) 

Indien 
( Kodaikanal) 

Afrika 
Algeriet 

(Alger) 
Etiopien 

(Addis Abcba) 
(Asmara) 

Folkrepubliken 
Kongo 

(Pointe Noire) 
Republiken 
Zaire 

(Semendua) 

Amerika 
Mexico 

Låg- och 
mellan-
stadier 

·'· 
X 

"' 

'" 

X 

X 

:< 
·" 

,, 

~< 

(Mexico City) >'. 
Brasilien 

(Sao Jose dos 
Campos) ,., 

Utbildningsdepartementet 

Högsta-
dium 

·• 

Mallorca) 
(Las Palmas) 

Västtyskland 
(Berlin) 
(Hamburg) 

Japan 
(Kosai) 

Libanon 
(Beirut) 

Burundi 
(Bujumbura) 

Kenya 
(Nairobi) 

Libyen 
(Benghazi) 

Tanzania 
(Dar es 
Salaam) 
(Kidatu) 
(Nzega) 

Peru 

Läg- och 
mellan" 
stadier 
>~ 

>:: 

~< 

~< 

... 
,•, 

>'. 

... , 

>' 
>< 

(Lima) :< 
Bolivia 

(Cochabamba) x 
Argentina 

(Tucuman) x 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 394 iOO kr. 

175 

Högsta-
dium 

.., En minskning enligt 0-alternativet skulle medföra en nedläggning 

av två eventuellt tre skolenheter. En sådan nedläggning skulle leda till 
att ca 100 utlandssvenska elever, dvs. 10 c~. av samtliga, utestängs från 

svensk undervisning. 

3. Sö beräknar att totalt ca 1 100 elever innevarande läsår för under

visning vid de statsunderstödda utlandsskolorna. Detta innebär ca 30 

elever fler än året dessförinnan. För läsåret 1975176 beräknas elev

antalet till 1 200. 

4. Vid fastställandet av organisationen för utlandsskolorna har Sö, 

med tillämpning av de riktlinjer för bidrag till svensk undervisning utom

lands som riksdagen fastställt (prop. 1973: 1 bil. 10, UbU 1973: 4, rskr 

1973: 50), fortlöpande sökt göra omfördelningar inom anslaget. Läs

året 1973174 indrogs således t. ex. sex lärartjänster vid tre utlandsskolor 

i Spanien, vilket möjliggjorde upprättande av en utbildningsorganisation 

i Beirut, Bryssel och Gcncve. Sö uppger emellertid nu att de åtgärder 
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som ytterligare kan vidtagas inom ramen för anslagna medel inte kan 
tillgodose de behov av svensk undervisning utomlands som föreligger. 
Inför läsåret 1974/75 har det enligt Sö gjorts framställningar om stats
bidrag till svensk utlandsskcla i bl. a. Pakistan, Bolivia, Argentina, Cen
tralafrikanska republiken, Polen, Spanien och Finland. Dessutom för::
ligger det er: framställning om statsbidrag till internationell skola för 
svenska barr- i Saint Germain en Laye i Frankrike. Siutligen föreligger 
det framstäl.i.ningar om ökat statsbidrag till kompletterande svensk under
visning i bl. a. Singapore, Schweiz och USA. 

5. Sö föreslår en ökning av antalet lärartjänster med sex ( +- 3::'.l 979 
kr.). 

6. Sö föresl~·.r en ökning av anslagsposten Undervisningsmateriel 
m. m. under konvisning till den beräknade elevökningen nästa läsår 

( + 15 000 kr.). 
7. Sö föreslår en ökning av anslagsposten Hyresbidrag ( + 150 000 

kr.). Enligt Sö spelar hyresbidraget en avgörande roll för bestämmande 
av elevavgiftens storlek. 

8. Sö föreslår en ökning av anslagspost~n LTndcrvisr:ing av u:!:rnds

svenskars barn' i Swrigc (+so 000 kr.). 

I skrivelse den 28 mars 1974 uttalade riksdagen som sin mening att 
statsbidragsbestämmelserna m. m. för svensk utlandsskola borde bli före
mal för särskild utredning (UbU 1974: 10, rskr 1974: 93). Med anled
ning härav tilikallades enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 maj 1974 tre 
sakkunniga för att utreda den svenska undervisningen i utiandet. En 
grund'.':!:gande fråga som enligt direktiven bör tas upp till prövning ~l:· 

för v:i,·.:!. elevgrupper svensk undervisning skall anordnas i utlandet. 
En förutsättning skall därvid vara att elevernas familjer har en reell 
anknytning till Sverige. De sakkunniga skall med utgångspunkt i vatl 
som anförts i prop. 1973: 1 (bil. 10 s. 222, UbU 1973: 4, rskr 1973: 50) 
göra en bedömning av vad som skall betraktas som sadan anknytning. 

F öredragande11 

Som framgått av vad jag nyss anfört har särskilda sakkunniga tillkal

lats för att utreda den svenska undervisningen i utlandet. Utredningen 

skall enligt sina direktiv arbeta skyndsamt. Med hänsyn härtill är jag 
inte nu beredd att beräkna statsbidrag för ytterligare lärartjänster vid 
utlandsskolorna. Under anslagsposten Reseersättningar har jag beräknat 
197 000 kr. för nästa budgetår samt under anslagsposten Undervisr.ings

materiel m. m. 887 100 kr. Anslagsposten Hyresbidrag bör tas upp med 
oförändrat belopp. I övrigt har jag inte någon erinran mot skolöver

styrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett rcservationsanslag av 6 916 000 kr. 
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D 12. Nomadskolor 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
J 975/76 Förslag 

5 462 253 
5 798 000 
6145 000 

177 

Enligt de i prop. 1962: 51 (SU 1962: 141, rskr 1962: 319) uppdragna 
riktlinjerna för nomadskolväsendets organisation skall samerna för 
-;ina barn få valfrihet mellan vanliga kommunala skolor och särskilda 
nomad~kolor. För att ge denna valfrihet en reell innebörd bör nomad
skolorna i olika avseenden ha en med övriga skolor likvärdig standard. 
1\ted de modifikationer som kan vara befogade med hänsyn till sko
lornas samiska karaktär bör principerna för den nya grundskolan ge
nomföras även i nomadskolorna. 

Nomadskolor upprätthålls innevarande budgetår i Karesuando, Lanna
vaara, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Tämaby och Ange. Vid samtliga 
skolor förekommer undervisning i årskurserna 1-6 och vid skolan i 
Gällivare även i årskurserna 7-9. Sistnämnda årskurser är samordnade 
med grundskolans högstadium i kommunen. Totala antalet elever be
räknas läsåret 1974/75 till 216 och läsåret 1975/76 till 239. Verksam
heten regleras i nomadskolstadgan (1967: 216, omtryckt 1971: 390, änd
rad senast 1974: 406). 

Vid nomadskolan sker undervisning på svenska och samiska språken. 
Ämnet samiska förekommer i samtliga årskurser. 

Personal 
Lärare 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Uppbårdsmedel 

Skolöverstyrelsen 

1974/75 

15 
38 
63 

3 619 900 
2000 

39 600 
1 023 200 

170 300 
1015000 

5 870 000 

72000 

Nettoutgift 5 798 000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

-I 
-3 
-4 

+315 500 
of. 
of. 

9 500 
+ 8 500 
T 7 500 

+322 000 

of. 

+322 000 

+322 000 

Före
draganden 

-1 
-3 
-4 

+315 500 
of. 

+ 3 200 
+ 7 900 
+ 8 500 
+ 12 300 

+347 400 

of. 

+347 400 

+347 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 549 136 kr., varav 126 367 kr. av
ser höjt Iönekostnadspålägg. 

12 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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2. Med hänsyn till det låga elevantalet i nomadskolan i Arjeplog 
har lågstadieläraren under de två senaste åren åtnjutit partiell tjänst

ledighet för att utarbeta läromedel i samiska. Fr. o. m. <len 1 juli 1974 
har länsskolnämnden överflyttat lågstadieläraren till vakant tjänst inom 
det kommunala skolväsendet i Arjeplog. Med anledning härav föreslår 
skolöverstyrelsen (SÖ) indragning av tjänst som lärare 1 vid nomad

skolan i Arjeplog (- 54 213 kr.). För att täcka nödvändig undervisnings
tid erfordras dock ett ökat antal lärartimmar ( + 13 860 kr.). 

3. Till följd av dels ökat elevantal; dels arbetstidsförkortning föreslår 
Sö att ytterligare en tjänst som ekonomibiträde inrättas vid nomadsko

lan i Ange ( +46 348 kr.). 
4. SÖ beräknar att samordnad specialundervisning skall få meddelas 

vid nomadskolorna under sammanlagt 50 veckotimmar under budget
året 1975176. 

5. Sö överlämnar en skrivelse, daterad den 11 juni 1974, från läns

skolnämnden i Norrbottens län angående elevhemmet vid nomadskolan 
i Karesuando. Av skrivelsen framgår att länsskolnämnden beslutat 

lägga ned clevhemsverksamheten vid skolan fr. o. m. den 1 juli 1974. 
Med anledning härav föreslår Sö indragning av en tjänst som före
ståndare, en tjänst som biträdande föreståndare, en tjänst som kokerska 
och en tjänst som ekonomibiträde (-194 274 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 145 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare ett ekonomi
biträde vid nomadskolan i Änge. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nomadskolor för budgetåret 1975176 anvisa ett förslags

anslag av 6 145 000 kr. 

D 13. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

50 546 409 

49 825 000 

53 822 000 

Statsmakterna beslöt år 1965 (prop. 1965: 70, SU 1965: 101, rskr 

l 965: 275) att blind- och dövskolorna skulle ersättas av en statlig obli

gatorisk tioårig grundskola för barn, som är syn-, hörsel- eller talska

dade. Denna grundskola var fullt genomförd i och med utgången av 

läsåret 1970171. Skolformen benämns specialskolan. Verksamheten regle

ras genom specialskolstadgan (1965: 478, omtryckt 1970: 327, ändrad 

senast 197.:J.: 405). 

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, 
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belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Eke
skolan mottas som elever synskadade barn med tilläggshandikapp. Hör
selskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter, belägna i Stock
holm (Manillaskolan), Gnesta (Asbackaskolan), Lund (Östervångssko
lan), Vänersborg (Väncrskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnösand 
(Kristinaskolan), dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan (s. k. 
externa klasser). Asbackaskolan mottar elever med tilläggshandikapp. 
Vid en skolenhet i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas normalbegåvade 

barn med grava talskador samt hörselskadade barn med beteendestör
ningar och vissa andra komplikationer. 

Personal 
Lärare 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Kostnader för Landa- och 
Yärendsskolan 
Lönekostnader 
Sjukvard åt personal 
Reseersättningar 

därav högst 75 000 kr 
för deltagande i kurser, 
konferenser m. m. 

Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 
Rikscentraler för peda
gogiska hjälpmedel 

1974/75 

279 
453,5 

732,5 

2 370 200 
35312000 

52 800 
372 000 

7 136 000 
408 000 

4 410 000 

Uppbördsmede/ 

50 061 000 

236 000 

Nettoutgift 49 825 000 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

+ 6 
+23,5 

-i-29,5 

-2 370 200 
+s 684100 

l 600 
+ 135 600 

( _:_ 78 800) 
-C-1 298 600 
-'- 57 400 

322 500 

+1386500 

+6516700 

of. 

+6516 700 

+6 517 000 

Före
draganden 

of. 
+ 4 

+ 4 

-2 370 200 
+4 563 300 
+ 2100 
+ 61 800 

(-l- 30 000) 
+1399 700 
' 69 900 
+ 270 500 

+3 997 000 

of. 

+3 997 000 

+3 997 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 5 814 393 kr., varav 1 200 827 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) redogör för olika utredningsprojckt som 
pågår inom specialskolans område samt för de förslag som ingivits . till 
Kungl. Ivfaj :t under år 1974. 

Genom beslut den 15 december 1972 uppdrog Kungl. Maj :t till Sö 
att i samarbete med andra berörda myndigheter och med beaktande 
av vad utbildningsutskottet anfört i sitt betänkande (UbU 1972: 47) 
kartlägga och föreslå åtgärder som fordras för att undervisningsbehovet 
skall bli tillgodosett för utvecklingsstörda barn och ungdomar med syn-



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 180 

och/eller hörselskador. Under våren 1973 tillsatte Sö efter samråd med 
arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen en arbetsgrupp med uppgift 
att utarbeta förslag enligt Kungl. Maj:ts uppdrag. I skrivelse den 13 
juni 1974 har Sö - efter framställning från nämnda arbetsgrupp -
hemställt hos Kungl. Maj:t om att medel ställs till förfogande redan 
under innevarande budgetår för att en försöksverksamhet beträffande 
gravt utvecklingsstörda elever med synskador skulle kunna komma till 
stånd ( + 84 364 kr.). Syftet med försöksverksamheten skulle vara att få 
till stånd en närmare inventering av de synskadades pedagogiska situa
tion i träningsskolan, genom reselärarverksamhet stödja dessa elever, 
deras lärare och föräldrar, följa upp verksamhet där erfarenheter gjorts 
och få pedagogisk erfarenhet beskriven i en rapport som sedan kunde 
utnyttjas på andra håll i landet. En skrivelse i ämnet har inkommit från 
Handikappförbundens centralkommitte. 

En arbetsgrupp med representanter från Sö och arbetsmarknadssty
rclsen har utrett frågan om överföring av skolorna för vuxna synskadade 
i Kristinehamn och Växjö till arbetsmarknadsutbildningen. I skrivelse 
den 19 februari 1974 till arbetsmarknadsdepartementet redovisade Sö 
detta utredningsarbete samt föreslog att ifrågavarande specialskolor 
skulle läggas ned den 1 juli 1974 och att från samma dag mot
svarande utbildning skulle anordnas inom arbetsmarknadsutbildningen 
såsom anpassningskurser. Den 14 juni 1974 meddelade Kungl. Maj:t 
beslut i vad avser anordnande inom arbetsmarknadsutbildningen av kur
ser motsvarande den utbildning som hittills anordnats vid Landaskolan 
och Värendsskolan. Genom beslut samma dag ändrades det den 31 maj 
1974 utfärdade regleringsbrevet för budgetåret 1974175 avseende anslag 
till det obligatoriska skolväsendet m. m. i enlighet härmed. 

Även under innevarande läsår har det inom SÖ pågått en översyn av 
utbildningen för hörselskadade elever. översynen avser högstadieorga
nisationen för specialskolan för hörselskadade, organisationen av gym
nasieskolan för hörselskadade samt hörselklassorganisationen i grund
skolan och gymnasieskolan. Sö planerar att inom kort redovisa utred
ningsarbetet samt därav föranledda förslag. 

I samråd med specialskolans rektorer genomför Sö en översyn av 
specialskolornas organisation avseende dels ansvar och befogenheter för 
olika personalgrupper samt samarbetsformer, dels rutinerna för eko
nomi, planering och drift. Arbetet är i första hand inriktat på att kon
struera en principmodell, som kan anpassas efter varje skolas särskilda 
förhållanden. 

I skrivelse den 26 november 1973 har Sö föreslagit ändrade upptag
ningsområden för specialskolans för hörselskadade låg- och mellansta
dium fr. o. m. den 1 juli 1974. Förslaget innebär bl. a. att Birgittaskolan 
i Örebro, som nu är riksskola för hörselskadade elever, skall få ett eget 
upptagningsområde. Styrelsen för Manillaskolan har inkommit med en 
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skrivelse i ärendet. Genom beslut den 29 november 1974 har Kungl. 
Maj:t ändrat specialskolstadgan (1965: 478) i överensstarrimelse med 

Sö:s förslag. 
3. F. n. finns det endast arvodestjänster som studierektor vid special

skolan. Sö uppger att skolorna har svårt att rekrytera innehavare till 
dessa tjänster. Arbetsbördan för skolledningen växer och framför allt 

behöver den pedagogiska ledningen förstärkas med tanke på att special

skolan saknar huvudlärare. Sö föreslår därför att nio ordinarie tjänster 

som studierektor inrättas, en vid varje skola ( + 187 007 kr.). 

4. Sö föreslår vidare att tre tjänster som speciallärare vid Asbacka
skolan samt två tjänster som speciallärare vid Kristinaskolan ordinarie
sätts. Elevantalet vid Kristinaskolan beräknas öka vilket nästa budgetår 

medför ett behov av sammanlagt 14 speciallärare. Skolan har svårt att 

rekrytera lärare. Sö har gjort den bedömningen att antalet ordinarie 
tjänster därför behöver ökas. 

5. F. n. har Hällsboskolan en tjänst som talpedagog dels för talkli
nikarbetet med skolans elever, dels för diagnostiskt arbete med de 
elever som är intagna för observation och utredning. Den utredande 
verksamheten är av betydande omfattning och beräknas öka. Sö be

dömer att större resurser behövs för detta utredningsarbete och föreslår 
därför att ytterligare en tjänst som talpedagog inrättas vid skolan 

( + 74 054 kr.). 

6. Fr. o. m. läsåret 1973/74 är landet indelat i fem regioner vad av
ser stöd till synskadade elever. Stödverksamheten omfattar synskadade 

barn i förskolåldern samt synskadade elever främst i grundskola och 

gymnasieskola. Verksamheten står under iedning av styrelsen och rek
torn för Tomtebodaskolan. Inom varje region skall det finnas minst 
en tjänst avseende förskolebarn (förskolekonsulent), en tjänst avseende 
synsvaga elever (speciallärare/reselärare) och en tjänst avseende gravt 
synskadade elever (speciallärare/reselärare). Sö anser att organisationen 
successivt måste tillföras nya tjänster under de kommande åren, om de 
synskadade eleverna utanför specialskolan skall kunna få en tillfreds
ställande service. Sö uppger att av förskolekonsulenternas senaste års
berättelse framgick att 281 av de 378 registrerade synskadade förskole
barnen i landet besöktes en eller två gånger under läsåret 1972173 me

dan de övriga 97 barnen inte fick något besök alls. Enligt Sö:s be

dömning bör varje barn besökas fem till sex gånger per år. Sö föreslår 

därför att medel nästa budgetår beräknas för ytterligare två tjänster 
som förskolekonsulent ( + 140 767 kr.). Sö redogör vidare för det antal 
synsvaga och gravt synskadade elever som de i organisationen ingående 

speciallärarna/reselärarna skall betjäna. Det totala antalet elever som 
har behov av reselärarscrvice i det allmänna skolväsendet beräknas 
uppgå till 1 300 nästa läsår. Sö föreslår att medel beräknas för ytterli
gare fem tjänster som speciallärare/reselärare nästa budgetår ( + 370 268 
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kr.). I särskild skrivelse till utbildningsdepartementet har Handikapp
förbundens ccntralkommitte bl. a. krävt en utvärdering av ifrågavaran
de lärares arbete. 

7. Enligt Sö kan inte de nämnda förskolekonsulenterna och special
lärarna/reselärarna fungera effektivt om de inte får biträdeshjälp. Sö 
beräknar därför medel för två och en halv tjänster som kontorsbiträden, 
dvs. en halv tjänst inom varje region (+111 719 kr.). Sö beräknar ti!l
lika medel för en tjänst som kontorsbiträde vid Tomtebodaskolan, som 
har det samlade ansvaret för verksamheten ( +45 964 kr.). 

8. Innevarande läsår finns det bl. a. en tjänst som psykolog inrät
tad för Manillaskolans och Asbackaskolans gemensamma behov samt 
en halv tjänst som psykolog vid Ekeskolan. Sö erinrar om att döva ele
vers kommunikationssvårigheter gör att utredning och undersökning 
av sådana elever tar mycket lång tid. Sö bedömer det som nödvändigt 
att Ekeskolan och Manillaskolan får en förstärkning av denna utredande 
och undersökande verksamhet. Sö beräknar medel för ytterligare en 
halv tjänst som psykolog vid vardera skolan nästa budgetår ( +90 451 
kr.). 

9. Elevantalet vid Kristinaskolan beräknas, vilket framgått av det 
föregående, öka nästa läsår. Dessutom kvarstår enligt Sö på grund 
av arbetstidsförkortningen behov av utökning av ekonomipersonalen. 

Sö föreslår att en tjänst som ekonomibiträde inrättas vid Kristina
skolan budgetåret 1975/76 ( +44 688 kr.). 

10. Vid Vänerskolan utgår f. n. arvode till kuratorhjälp motsvarande 
en halv tjänst. För att undvika att de kurativa uppgifterna fördelas på 
olika befattningshavare föreslår Sö att en halv tjänst som kurator vid 
Vänerskolan inrättas fr. o. m. budgetåret 1975176, och att arvode mot
svarande en halv tjänst dras in. 

11. Fritidsverksamheten vid Birgittaskolan med omkring 190 elever 
har sådan omfattning att en person behövs som närmast under rektor 
kan organisera och leda verksamheten. Den tjänst som skolan behöver 
är, enligt Sö, en kvalificerad ledartjänst med uppgifter som väsentligt 
skiljer sig från de tjänster som fritidsassistenter, vilka är inrättade vid 

specialskolorna. Sö upprepar därför sitt förslag att tjänsten som fri

tidsassistent vid Birgittaskolan omvandlas till tjänst som fritidsledare 

(+3 831 kr.). 
12. Antalet elever vid Asbackaskolan med ytterligare handikapp har 

ökat under de senaste åren. En stor del av eleverna har motoriska stör

ningar. Behovet av sjukgymnastik för eleverna ökar enligt Sö och 
f. n. köps tjänster från annat håll. Behandlingen av sjukgymnast bör 
integreras med den övriga verksamheten speciellt på fritids- och vård
sidan. Sö föreslår att en halv tjänst som sjukgymnast inrättas vid 

skolan fr. o. m. budgetåret 1975/76 ( +24 219 kr.). 
13. Sö erinrar om att byggnadsstyrelsen i skrivelse den 16 februari 
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1973 tili Kungl. Maj :t anhållit om medel för projektering av tillbyggnad 
av 1-fallsboskolan. Om tillbyggnaden kommer till stånd måste, enligt 
Sö, boendekapaciteten öka med ytterligare två elevhem. Boendet bör 

förhiggas utanför skolan genom förhyrning av villor eller lägenhe
ter. Sö beräknar därför medel till ytterligare sju tjänster som vårdare 
och en tjunst som ekonomibiträde vid skolan nästa budgetår ( + 357 501 
kr.). 

1.i. I enlighet med uppdrag på grundval av statsmakternas beslut 

år 1973 (prop. 1973: 1 bil. 10 s. 234, UbU 1973: 4, rskr 1973: 50) åter
kommer Sö med förslag i fråga om hörselpedagogiska centra. Enligt det 

tidigare förslaget skulle det på vissa orter i landet, i anslutning till spe
cialskolorna, finnas medicinska, pedagogiska och tekniska resurser för att 
kunna ge service åt hörselskadade och döva elever. En särskild arbets
grupp im1m Sö har nu arbetat fram organisationen mer i detalj, avgivit 
förslag med anledning därav samt inhämtat remissynpunkter på försla
get, som alltså i huvudsak överensstämmer med det gamla förslaget. 
Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till en resursförstärkning 
för hörselskadade elever utanför specialskolan, men skilda uppfattning
ar har redovisats framför allt i frågan om var de hörselpedagogiska 
centra ~kall placeras, vid specialskolorna eller inom sjuk- och hälsovår
den. Av länsskolnämndcrna avstyrker tre arbetsgruppens organisations
förslag, tre ställer sig tveksamma medan övriga länsskolnämnder i prin
cip tillstyrker förslaget. Samtliga specialskolor för hörselskadade är posi
tiva till förslaget. Positiva är även Svenska dövlärarsällskapet, Hörsel
vårdskonsulenternas förening, Riksförbundet Döva och hörselskadade 
barns malsmän samt Svenska kommunförbundet. Sveriges akademikers 
centralorganisation, socialstyrelsen, Svensk teknisk audiologisk förening, 
Landstingsförbundet och Svenska otolaryngologförbundet vill emellertid 
ha en förnyad utredning. Dessa remissinstai:J.ser menar att en utbyggnad 
av den hörseltekniska och medicinska servicen vid specialskolorna 
skulle innebära en splittring av de resurser som måste finnas inom 
landstingets hörselvård. Till utbildningsdepartementet har särskilda 
skrivelser i ämnet inkommit från bl. a. Handikappförbundens central
kommi!te och från Riksförbundet Döva och hörselskadade barns måls
män. 

Enligt Sö behöver frågan om bättre service till hörselskadade elever 
inte ytterligare utredas. Remissinstanserna har varit helt eniga i fråga 
om behovet av resursförstärkning. Olika meningar har kommit till ut
tryck endast beträffande organisatoriska enskildheter och resursernas 
placering. I detta läge anser Sö att de resterande oklarheterna bör klar
läggas genom en försöksverksamhet innan någon slutlig ställning tas 
till organisationsmodellen. Sö föreslår därför att det nästa läsår får 
starta en försöksverksamhet med hörselpedagogiskt centrum vid Birgitta
skolan. Verksamheten bör enligt Sö omfatta tre år. Den bör baseras på 
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den modell som den inom Sö tillsatta arbetsgruppen föreslagit men där
utöver särskilt avse dimensioneringen av den tekniska och medicinska 

personalen vid skolorna och formerna för ökat utnyttjande av den ex
pertis som är knuten till landstingens hörselvård. Enligt Sö kräver för

söksverksamheten att medel för budgetåret 1975/76 beräknas för en 

tjänst som regionkonsulent, en tjänst som regioningenjör, en halv psyko

logtjänst och en halv tjänst som kontorsbiträde ( +243 029 kr.). En 

uppräkning av anslagsposterna Reseersättningar, Expenser och övriga 

utgifter krävs även ( + 57 000 kr.). 

15. Om inte försöksverksamheten med hörselpedagogiskt centrum 

kan få komma till stånd, måste det enligt Sö beräknas medel för ytter

ligare en tjänst som hörselingenjör vid Birgittaskolan, varvid den nu

varande tjänsten som teknisk assistent i befordringsgång F 1 kan indras 

(+22504 kr.). 

16. Ekeskolan mottar gravt synskadade elever med ytterligare handi

kapp från hela landet. Det vanligaste tilläggshandikappet är psykisk ut

vecklingsstörning. Två av skolans klasser är emellertid avsedda för ele

ver som är både syn- och hörselskadade - s. k. dövblinda. För svårt 

utvecklingsstörda gravt synskadade elever som av olika anledningar 

inte kunnat tas emot av Ekeskolan samt för övriga i särskolan placerade 

elever med mindre grava synskador finns en reselärartjänst inrättad vid 
Ekeskolan. Enligt Sö krävs det en resursförstärkning för gruppen döv

blinda barn under skolåldern. Föräldrarna till dessa barn måste tidigt 

få hjälp och råd av en konsulent som är väl insatt i barnens komplicera

de skador och som kan göra bedömningar och ge råd om träning. Den 

insats som övriga konsulenter för syn- resp. hörselskadade förskolebarn 
kan göra är helt otillräcklig vad gäller dessa dubbelhandikappade barn. 

Sö föreslår därför att en tjänst som förskolkonsulent för syn- och hör

selskadade förskolebarn inrättas fr. o. m. nästa budgetår vid Ekeskolan 

( +74 054 kr.). 
17. Asbackaskolan mottar gravt hörselskadade elever med tilläggs

handikapp från hela landet. Enligt en inventering utförd av socialsty

relsen var 1970 antalet utvecklingsstörda med grava hörselhandikapp un

der 21 år 206. Av dessa undervisades 18 vid Asbackaskolan. Ett mind

re antal av de särskolpliktiga med lättare hörselskador fick vid inven

teringstillfället sin undervisning i hörselklasser inom särskoleorga 

nisationen i Stockholms och Västernorrlands län. De flesta utvecklings

störda elever med hörselhandikapp fanns i särskolans reguljära klas

ser. Den statliga specialskolan kan inte ta emot dessa elever. Lands

tingen har emellertid inte tillgång till erforderliga pedagogiska resurser 

för att kunna ge dem en tillfredsställande undervisning. Enligt Sö har 

Asbackaskolan både erfarenhet och kunnande om metoder hur svag

presterancle hörselskadade elever bör undervisas. Asbackaskolans resur

ser bör därför utnyttjas vid utvecklingen av pedagogiken på området. 
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Enligt Sö är det angeläget att detta arbete snarast påbörjas. Sö föreslår 
därför att det vid skolan inrättas en tjänst som resclärare och en halv 
tjänst som psykolog ( + 119 100 kr.). Dessa skall utgöra en riksresurs 
med uppgift att bl. a. ge pedagogisk rådgivning och service samt sam
ordna landstingens, kommunernas och statens undervisning för hörsel
skadade utvecklingsstörda elever. I särskild skrivelse har Handikappför
bundens centralkommitte tillstyrkt Sö:s förslag. 

18. Vid de specialskolor som mottar syn- eller hörselskadade elever 
med tilläggshandikapp samt talskadade elever är behovet av skolläkar
insatser väsentligt större än vid övriga specialskolor. Sö beräknar därför 

ytterligare medel till arvode åt skolläkarna vid dessa specialskolor 
( + 30 000 kr.). Enligt nuvarande regler utgår arvode till skolläkare 
med 70 kr. för varje under läsåret närvarande elev vid specialskolan. 

19. Vid östervångsskolan finns det f. n. en tjänst som hörselingenjör. 
Dessutom utgår det arvode med 3 300 kr. till hörseltekniker och audio
log. Enligt Sö får hörselingenjören mest arbeta med service, underhåll 
och monteringsarbeten, uppgifter som är relativt enkla men tidskrä
vande. Sö menar att hörselteknikern i stor utsträckning kan ta över 
dessa arbetsuppgifter så att hörselingenjören kan friställas för mer kva
lificerade uppgifter. Detta kommer att vara särskilt nödvändigt ·nästa 
läsår då elevantalet beräknas öka. Sö beräknar därför ökat arvode till 
hörseltekniker och audiolog vid östervångsskolan ( + 18 000 kr.). 

20. F. n. finns det en tjänst som skolsköterska vid vardera Manilla
skolan, Vänerskolan, Kristinaskolan, Birgittaskolan, Hällsboskolan och 
Tomtebodaskolan samt en och en halv tjänst vid Ekeskolan och en halv 
tjänst vid Asbackaskolan. Vid Östervångsskolan utgår arvode till skol
sköterska med 18 000 kr. motsvarande 24 veckotimmar. Sö beräknar 
medel för en trefjärdcdels tjänst som skolsköterska vid Östervångssko
lan nästa budgetår under hänvisning till ett uttalat önskemål att skol
sköterska skall kunna följa med eleverna när dessa gör sjukhusbesök 
( + 12 000 kr.). 

21. Enligt Sö har flera specialskolor i sina anslagsframställningar be
gärt tjänster som kontorsbiträden under hänvisning till en ökad arbets
belastning på skolexpeditionerna. Sö erinrar om att en arbetsgrupp inom 
Sö f. n. ser över specialskolans funktioner och inre organisation. I av

vaktan på att denna arbetsgrupp slutför sitt arbete vill inte Sö tillstyrka 
inrättande av ifrågavarande tjänster som kontorsbiträden. Sö beräknar 
emellertid, med hänsyn till den redovisade arbetsbelastningen, ökade me
del till arvode åt sekreterare, skrivhjälp m. m. för budgtåret 1975/76 
( + 50 000 kr.). 

22. Sö beräknar för nästa budgetår arvode till två skolvärdinnor vid 
Birgittaskolan med sammanlagt 25 000 kr. ( + 15 800 kr.). 

23. Vid Asbackaskolan råder enligt Sö stor brist på utrymme bl. a. 
vad gäller samlingssal, rum för skolläkare och skolsköterska, psykolog, 
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hörselteknisk personal, materialrum, expeditionslokaler m. m. Elevanta
let vid ~kolan beräknas öka nästa läsår. Sö och byggnadsstyrelsen under
sökes f. n. möjligheter till förhyrning av elevbostäder utanför skolan 
dels för dessa nytillkommande elever, dels för utflyttning av elever från 

internatet. De friställda lokalerna på skolan kan då användas till att av
hjälpa bristen på administrationslokaler m. m. Vid de planerade boende
enheterna utanför skolan föreiigger behov av personer med särskilt an
svar. Enligt Sö kan problemet lösas genom arvodering av vårdare. Sö 
beräknar därför arvode till tre elevhemsföreståndare vid skolan mot

svarande skillnaden mellan en vårdares och en elevhemsföreståndares 

lön (--:-16 500 kr.). 
2-L Enligt Sö är teckenspråket f. n. föremål för utveckling och forsk

ning i syfte att normera och anpassa det till normalspråkets struktur. 
De hittills vunna rönen har påvisat teckenspråkets betydelse för döva 
barns språkliga och kognitiva utveckling under förutsättning att det 
simultant följer talspråket. Skolpersonalens kunskaper i teckenspråket 
och insikter i den nya tekniken vid dess användning är dock inte till
fredsställande. Enligt läroplanen skall undervisning. i teckenspråket ges 
eleverna. men kurser för all personal bör enligt Sö dessutom kon
tinuerligt ingå i utvecklingsarbetet. Sö beräknar därför medel till ar
vode at lärare i teckenspråket vid samtliga skolor för hörselskadade ele
ver. Genomsnittligt beräknas fem veckotimmar per skola arvoderade en
ligt CT 10 (...:... 56 350 kr.). 

25. Sö föreslår att arvode till bibliotekarie utgår fr. o. m. nästa bud
getår vid Asbackaskolan och Ekeskolan ( +2 000 kr.) samt att arvode 
till materialvardare får utgå till Ekeskolan ( + 1 500 kr.). 

26. Sö:s förslag beträffande den regionala organisationen för peda
gogiskt stöd åt synhandikappade beräknas medföra en ökning av me
delsbehovet under posten Reseersättningar ( + 70 000 kr.). Förslaget 
betr~ifiande de dubbelhandikappade eleverna vid Ekeskolan och As
backaskolan beräknas också medföra en ökning av medelsbehovet un
der ifrågavarande anslagspost ( + 22 000 kr.). 

27. Sö föreslår att anslagsposten Expenser räknas upp för att täcka 

de ökade kostnaderna för de föreslagna nya tjänsterna inom den re

gionala organisationen för synskadade elever ( + 10 000 kr.). Förslaget 

beträffande de dubbelhandikappade beräknas också medföra en ök

ning av medelsbchovet under anslagsposten ( + 500 kr.). 

28. Genom beslut den 3 november 1967 har Kungl. Maj:t meddelat 

bestämmelser om fickpengar åt elever vid specialskolan. Fickpengarna 
utgår med en till tolv kr. i veckan per elev varierande med hänsyn till 
elevens aldcr. Beloppen har varit oförändrade sedan 1968. Sö hemstäl
ler att Kungl. Maj:t fastställer högre belopp med hänsyn till de all

m~inna prisstegringarna ( + 50 000 kr.). 

29. Enligt Sö är behovet av speciella hjälpmedel och läromedel stort 
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inom all undervisning av handikappade. Särskilt uttalat är det för gravt 

handikappade som blinda, döva, rörelsehindrade och psykiskt utvec

lingsstörda. Under åren har särskilda åtgärder vidtagits för att för
bättra läromedelssituationen för ifrågavarande grupper. Således inrät
tades rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel åt synskadade vid Tom

tebodaskolan i Solna år 1965, rikscentralcn för pedagogiska hjälpmedel 
ät rörelsehindrade vid Bräcke östergård i Göteborg år 1967, rikscen

tralen för pedagogiska hjälpmedel åt hörselskadade vid Birgittaskolan 

i Örebro år 1969 samt rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel åt sär

skoleek;:er vid Olovsdalsskolan i Umeå år 1971. Läromedelsutveckling

en vid dessa centraler har inordnats i det av Sö ledda läromedelsut
vecldings.arbetet inom specialundervisningen, det s. k. LIS-projektet. 

Riksccntralerna för pedagogiska hjälpmedel i Örebro och Umeå har 
också helt finansierats med medel från anslaget Pedagogiskt utveck

lingsarbete. Riksccntralen i Göteborg har däremot finansierats med 
medel från anslaget Länsskolnämnderna medan rikscentralen i Solna 

finansierats med medel från förevarande anslag. Av den utvärdering av 

verksamheten som gjorts framgår, enligt Sö, att centralernas insatser 
för de handikappades undervisningssituation varit av oerhört stort 

värde. För att därför säkra de utomordentliga resurser som centralerna 
utgör samt för att effektivera och rationalisera verksamheten föreslår 
Sö dels att verksamheten i Örebro och Umeå permanentas, dels att kost
naderna för löner och omkostnader vid centralerna beräknas under ett 
anslag. Sö förklarar sig medveten om att den slutliga lösningen av or
ganisationen av rikscentralernas verksamhet kan komma att föreslås av 
utredningen om skolan, staten och kommunerna. Sö menar emellertid 
att det är nödvändigt att något görs i avvaktan på ett sådant eventuellt 
förslag. Sö föreslår därför att medel anvisas för löner och omkostnader 
för centralerna under en ny anslagspost under förevarande anslag samt 
vad gäller själva produktionen av läromedel under anslaget Special
skolan m. m.: Utrustning m. m. Tjänster föreslås bli inrättade för nu 
befintlig personal vid rikscentralerna. 

Statens institut för Iäromedelsinformation har i skrivelse den 2 okto
ber 1974 yttrat sig över Sö:s förslag beträffande rikscentralerna för 
pedagogiska hjälpmedel. 

F örcdraganden 

Som framgått av vad jag anfört vid min anmälan av vissa gemen
samma frågor inom skolväsendet prioriterar jag inför nästa budgetår 

förstag ~l'm rör handikappområdet. Under förevarande anslag beräknar 
jag d1iriör medel för följande ytterligare tjänster vid specialskolorna: 
Medel för en tjänst som talpedagog vid Hällsboskolan (5), en tjänst 

som för~kolekonsulent, en tjänst som speciallärare/reselärare och tre 
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tjänster som kontorsbiträden vid den regionala organisationen för stöd 
åt synskadade (6), en halv tjänst som psykolog vid Manillaskolan (8), 
en halv tjänst som psykolog vid Ekeskolan (8), en halv tjänst som kura
tor vid Vänerskolan (10), en halv tjänst som sjukgymnast vid Asbacka
skolan (12) samt för en tjänst som förskolekonsulent för syn- och hör
selskadade barn vid Ekeskolan (16). Jag beräknar dessutom medel för 
arvode tiil tre elevhemsföreståndare vid Asbackaskolan (23). 

Sö h;,:· framfört vissa förslag beträffande utbildningen av gravt ut
veckli:ri~:,.,törda elever med syn- eller hörselskador (2 och 17). Enligt 
Sö m;\,;tc pedagogiken för dessa elevgrupper utvecklas. Ekeskolans 
och At' ·: kaskolans nuvarande resurser bör därvid tas i anspråk. Sär
skilda ;:;·:del bör dessutom beräknas för att ytterligare personal för än
damålc: skall kunna anställas vid dessa skolor. Jag har ingen erinran 
mot Sö :s förslag. Den utökade verksamheten vid skolorna bör emeller
tid inordnas och därmed också finansieras inom ramen för det pedago
giska utvecklingsarbete Sö bedriver. Som framgått av min redogörelse i 
det föregående har jag beräknat särskilda medel för ändamålet under 
anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Kungl. Maj:t har den 13 december 1974 uppdragit åt byggnadssty
relsen att projektera tillbyggnad av Hällsboskolan. Den planerade till
byggnaden kommer dock inte att bli färdig i sådan tid att medel erford
ras för ytterligare personal m. m. vid skolan redan under nästa bud
getår (13). 

Sö, som med anledning av statsmakternas beslut år 1973 (prop. 1973: 
1 bil. 10 s. 234, UbU 1973: 4, rskr 1973: 50) haft i uppdrag att ytterli
gare pröva tidigare förslag om hörselpedagogiska centra, återkommer 
i denna fråga (14). En särskild arbetsgrupp inom Sö har mera ingående 
behandlat organisationen samt inhämtat synpunkter pä förslaget från ett 
antal myndigheter och organisationer. Av dessa synpunkter framgår 
bl. a. att de flesta visserligen ställer sig positiva till en allmän resurs
förstärkning för hörselskadade elever utanför specialskolan, men att 
oenighet råder om var denna resursförstärkning skall placeras, vid spe
cialskolorna eller inom landstingens hörselvård. Bl. a. socialstyrelsen och 
Landstingsförbundet vill ha en förnyad utredning. De menar att en ut
byggnad av den hörseltekniska och medicinska servicen vid specialsko

lorna skulle innebära en splittring av de resurser som måste finnas inom 

landstingens hörselvård. Sö har i detta läge föreslagit att en försöks

verksamhet med hörselpedagogiskt centrum får starta vid Birgittaskolan 

nästa läsår. Enligt min mening är den oenighet som framkommit vid 
remissförfarandet så stor och rör så grundläggande förutsättningar för 
förslaget, att det inte nu kan läggas till grund för någon reform. Jag 
anser inte heller att det mot denna bakgrund finns någon anledning att 
bedriva en försöksverksamhet av det slag som Sö föreslagit. Enligt 
min mening hade denna försöksverksamhet i realiteten inneburit ett 
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ställningstagande till själva principfrågan. Det bör ankomma på Sö och 
socialstyrelsen att gemensamt överväga frågan om hur hörselpedago
giska centra bör organiseras. Jag har i avvaktan härpå inget att erinra 
mot Sö:s alternativa förslag att ytterligare medel beräknas för den tek
niska hörselvårdspersonalen vid Birgittaskolan (15). 

Sö har föreslagit att ytterligare medel beräknas för arvode till de 
skolläkare som är anknutna till specialskolorna med elever som är dub
belhandikappade (18). Jag kommer att i ett senare sammanhang ta upp 
denna fråga. 

Enligt Sö bör all personal vid specialskolorna för hörselskadade ele
ver kunna få gå på kurser i teckenspråket (24). Jag delar denna åsikt. 
Jag kommer därför senare att förslå att kostnaderna härför bör bestri
das från anslaget Lärares fortbildning m. m. 

Jag tar inte nu ställning till Sö:s förslag i vad avser rikscentralerna 
för pedagogiska hjälpmedel (29). 

Sö:s förslag i övrigt är jag inte, inom ramen för de begränsade re
surser som stått till förfogande för nya åtaganden, beredd att tillstyrka. 

Genom skadeståndslagen (1972: 207) blir arbetsgivare som tar emot 
elev i skola eller kurs för provanställning eller annan utbildning nume
ra ansvarig för skador som eleven vållar arbetsgivaren eller annan per
son. Kommunerna och landstingskommunerna har gentemot arbetsgi
vare, som tar emot elev i grundskola eller gymnasieskola m. fl. för 
pryoverksamhet, elevpraktik m. m. i princip tagit på sig ansvaret för 
sådana skador. I brev den 8 november 1974 har Kungl. Maj:t utfärdat 
bestämmelser om ansvarsåtagande för staten vid viss arbetsmarknads
utbildning m. m. (prop. 1974: 87, JnU 1974: 12, rskr 1974: 245). Jag 
anser det väl motiverat att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigan
de att på liknande sätt även besluta om statens ansvar för skada som 
under obligatorisk praktisk yrkesorientering orsakas av elev vid spe
cialskola. 

Slutligen vill jag anmäla att Kungl. Maj:t genom beslut den 28 juni 
1974 godkänt ett avtal mellan statens avtalsverk och Tjänstemännens 
centralorganisations statstjänstemannasektion angående anställnings- och 
arbetsvillkor för föreståndare för elevvåningar i anslutning till Birgitta
skolan i Örebro. 

Jag beräknar den totala anslagsböjningen till 3 997 000 kr. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om ansvarsåtagande för sta
ten vid specialskolans obligatoriska praktiska yrkesorientering, 

2. till Specialsko/an m. m.: Utbildningskostnader för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 53 822 000 kr. 
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D 14. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 054141 
2 135 000 
2 435 000 

Reservation 

190 

496193 

Från anslaget utgår medel för läromedel, utrustning och inventarier 
m. m. vid specialskola samt för läromedel till synskadade individual
integrerade synskadade elever i bl. a. grundskola och gymnasieskola. 

l. Landa- och Värendsskolan 
2. Läromedel 
3. Hörsel- och talteknisk 

utrustning 
4. Inventarier, maskiner m. m. 
5. Bibliotek 
6. Undervisnings- och 

arbetsmaterial 
7. Underhåll av hörapparater 

S kolö vcrstyrelsen 

1. Prisomräkning 39 600 kr. 

1974/75 

100 000 
608 000 

472 500 
505 000 
25000 

307 000 
117 500 

2135 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver- Före-
styrelsen dr agan den 

-100 000 -100000 
+ 514 000 +552000 

+· 79 100 + 79 100 
of. -257 600 

+ 18 000 of. 

- 21 000 - 21 000 
-i- 47 500 + 47 500 

+537 600 +300 000 

2. Om synskadade elever i icke-obligatoriska skolor skall kunna för
ses med läromedel och om verksamheten i specialskolan skall fungera 
tillfredsställande får en nedskärning av anslaget i enlighet med 0-alter
nativet inte beröra anslagsposterna 2, 5, 6 och 7. En minskning av 
resterande anslagsposter skulle leda till att en beräknad reservation 
inte skulle kunna utnyttjas för bl. a. inredning av elevvåningar utanför 
skollokalerna samt för inredning av lokaler för den regionala organisa

tionen för pedagogiskt stöd åt synhandikappade. 
3. Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar, i överensstämmelse med förslaget 

under föregående anslag, medel för produktion av läromedel vid riks
centralerna för pedagogiska hjälpmedel under förevarande anslag. Det 

totala medelsbehovet under anslagsposten Läromedel för dessa centraler 

beräknas till 560 000 kr., vilket i förhållande till innevarande budgetår 
innebär en ökning med 260 000 kr. SÖ föreslår tillika att de medel som 
för budgetåret 1974/75 anvisats under anslaget Bidrag till de handi

kappades kulturella verksamhet för bidrag till blindskrifter vid Tomte

bodaskolan överförs till förevarande anslag ( + 163 000 kr.). Sö före
slår att beloppet räknas upp till nästa budgetår under hänvisning till att 

antalet synskadade vuxenstuderande kommer att öka ( + 75 000 kr.). 
4. Sö uppger att avskrivningstiden för hörapparaturen är tre till fem 

år, vilket innebär att den måste bytas ut kontinuerligt. Därvid blir över-
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gången från fasta klassrumsförstärkare till s. k. bärfrekvenssystem ak

tuell. Sö har tidigare i avvaktan på ökad erfarenhet rekomnienderat 
återhållsamhet beträffande detta system men anser nu att de samlade 
erfarenheterna enstämmigt tyder på att det successivt bör införas. Den 
förhållandevis låga kostnadsökningen uppvägs enligt Sö helt av de för
delar en trådlös apparatur innebär för undervisningen. För ändamålet 
beräknar Sö en ökning av anslagsposten Hörsel- och talteknisk utrust

ning ( + 55 500 kr.). 
5. Under anslagsposten Inventarier, maskiner m. m. anmäler Sö att 

en förväntad reservation under anslaget i och för sig hade kunnat mo

tivera en minskning av denna anslagspost. Sö föreslår emellertid att 

anslagsposten förs upp med oförändrat belopp med hänsyn till behovet 
av inventarier till lokaler för den regionala organisationen för pedago
giskt stöd för synhandikappade samt till beräknat medclsbehov för 
rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel. 

6. Under anslagsposten Bibliotek föreslår Sö att ytterligare medel 
anvisas för inköp av facktidskrifter och litteratur till specialskolorna 

( + 18 000 kr.). 

Föredrnga11de1Z 

Som framgått av min redogörelse under anslaget Specialskolan m. m.: 
Utbildningskostnader är jag inte beredd att nu ta ställning till skolöver
styrelsens (SÖ) förslag i vad avser rikscentralcrna för pedagogiska hjälp
medel (3). Under förevarande anslag bör därför, liksom hittills, medel 
endast beräknas för hjälpmedelscentralen vid Tomtebodaskolan. Jag 
har därvid beräknat ytterligare 75 000 kr. för produktion av läromedel 
för synskadade. 

Jag beräknar 1160 000 kr. under anslagsposten Läromedel för bud
getåret 1975/76. Jag har därvid, vilket framgått av min redogörelse un
der anslaget Statens institut för läromedelsinformation, beräknat 298 000 
kr. för erläggande av avgifter vid registrering av läromedel hos Statens 
institut för Iäromedclsinformation. Sö:s förslag att de medel som för 
innevarande budgetår anvisats under anslaget Bidrag till de handikap
pades kulturella verksamhet för bidrag till blindskrifter vid Tomteboda
skolan förs över till förevarande anslag har jag ingen erinran mot. Jag 
är emellertid inte beredd att i samband därmed räkna upp beloppet med 
ue ca 50 '!C som är innebörden av Sö:s förslag. 

Jag har ingen erinran mot Sö:s förslag att ett s. k. bärfrekvenssystem 
successivt får ersätta den fasta hörsclvårdsapparatur som klassrummen 
f. n. är utrustad med (4). 

Jag bediknar 25 000 kr. under anslagspostcn Bibliotek för nästa bud
getår (6). I övrigt har jag inte med de undantag som framgår av sam
mansfällningen, någon erinran mot Sö:s förslag. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Specialsko/anm. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett reservationsanslag av 2 435 000 kr. 

D 15. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975;76 Förslag 

2 359169 
2 350 000 

2 326 000 

Från anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen (1965: 254) om er
sättning för resor för vissa handikappade m. fl. (ändrad senast 1971: 279), 

dock att, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i nämnda kungö~ 
relsc, ersättning får utgå för hemresa i samband med förlängd vecko
slutsledighet, som föranleds av bestämmelserna om femdagars skolar
betsvecka. 

Från anslaget bestrids även dels kostnader för anordnande. av skol
skjutsar för externatelever vid specialskolan eller annan statlig skola 
för syn-, hörsel· eller talskadade elever, dels resekostnader för målsman 
till elev i första eller sjunde årskursen i sådan skola vid resa till gemen
sam sammankomst på skolan. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen beräknar medelsbehovet under förevarande anslag 
till 2 326 000 kr. 

Fiircclraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Specialsko/an m. m.: Resor för elever jämte ledsagare för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 326 000 kr. 
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d) gymnasiala skolor m. m. 

D 16. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

197 3. 74 Utgift 

197-1/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1366991 543 
1438 000 000 
1570 000 000 

193 

Frirn anslaget utgår· bidrag till bl. a. driften av gymnasieskolor. Be

stämmelserna om statsbidrag till driftskostnader för gymnasieskolorna 

finns i kungörelsen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för 

gymnasieskolan (omtryckt 1971: 349, ändrad senast 1974: 392). Dessa 

besfämmclser innebär i korthet att till sådan skola utgår statsbidrag med 

100 r-;. av ett bidragsunderlag, omfattande faktiska kostnader för löner 

till skolledare, biträdande skolledare och lärare. Statsbidrag utgår även 

för ATP-avgifter, allmän arbetsgivaravgift, och kostnad för socialför

säkringsaYgift till folkpensioneringen. Därutöver utgår med schablon

belopp bidrag till kostnader för viss annan personal än lärare. Vidare 

kan i Yissa fall utgå statsbidrag för särskilda kostnader vid viss utbild

ning pfr heltid för industri och hantverk och därmed till sin art jäm

förligt cmråde med 7 000 kr. för varje klass och läsår. Till inbyggd 

utbildning inom industri och hantverk eller handel utgår statsbidrag 

med hög~t 13 000 kr. och till inbyggd utbildning för husligt arbete eller 

vård med högst 10 800 kr. 

Från anslaget utgår även bidrag till driftkostnaderna för jordbruksut

bildning m. m. vid gymnasieskolor, lantbruksskolor och lanthushålls

skolor. Bestämmelserna om statsbidrag finns i kungörelsen (1963: 493) 
om statsbidrag till lantbruks- och lanthushållsskolor (ändrad senast 

1974: 391). Bestämmelserna innebär att statsbidrag utgår till kostnader 

för avlöningsförmåner för rektor och lärare (avlöningsbidrag), avgifter 

till sjukförsäkring, ATP-avgifter, allmän arbetsgivaravgift och till kost

nad för socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen för samma tjänste

män (avgiftsbidrag), kostnader för elevernas hälsovård (hälsavårdsbidrag) 

samt skolans övriga driftkostnader (allmänt driftbidrag). 

Vidare utgår bidrag till driften av skogsbruksutbildnirig vid dels gym

nasieskola, dels och för en av skogsvårdsstyrelsen bedriven skogsbruks

skola. Bestämmelserna om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbild

ning återfinns i Kungl. Maj:ts beslut den 23 april 1971 angående provi

soriska bestämmelser om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning 

för budgetåret 1971/72 (ändrade senast den 19 april 1974). Enligt beslu

tet utgär statsbidrag dels till lönekostnaderna för skolledare, biträdande 

skolledare och lärare vid skolan, dels till allmän arbetsgivaravgift och 

avgifter till sjukförsäkring, dels som ett allmänt driftbidrag. Kungl. 

13 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 10 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 194 

Maj:t har genom beslut den 19 oktober 1973 meddelat bestämmelser 
om ersättning till viss personal vid skolor för skogsbrukets yrkesutbild
ning för resor mellan bostad och tjänsteställe. Statsbidrag utgår även 
till ATP-avgifter. 

Ur anslaget ersätts även bl. a. kostnader för gymnasial utbildning för 
gravt hörselskadade i Örebro, försöksverksamhet med gymnasial utbild
ning för svårt rörelsehindrade och andra svårt handikappade i Solna 

samt för tekniska hjälpmedel m. m. åt handikappade elever, statsbidrag 
till korrespondensundervisning på gymnasial nivå och till särskild gym
nasial utbildning i glesbygd samt vissa särskilda kostnader i samband 
med fackutbildning av programmerare och systemmän samt kurser i 
automatisk databehandling för tekniker. 

Sko/organisationens omfattning 

I skolöverstyrelsens (SÖ) långtidsbedömning för budgetåren 1976177 
-1979/80 redovisas följande uppgifter rörande det beräknade antalet 
elever vid gymnasieskolan. 

Antal elever 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Linjer 182 283 191470 201 540 204 660 208 490 214 200 222 940 
Specialkurser 36 990 39 625 39 810 38 665 37 230 36 165 36 770 

219 273 231 095 241 350 243 325 245 720 250365 259 710 

Sö:s beräkning av antalet skolledar- och lärartjänster framgår av föl-
jandc sammanställning. 

Antal tjänster för skolledare och lärare' 

1972/ 1973( 1974( 1975/ 1976/ 1977/ 1978/ 1979( 
73 74 75 76 77 78 79 80 

Rektorer 340 416 409 405 400 395 390 385 
Studierektorer 270 279 287 295 300 305 310 315 
Lärare 18 275' 18 445' 18 764 18 972 18 994 19 116 19 407 20 033 

18 885 19 140 19 460 19 672 19 694 19 816 20107 20733 

1 Inkl. tjänster för utbildning inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och 
lanthushåll fr. o. m. budgetåret 1973/74. 

•Inkl. lärarkandidater. 

Sö:s bedömning av antalet elevplatser i gymnasieskolans direkt grund
skoleanknutna del1 i årskurs 1 läsåret 1975176 framgår av följande ta

bell. 

1 Med direkt grundskoleanknutna studievägar avses linjer och specialkurser 
om minst ett år som för inträde fordrar enbart genomgangen grundskola. 
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Studieväg Frek- Elev- Antal förstahands-
vens" platser sökande för linjer-

na per JOO platser 
läsåret 1974/75 

Tvååriga linjer och specialkurser 
näraliggande linjerna 
Beklädnadstcknisk (Be) 0,5 550 110 
Bygg-och anläggningsteknisk (Ba) 4,0 4 200 73 
Distributions- och kontors- (Dk) 8,6 9 100 92 
Ekonomisk (Ek) 5,3 5 600 63 
El-teleteknisk (Et) 3,8 4000 206 
Fordonsteknisk (Fo) 2,9 3 100 157 
Jordbruks- (Jo) 0,9 I 050 192 
Konsumtions- (Ko) 8,2 8 700 83 
Livsmedelsteknisk (Li) 1,0 1 060 159 
Processteknisk (Pr) 0,5 480 59 
Skogsbruks- (Sb) 0,9 890 99 
Social (So) 9,4 J0020 86 
Teknisk (Te) 5,2 5 500 54 
Träteknisk (Tr) 0,6 600 157 
Verkstadsteknisk (Ve) 6,3 6 650 92 
Värd- (Vd) 6,6 7 000 253 
Musik- (Mu) 0,2 180 304 

;\·linst treåriga linjer 
Ekonomisk (E) 5,8 6 200 100 
Humanistisk (H) 3,0 3 200 90 
Naturvetenskaplig (N) 9,8 10400 85 
Samhällsvetenskaplig (S) 3,7 3 900 137 
Teknisk (T) 6,4 6 800 96 

Specialkurser ej näraliggande 
någon linje 2,4 2 550 

Totalt 95,8 101 730 

Antal 16-åringar 100,0 J06 144 

2 Procent av antalet 16-åringar 1975 (J06 144). 

Sö:s bedömning av intagningskapaciteten (helårsplatser) läsåret 1975/ 
76 på sådana specialkurser i gymnasieskolan som är kortare än ett år 
eller vilka fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder framgår 
av följande tabell. 

Studieväg 

Ekonomisk specialkurs (Ek) om tre terminer 
Teknisk specialkurs (Te) 
Kurser inom industri och hantverk 
Handels- och kontorskurscr 
Kurser i husligt arbete 
Lanthushålls ut bildning 
V ardlrnrser 
Jordbrukskurser 
Skogsbrukskurser 
Trädgiirdskurser 
Övriga specialkurser 

Totalt 

Elevplatser 

3 500 
450 

4100 
4100 
2 600 

900 
JO 500 
l 500 

400 
50 

1 500 

29 600 
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Antalet behöriga förstahandssökande till minst ettåriga studievägar 
inom gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del var ca 106 700 år 
1974. Närmast föregående år var motsvarande antal ca 108 800. Av de 
ca 106 700 behöriga först.ihandssökandena har ca 93 600 valt en linje 
i första hand medan ca D 100 i första hand valt en specialkurs. Av sö
kandena som valt en linj.: i första hand har ca 48 900 valt de mera ut
präglat yrkesinriktade linjerna medan ca 44 700 valt övriga linjer. Mot
svarande antal år 1973 var ca 48 000 resp. 47 000. Antalet sökande till de 
mera utpräglat yrkesinriktade linjerna har sålunda ökat med nära 1 000 
jämfört med närmast föregående år medan efterfrågan på mer teoretiskt 
inriktad utbildning har fortsatt att minska. Minskningen har i synnerhet 
gällt de av sistnämnda linjer som är tvååriga. På tre år, från våren 1971 
till våren 1974, har antalet behöriga förstahandssökande till de mera ut
präglat yrkesinriktade linjerna ökat med ca 16 500. 

Sö framhåller, att förändringarna i efterfrågan på de olika utbild
ningsv~igarna i gymnasieskolan medför åtskilliga problem vid planering
en av gymnasieskolan. Problemen rör såväl riksplaneringen som den lo
kala planeringen. Sö redovisar vissa planeringsproblem av mera gene
rellt slag. Den stora ökningen av efterfrågan på mera yrkesinriktad ut
bildning i gymnasieskolan har medfört ett stort tryck på denna sektor 
vad beträffar lokaler och utrustning. Med anledning av uttalandet i 1974 
års statsverksproposition (prop. 1974: 1, bil. 10 s. 167) om önskvärd
heten att Sö vidtar åtgärder för att så långt möjligt minska .antalet le
diga platser i gymnasieskolan redovisar Sö orsakerna till de lediga plat

serna. Sö framhåller, att Sö självfallet försöker omfördela resurserna 
så att antalet lediga platser blir så få som möjligt. En sådan omfördel
ning är emellertid ofta mycket svår att göra. En av svårigheterna beror 
på den sneda könsfördelningen i valen av studieväg. En annan faktor, 
som medverkat till att antalet lediga platser ökat, är att åtskilliga elever, 
som tagits in i gymnasieskolan, inte tar sina platser i anspråk. 

Efterfrågan på de tre- och fyraåriga linjerna i gymnasieskolan har 
minskat under en följd av år. Ar 1973 skedde ett avbrott i den nedåt
gående trenden men år 1974 minskade efterfrågan på nytt. Antalet be
höriga förstahandssökande minskade från ca 30 400 år 1973 till 29 300 

år 1974. 
Även efterfrågan på utbildning på de tvååriga ekonomiska, sociala 

och tekniska linjerna har minskat de senaste åren. Ar 1974 sökte ca 
15 400 ungdomar till någon av dessa linjer eller till tvåårig musiklinje i 

första hand. Ar 1973 var motsvarande antal 16 900. 
Antalet behöriga förstahandssökande till de övriga utbildningsvägarna 

i gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del ökade år 1974 med 
fyra undantag. Dessa var processteknisk linje, el-teleteknisk linje, for

donsteknisk linje och vårdlinjen. De tre sistnämnda linjerna är emeller
tid fortfarande mycket efterfrågade. 
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För de tre- och fyraåriga linjerna räknar Sö sammanlagt med en 
ökning med 200 intagningsplatscr. Detta skulle innebära att det totala 
antalet intagningsplatser blir 30 500 vilket svarar mot ungefär samma 
andel av antalet 16-åringar som motsvarande platsantal innevarande läs
år. Sö föreslår en minskning av antalet elevplatser på humanistisk och 
samhällsvetenskaplig linje, en ökning av antalet elevplatser på treårig 
ekonomisk linje och på naturvetenskaplig linje samt oförändrat antal 
intagningsplatser på fyraårig teknisk linje. 

Liksom för de tre- och fyraåriga linjerna föreslås för tvåårig ekono
misk, social och teknisk linje samt musiklinje att antalet intagningsplatser 
nästa läsår skall svara mot ungefär samma andel av antalet 16-åringar 
som innevarande läsår, dvs. 20,1 procent. För nämnda tvååriga linjer 
föreslås oförändrat antal intagningsplatser med undantag av ekonomisk 
linje. För denna linje föreslås en mindre minskning. Denna minskning 
har samband med den föreslagna ökningen på treårig ekonomisk linje 
och tvåårig distributionslinje. Sö överväger f. n. olika former av försöks
vcrksamhet för att förbättra den tvååriga tekniska linjens ställning. 

Beträffande dimensioneringen av övriga tvååriga linjer föreslår Sö 
en avsevärd utbyggnad av verkstadsteknisk linje och av vårdlinjen. En 
fortsatt utökning av antalet intagningsplatser föreslås också för el-tele
teknisk linje, för fordonsteknisk linje och för distributions- och kontors
linjen. Vidare föreslås smärre ökningar av antalet intagningsplatser på 
livsmedelsteknisk linje och processteknisk linje. För konsumtionslinjen 
föreslår Sö ett något ökat antal intagningsplatser på linjen och ett 
minskat antal intagningsplatser på specialkurserna. För övriga linjer 
föreslås oförändrat eller i stort sett oförändrat antal intagningsplatser. 
Antalet intagningsplatser i icke linjeanknutna specialkurser föreslås öka. 
Sammanlagt innebär Sö:s förslag för denna del av gymnasieskolan en 
ökning av antalet intagningsplatser med 1 230. 

Totalt innebär den av Sö föreslagna organisationen att antalet intag
ningsplatser i gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del ökar från 
100 400 platser till ca 101 700 platser. Denna intagningskapacitet svarar 
mot 95,8 procent av antalet 16-åringar. 

För övriga specialkurser föreslår Sö en total ökning med 300 årselev
platser. Förslaget innebär att antalet årselcvplatser i s. k. högre special
kurser ökar med ca 1150 medan intaget i andra specialkurser minskar 
med ca 850 årselevplatser. Denna minskning bör enligt Sö inte genom
föras om situationen på arbetsmarknaden förändras till det sämre. 

Sö hemställer om bemyndigande att liksom innevarande budgetår få 
göra vissa omfördelningar av elevplatser mellan olika studievägar om 
det visar sig nödvändigt. 

Sö avser att i särskild ordning föreslå regeringen, att den nu före
slagna intagningskapaciteten får utökas om situationen på arbetsmarkna
den påfordar en sådan åtgärd. 
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Genom beslut den 11 maj 1973 meddelade Kungl. Maj:t särskilda 
budgetdirektiv beträffande Sö:s anslagsframställning för budgetåret 
1975/76 avseende gymnasieskolan. Sö föreslår med anledning härav att 
regeringen i 1975 års budgetproposition anger två totalramar för gymna
sieskolans dimensionering budgetåret 1976177. Den ena ramen skulle 
avse den direkt grundskoleanknutna delen av gymnasieskolan och den 
andra ramen den icke grundskoleanknutna delen. Sö föreslår vidare att 
regeringen i detta sammanhang anger vilka studievägar i gymnasiesko
lan som bör prioriteras i det fortsatta planeringsarbetet. 

För gymnasial utbildning i glesbygd finns f. n. tre särskilda organisa
tionsformer, nämii:;:en försöksvcrksamhet med gymnasial utbildning i 
glesbygd, korrespc ildensundervisning på gymnasial nivå och försöks
verksamhet med gymnasieskola i glesbygd. Den förstnämnda formen 
förekommer i Strömstad, Pajala och Malung. Korrespondensundervis
ning på gymnasial nivå förekommer i Torsås, Sveg, Undersåker och 
Jokkmokk. Genom beslut den 31 maj 1974 medgav Kungl. Maj:t att 
försöksverksamhet med gymnasieskola i glesbygd får bedrivas i Ström
stad, Pajala, Jokkmokk och Sveg fr. o. m. läsåret 1974/75 och i Malung 
fr. o. m. läsåret 1975176. Detta beslut innebar att nuvarande försöks
verksamhet med gymnasial utbildning i glesbygd alternativt korrespon
densundervisning på gymnasial nivå successivt med början i årskurs 
ett kommer att ersättas med försöksverksamhet med gymnasieskola i 
glesbygd på sistnämnda orter. I Undersåker och Torsås kommer emel
lertid korrespondensundervisningen på gymnasial nivå att fortsätta. 
Sö beräknar medelsbehovet för ifrågavarande utbildningar läsåret 1975/ 
76 till 4,9 milj. kr., vilket innebär en kostnadsökning med 1,2 milj. kr. 

Reguljär utbildning för gravt hörselskadade anordnas sedan den 1 juli 
1971 i Örebro kommuns gymnasieskola. Utbildningen är öppen för elever 
från hela riket. I första hand skall elever som genomgått specialskolans 
högstadium beredas plats i utbildningen. Endast om särskilda skäl före
ligger får andra sökande beredas inträde till utbildningen. Innevarande 
läsår beräknas ca 160 elever följa utbildningen vid gymnasieskolan. 
Utbildningen är f. n. dimensionerad för 200 elever. Läsåret 1975176 
kommer enligt Sö efterfrågan på utbildningsplatser för gravt hörselska
dade att bli särskilt stor till följd av det stora antalet elever som lämnar 
specialskolan. Genom beslut den 5 juni 1973 medgav Kungl. Maj:t att 
elev vid den gymnasiala utbildningen för gravt hörselskadade i Öre

bro får medges förlängd utbildning motsvarande högst ett år efter pröv
ning i varje särskilt fall. Nästan alla elever beräknas behöva förlängd 
utbildning. Mot denna bakgrund föreslår Sö att utbildningen dimensio
neras för ca 215 elever budgetåret 1975176. SÖ föreslår att stödunder
visning får anordnas med en halv veckotimme per klass och samordnad 
specialundervisning med högst två veckotimmar per elev. SÖ föreslår 
vidare att medel beräknas för en halvtidstjänst som psykolog och för en 
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två femtedels tjänst som skolsköterska. Ersättning till skolläkare föreslås 
få utgå enligt samma normer som för specialskolan. Viss Ökad me
delsberäkning avseende ungdomsgårdsföreståndare och sammanträden 
samt kursverksamhet m. m. föreslås. Sö föreslår i skrivelse den 3 sep
tember 1974 att det beklädnadsbidrag som f. n. utgår till elever vid ut
bildningen för gravt hörselskadade tas bort. Detta medför ett minskat 
medelsbehov med 63 000 kr. 

Försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade 

och andra svårt handikappade elever anordnas sedan den 1 juli 1971 
vid Ingemundskolan i Solna kommun och sedan den 1 juli 1974 vid 
Skärholmens gymnasium i Stockholms kommun. Innevarande läsår 
beräknas ca 70 rörelsehindrade och andra svårt handikappade följa un
dervisningen vid Ingemundskolan och ca 20 vid Skärholmens gymna
sium. Sö räknar med oförändrad intagning nästa läsår. För omkost
nader för verksamheten föreslår Sö att ytterligare 97 100 kr. anvisas 
för utbildningen vid Ingemundskolan och 298 200 kr. för utbildningen 
vid Skärholmens gymnasium. ökningen innefattar bl. a. förstärkning av 
samordnad specialundervisning samt av studie- och yrkesorientering 
vid såväl Ingemundskolan som Skärholmens gymnasium och en studie
rektortjänst vid Skärholmens gymnasium. 

Sedan budgetåret 1968/69 pågår i Lund försöksverksamhet med pe
dagogisk gymnasiesko/klinik. I den vid kliniken bedrivna undervisningen 
deltar dels elever från Råby ungdomsvårdsskola, dels elever med anpass
ningssvårigheter från Lunds gymnasieregion. Sö beräknar medelsbeho
vet för verksamheten nästa budgetår till 314 000 kr. Sö anser att för
söksverksamheten bör fortsätta i nuvarande form och omfattning till 
dess den påbörjade utvärderingen föreligger. En fortsatt och eventuellt 
utvidgad verksamhet med gymnasieskolkliniker av denna typ hänger nära 
samman med förslagen från utredningen om skolans inre arbete. 

Särskilda medel för tekniska och administrativa stödåtgärder åt handi
kappade elever i gymnasieskolan har stått till Sö:s förfogande sedan 
budgetåret 1965/66. Sö räknar med att medelsbehovet för detta 
ändamål kommer att öka med 425 000 kr. till 1,2 milj. kr. nästa budget
år. Anledningen till det ökade medelsbehovet är att allt fler handikap
pade elever och allt gravare handikappade elever integrerats i vanlig 
klass. Sö räknar dessutom med ökad ersättning till de assistenter som 
tjänstgör vid försöksverksamheten med gymnasial utbildning för svårt 
rörelsehindrade och andra svårt handikappade vid Ingemundskolan och 
Skärholmens gymnasium. 

Innevarande budgetår disponeras för stödundervisning och samordnad 
specialundervisning i gymnasieskolan en samlad resurs omfattande 0,65 
veckotimmar per klass. Sö föreslår att denna resurs nästa budgetår ut
ökas till 0,75 veckotimmar per klass. Sö räknar därmed med ett ökat 
medelsbehov för detta ändamål med ca 3,6 milj. kr. 

I skrivelse den 9 september 1974 har Sö anmält stödundervisningens 
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och den samordnade specialundervisningens omfattning budgetåren 
1972173 och 1973174. Den samordnade specialundervisningen omfattade 
under nämnda budgetår 0,015 veckotimmar per klass eller ca 0,07 vec
kotimmar per 100 elever. Resursen för stödundervisning i gymnasiesko
lan omfattade 0,5 veckotimmar per klass eller 2,35 veckotimmar per 
100 elever. Endast hälften av denna resurs utnyttjades nämnda budget
år. Enligt Sö skulle utnyttjandet av tillgängliga resurser kunna förbätt
ras om dels stödåtgärderna fick avse flera elevgrupper än f. n., dels den 
lokala skolledningen fick större frihet än nu att planera stödåtgärderna. 

De av Sö lämnade uppgifterna om stödundervisningens och den sam
ordnade specialundervisningens omfattning överensstämmer helt med 
uppgifter i frågan som lämnas i utredningens om skolans inre arbete 
(SIA) betänkande (SOU 1974: 53) Skolans arbetsmiljö (s. 648). SIA 
mätte genom en undersökning stödundervisningens faktiska omfattning 
och utnyttjande vid olika skolor läsåret 1972/73. Undersökningen gav 
följande resultat. 

Stödundervisningens omfattning 
Faktiskt uttagna undervisningstimmar 
Stödtimmar utnyttjade som underlag 
för materielinköp 
Antal ej utnyttjade stödundervis
ningstimmar 

Antal undervisningstimmar 

139 439 
66080 

3 609 
69 750 

Denna undersökning visar således i likhet med de uppgifter Sö lämnat 
att endast hälften av tillgängliga resurser för stödundervisning utnytt
jades budgetåret 1972/73. 

SIA har vidare 11.iort en kartlämming av den samordnade soecialun
dervisningens omfattning och struktur genom en undersökning vid samt~ 
liga gymnasieskolor där någon linje förekom budgetåret 1972173. Om 
de resultat som erhölls genom denna undersökning och som redovisas 
i det följande omräknas till veckotimmar per klass eller veckotimmar per 
100 elever framgår att den samordnade specialundervisningen enligt 

denna undersökning var av samma omfattning som Sö redovisat. 

Elever med Antal berörda elever på Antal uttagna undervisnings-
gymnasieskolans timmar på gymnasieskolans 

Linjer Special- Linjer Special-
kurser kurser 

Hörselskada 31 5 734 259 
Synskada 24 0 I 322,5 0 
Nedsatt rösclse-
förmåga 26 0 164 0 
Annat handikapp 373 16 2 926,5 228 

Summa 454 21 5 957 487 

475 6444 
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Sö föreslår att förstärkt särskild undervisning medges för allergisjuka 
och gravt infektionskänsliga elever. Merkostnaden härför beräknas till 
0,8 milj. kr. 

Sö föreslår olika åtgärder som syftar till att anpassa utbildningen 
i gymnasieskolan till invandrarelevers behov. 

Innevarande budgetår disponeras 1,6 milj. kr. för stödundervisning åt 
invandrarelever. Enligt Sö saknas underlag för en noggrann beräkning 
av erforderliga resurser för stödundervisning av invandrarelever i gym
nasieskolan. Sö föreslår emellertid att ytterligare 400 000 kr. anvisas för 
detta ändamål nästa budgetår. 

Vid ett antal gymnasieskolor anordnas f. n. på försök en yrkesinrik
tandc grundkurs med individuell läroplan tillrättalagd för invandrarele
ver. Syftet med kursen är att få eleverna överförda till reguljär utbild
ning eller placerade på arbetsmarknaden. Enligt SÖ bör utbildningen 
anordnas även under nästa budgetår och Sö få inrätta erforderligt antal 
kurser samt undervisningen även i fortsättningen få anordnas med klas
ser om högst 16 elever. Sö föreslår vidare att Sö bemyndigas fastställa 
tim- och kursplaner för försöksverksamheten. 

Vid gymnasieskolan i Västerås och Södertälje anordnas under inne
varande läsår på försök särskilda klasser för invandrare. Utbildningen 
bedrivs enligt en modifierad tim- och kursplan för tvåårig social linje. 
Eleverna har bl. a. möjlighet att läsa sitt eget modersmål och att få 
svenskundervisningen förstärkt. Sö hemställer att försöksverksamheten 
får fortsätta även läsåret 1975176 och att Sö bemyndigas fastställa tim
och kursplaner för försöksverksamheten. 

Sö föreslår även i år ett antal statsbidrags/ örändringar. 

Sö anser att statsbidraget till inbyggd utbildning bör beräknas enligt 
nya normer. Förslaget medför en merkostnad med 45 milj. kr. 

Statsbidrag utgår till s. k. pedagogisk stödpersonal i gymnasieskolan. 
Statsbidragets omfattning bestäms av omfattningen av de tre- och fyra
åriga linjerna samt av tvåårig ekonomisk, social och teknisk linje. Sö 
föreslår att även övriga tvååriga linjer samt de direkt grundskoleanknut
na specialkurserna av minst ett års längd räknas in i bidragsunderlaget. 
Denna förändring skulle medföra ett ökat medelsbehov med ca 3,9 

milj. kr. 
Enligt gällande bestämmelser utgår statsbidrag för särskilda kostnader 

vid sådan utbildning i gymnasieskolan på heltid för industri och hantverk 
och därmed till sin art jämförligt område, för vilken kostnaderna för 
undervisningsmatericl är särskilt höga och för vilken Sö medger det. 
Statsbidraget utgår för varje klass, om utbildningen omfattar läsår om 
40 veckor, med 7 000 kr. för sådant läsår och, om utbildningen omfattar 
kortare tid än 40 veckor, med ett i förhållande till utbildningstiden mins
kat belopp. Sö har i en skrivelse den 13 maj 1974 över vilken Svenska 

kommunförbundet avgivit yttrande bl. a. anhållit att nyss nämnda stats-
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bidrag om 7 000 kr. per klass och år fr. o. m. den 1 januari 1975 ökas 
till 40 000 kr. per klass och år för kurser för yrkesförare. I skrivelsen 
anhålls även om förändring av nu gällande bidragsregler för första upp
sättningen stadigvarande undervisningsmateriel. Skrivelsen redovisas i 
denna del under anslaget Bidrag till undervisningsmateriel inom gymna
sieskolan m. m. 

Sö har i skrivelse den 4 mars 1974 föreslagit viss förstärkning av 

skolledningen vid gymnasieskolor med försöksverksamhet med tvåårig 

musiklinje. Sö beräknar kostnaderna för en sådan förstärkning till 
60 000 kr. 

Sö har föreslagit att 50 000 kr. beräknas för bidrag till stiftelsen 
Unga forskare. 

Grafiska kommitten (I 1970: 18) har i juni 1974 till industriparte
mentet överlämnat sitt betänkande (SOU 1974: 34) Grafisk industri i 
omvandling. I betänkandet, som har remissbehandlats genom industri
departementets försorg, har kommitten tagit upp bl. a. vissa frågor rö
rande den grafiska utbildningen. 

Kommitten framhåller, att den grundläggande grafiska yrkesutbild
ningen, som f. n. meddelas, inte kan anses svara mot de krav som 
måste ställas med hänsyn till bl. a. förändringarna av den grafiska pro
duktionstekniken. Kommitten erinrar härvid om att Kungl. Maj:t den 8 
mars 1974 medgivit att Sö får vidta erforderliga åtgärder för att en två
årig specialkurs för grafisk utbildning skall kunna anordnas på en ort 
med början tidigast hösten 1975. Kommitten framhåller i sammanhanget 
vikten av att denna specialkurs snarast kommer till stånd och ges en 
större regional spridning. Kommitten föreslår sålunda att staten genom 
vidgat finansiellt stöd underlättar för olika kommuner att etablera den 
grafiska specialkursen. Kommitten konstaterar vidare att tekniska och 
andra förändringar i branschen sannolikt innebär att den framtida yrkes
utbildningen måste inrymma även fortbildningsverksamhet. Det är där
för enligt kommitten väsentligt att fortbildningsbehovet kartlägges och 
beaktas vid den fortsatta utbildningsplaneringen. Beträffande den efter

gymnasiala yrkesutbildningen framhåller kommitten att den grafiska 
branschens behov bör beaktas vid den fortsatta utbyggnaden av den 
yrkestekniska högskolan. Kommitten föreslår vidare att den högre gra

fiska utbildning som meddelas vid Grafiska institutet erhåller ett ökat 

statligt stöd. 
De remissinstanser som tagit upp frågan om den g r u n d l ä g g a n

d e g r a f i s k a y r k e s u t b il d n in g en delar kommittens grund
syn i denna fråga. Sö, Grafiska arbetsgivare- och industriorganisatio

nerna (GAJ), Grafiska fackförbundet m. fl. instämmer i kommittens 
synpunkter att särskilda statliga stödåtgärder bör övervägas för att 

stimulera kommunerna att bygga ut den grafiska yrkesutbildningen. I 
kommittens önskemål om att den grafiska industrins behov beaktas vid 
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den fortsatta utbyggnaden av den y r k e s t e k n i s k a h ö g s k o 1 a n 

instämmer flera remissinstanser. V izlversitetskanslersiimbetet ( U KA°J 

erinrar om att man avser att under budgetåret 1975176 planera för den 

utvidgning som enligt UKÄ:s mening bör komma till stånd och fram

håller att de av kommitten framförda synpunkterna kommer att beaktas 

i UKÄ:s fortsatta arbete. Sö, GAJ m.fl. understryker i sammanhanget 

vikten av samordning mellan yrkestekniska högskolan och utbildningen 

inom gymnasieskolan. 

Samtliga remissinstanser som yttrat sig över kommittens förslag om 

ökat statligt stöd till Grafiska institutet ansluter sig till kommittens för

slag på denna punkt. Sö noterar i sammanhanget att Sö för de två se

naste budgetåren beviljat extra statsbidrag i enlighet med institutets be

gäran. 

A 11slagsberäkning 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Anslag I 438 000 000 

Skolöver
styrelsen 

+ 195 046 000 

Före
draganden 

+132000000 

Den av Sö föreslagna anslagsberäkningen framgår av följande sam

manställning. 

I. Lärarlönebidrag m. m. 
a) gymnasieskolans linjer och specialkurser 
b) särskilda kostnader för försöksverksamhet med 

gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade m. m. 
c) särskilda kostnader för gymnasial utbildning för svårt 

hörselskadade 
d) fackutbildning av programmerare och systemmän 
e) försöksverksamhet med pedagogisk gymnasieskoleklinik 

i Lund 
f) särskilda kostnader för heltidskurser för industri och 
- hantverk av verkstadsskolekaraktär 

g) särskilda kostnader för vissa inbyggda kurser 
2. Bidrag till pedagogisk stödpersonal 
3. Tekniska stödåtgärder m. m. åt handikappade elever 
4. Särskilda organisationsformer för gymnasial utbildning 

i glesbygd 
5. Speciella åtgärder för invandrarelever 
6. Stödundervisning och samordnad specialundervisning 
7. Kostnader för ATP-avgifter 
8. Kostnader för arbetsgivareavgift och socialförsäkrings

avgift 
9. Kostnader för lönekostnadspålägg 

10. Bidrag till stiftelsen Unga forskare 

l 139 206 000 

636 000 

4 941 000 
I 290 000 

314 000 

23 410 000 
70 000000 
21633000 

- 1200000 

4 950 000 
2 091 000 

22 184 000 
90 462 000 

116 068 000 
134 611 000 

50000 

1633 046 000 
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Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an
mälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 

Antalet behöriga förstahandssökande till minst ettåriga studievägar 
inom gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del var ca 106 700 
år 197 4. Detta innebär att antalet behöriga förstahandssökande till 
denna del av gymnasieskolan minskade med 2 100 jämfört med när
mast föregående år. Efterfrågan på utbildning på de tre- och fyraåriga 
linjerna och på tvåårig ekonomisk, social och teknisk linje har fortsatt 
att minska. För övriga tvååriga linjer har antalet behöriga förstahands
sökande fortsatt att öka. Sedan gymnasieskolans första år, dvs. år 1971 
har antalet behöriga förstahandssökande till tre- och fyraåriga linjer 
minskat med ca 15 %. För tvåårig ekonomisk, social och teknisk linje 
samt tvåårig musiklinje är motsvarande minskning ca 39 % . Efter
frågan på övriga tvååriga utbildningsvägar har ökat med ca 36 % . 

Stora förändringar i efterfrågan på dessa tre grupper av utbildnings
vägar i gymnasieskolan har alltså skett. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att antalet elevplatser på de tre- och 
fyraåriga linjerna ökas med 200 platser och att antalet elevplatser på 
tvåårig ekonomisk, social och teknisk linje minskas med sammanlagt 
100 platser. För tvåårig musiklinje föreslås ingen förändring. Sö:s för
slag avseende dessa båda grupper av utbildningsvägar i gymnasieskolan 
innebär att antalet intagningsplatser för var och en av dessa grupper 
skulle motsvara ungefär samma andel av antalet 16-åringar som inne
varande budgetår. För övriga tvååriga linjer föreslår Sö att antalet 
elevplatser ökas med sammanlagt 1 230 platser. Totalt innebär den av 
Sö beräknade organisationen att antalet elevplatser i gymnasieskolans 
direkt grundskoleanknutna del ökar från ca 100 400 budgetåret 1974/75 
till 101 730 budgetåret 1975176. 

Enligt min mening motiverar bl. a. elevefterfrågan att antalet elev
platser på de mera utpräglat yrkesinriktade utbildningsvägarna ökas 
mera än vad Sö föreslagit. Även för övriga studievägar bör en an
passning till elevefterfrågan göras. Jag delar således inte Sö:s uppfatt
ning att antalet elevplatser på de tre- och fyraåriga linjerna bör ökas. 
Istället bör antalet platser vid dessa linjer minskas något för att bättre 
svara mot elevefterfrågan. Differensen mellan tillgängliga platser och 

elevefterfrågan är vad gäller tvåårig ekonomisk och tvåårig teknisk 
linje påtagligt stor. Jag anser det därför rimligt med en kraftig minsk
ning av antalet platser på dessa linjer till en nivå som bättre överens
stämmer med elevefterfrågan. Utbildningskapacitet bör föras över från 
de mera teoretiskt inriktade linjerna till de mer utpräglat yrkesin

riktade linjerna. Således bör antalet elevplatser på distributions- och 
kontorslinjen, på el-teleteknisk linje och på verkstadsteknisk linje ökas. 
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i\vcn på den fordonstekniska linjen bör antalet platser ökas. Den ök
ning av antalet platser på vårdlinjen soin Sö föreslagit bör även genom
föras. Jag finner det emellertid angeläget att denna ökning så långt 
möjligt kommer att avse grenen för barna- och ungdomsvård med 
hänsyn till personalbehovet inom detta område. Jag har i det före
gående under avsnittet Vissa gemensamma frågor redovisat pågående 

arbete inom utbildningsdepartementet avseende åldersgruppen 16-19-
åringar. Detta arbete syftar bl. a. till att komma fram till åtgärder som 
underlättar inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar i denna ålders
grupp som saknar en grundläggande yrkesutbildning. Som en åtgärd i 

detta syfte har jag räknat 250 årselcvplatser i korta yrkesinriktade kurser 
avsedda för från utbildningssynpunkt svagmotiverade ungdomar i den 
nämnda åldersgruppen. Kurserna bör kunna vara av varierande längd. 
För övriga utbildningsvägar anser jag att Sö:s förslag bör följas med det 
undantaget att den minskning Sö föreslagit för konsumtionslinjen bör 
vara något större än den föreslagna och avse till linjen hörande special
kurser. Detta innebär bl. a. att jag i likhet med Sö räknat med oför
~indrat antal intagningsplatser för tvåårig social linje och tvåårig 
musiklinje. Totalt räknar jag med 100 400 elevplatser i årskurs 1 i 

denna direkt grundskoleanknutna del av gymnasieskolan. Detta antal 
elevplatser motsvarar samma andel av antalet 16-åringar som inneva
rande budgetår, dvs. 94,6 % . 

För övriga specialkurser, dvs. kurser som är kortare än ett år eller 
vilka fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder, föreslår Sö 
en total ökning med 300 årselevplatser. Jag har räknat med att antalet 
ttrselcvplatser nästa budgetår bör vara oförändrat 29 330. I denna ram 
har hittills räknats in bl. a. sådana yrkesinriktade specialkurser i gym
nasieskolan som ingår i försöksverksamheten med s. k. kombinations
utbildning. Sö och universitetskanslersämbetet har med skrivelse den 
13 november 1974 inkommit med förslag rörande fortsatt försöksverk
samhet med kombinationsutbildning. Förslaget bereds f. n. inom ut
bildningsdepartementet. Departementschefcn avser senare återkomma 
till regeringen i denna fråga. Jag har preliminärt räknat med en oför
iindrad totalram för dessa kurser nästa budgetår. Detta innebär att 40 
undervisningsgrupper om vardera 30 studerande får anordnas. Vad 
g~iller de i denna ram ingående vårdskurserna vill jag erinra om det 
uppdrag till Sö angående vissa åtgärder för utbildning av personal till 
förskola och fritidsverksamhet, som Kungl. Maj:t gav genom beslut 
den '27 september 1974. Detta uppdrag avsåg bl. a. de i nämnda vård
kurser ingående specialkurserna för utbildning av barnskötare. Enligt 
bc!'lutet bör kapaciteten på dessa specialkuser bibehållas under en 
övergångsperiod. 

Med de undantag jag nu sagt bör eleverna budgetåret 1975176 för
delas på de olika studievägarna i gymnasieskolan i överensstämmelse 
med Sö:s förslag till dimensionering. Sö bör emellertid om det visar 
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sig nödvändigt kunna göra viss omfördelning av elevplatser mellan 
studievägar. I den mån starka skäl - t. ex. arbetsmarknadsskäl - talar 
för en ökning av det totala antalet elevplatser bör, liksom hittills, re
geringen ha rätt besluta härom. 

Sö har med anledning av särskilda budgetdirektiv beträffande Sö:s 
anslagsframställning för budgetåret 1975176 avseende gymnasieskolan, 
som Kungl. Maj:t meddelat, föreslagit att regeringen i 1975 års budget
proposition anger två totalramar för gymnasieskolans dimensionering 
budgetåret 1976177. Sö föreslår vidare att regeringen i detta samman
hang anger vilka studievägar i gymnasieskolan som bör prioriteras i det 
fortsatta planeringsarbetet. Enligt min mening bör de mer utpräglat 
yrkesinriktade linjerna prioriteras. Planeringsarbetet bör vidare utgå 
från att antalet intagningsplatser på de tre- och fyraåriga linjerna inte 
ökas. Sö bör emellertid eftersträva att hålla utbildningskapaciteten på 
de naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska linjerna uppe. 

F. n. finns fyra olika former för gymnasieskoleutbildning speciellt 
avpassade för att kunna anordnas på orter rned litet elevunderlag. 
Detta innebär att de är anpassade för att kunna anordnas i glesbygd el
ler, vad gäller försöksverksamhet med särskild samordnad gymnasiesko
la på orter där elevunderlaget är vikande. Jag har i det föregående redo
visat nuvarande omfattning av korrespondensundervisning på gymnasial 
nivå, försöksverksamhet med gymnasial utbildning i glesbygd och för
söksverksamhet med gymnasieskola i glesbygd. Försöksverksamheten 
med gymnasieskola i glesbygd bör framdeles benämnas försöksverksam
het med särskild samordnad gymnasieskola, B-form. Kungl. Maj:t har 
medgivit att försöksverksamhet med särskild samordnad gymnasieskola 
får anordnas på fyra orter som inte tidigare haft treårig gymnasieskole
utbildning, nämligen i Arboga, Olofström, Stenungsund och Nynäshamn. 
Eksjö, Strömsund, Ange och Haparanda har fått medgivande att anordna 
denna gymnasieskoleform p. g. a. vikande elevunderlag. Elevplatserna 
vid dessa fyra former för gymnasieskoleutbildning har inräknats i de 
ramar för gymnasieskolan som jag tidigare nämnt. 

Som departementschefen redovisade i 1974 års statsverksproposition 
(prop. 1974: 1 bil. 10 s. 167) uppdrog Kungl. Maj:t den 6 september 
1973 åt Sö att undersöka förutsättningarna för att så långt möjligt 
låta den hittillsvarande yrkesutbildningcn i form av specialkurser 
inom gymnasieskolan utanför orter med treårig gymnasieskola övergå 
till linjer. Sö har i skrivelse den 5 juni 1974 redovisat principer för 
sådan övergång från specialkurser till linjer. Genom beslut den 13 
december 1974 har Kungl. Maj:t medgivit att försöksverksamhet med 
övergång från specialkurs till linje fr. o. m. budgetåret 1975176 får be

drivas i ._.~ssa kommuner. 

I enlighet med Sö:s förslag förordar jag att den gymnasiala utbild-

11i11ge11 för gravt hörselskadade i Örebro dimensioneras för högst 215 
elever. För arvoden för viss personal beräknar jag ytterligare 315 500 
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kr. Jag har därvid räknat med att stödundervisning och samordnad spe
cialundervisning får anordnas med sammanlagt i genomsnitt en halv 
veckotimme per elev. Jag har vidare räknat med att ersättning till skol
läkare får utgå enligt samma regler som gäller för specialskolan och 
beräknat resurser motsvarande en två femtedels tjänst som skolsköters
ka. Jag har härutöver räknat ytterligare medel för kursverksamhet m. m. 

För omkostnader beräknar jag 4 057 000 kr. Jag har härvid räknat med 
att beklädnadsbidraget till eleverna avvecklas på det sätt Sö föreslagit. 

Försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörelsehind

rade och andra svårt handikappade elever anordnas vid Ingemundsko
lan i Solna kommun och vid Skärholmens gymnasium i Stockholms 
kommun. Försöksverksamheten vid lngemundskolan omfattar ca 70 
elever och försöksverksamheten vid Skärholmens gymnasium ca 20 

elever. Kungl. Maj:t har genom beslut den 22 november 1974 uppdra
git åt Sö att i samråd med styrelsen för vårdartjänst utvärdera den vid 

Skärholmens gymnasium för denna elevgrupp anordnade utbildningen. 
Jag har i likhet med Sö räknat med oförändrad intagning nästa läsår. 
För omkostnader för försöksverksamheten vid lngemundskolan har 
jag räknat ytterligare 99 500 kr. ökningen avser underhåll av inventa
rier, undervisningsmateriel, reseersättningar och traktamenten, arvoden 
åt föreståndare för AV-materiel och skolbibliotek, expenser, stödunder
visning och samordnad specialundervisning samt studie- och yrkesorien
tering. Vad gäller stödundervisning och samordnad specialundervisning 

har jag beträffande såväl försöksverksamheten vid Ingemundskolan som 
den vid Skärholmen räknat med resurser för detta ändamål motsvarande 
sammanlagt i genomsnitt en veckotimme per elev. Den för försöksvcrk
samheten vid lngemundskolan beräknade särskilda resursen för studie
och yrkcsorientering är avsedd att utnyttjas även för försöksverksamhe
ten vid Skärholmens gymnasium. För försöksvcrksamheten vid Skärhol
mcns gymnasium har jag beräknat ytterligare 198 200 kr. ökningen 
avser resurser för stödundervisning och samordnad specialundervisning, 
biträdcspcrsonal, ersättning till skolläkare och skolsköterska, lokalkost
nader, studiebesök, skolmåltider samt service och underhåll. Behovet 
av extra skolledarresurscr får prövas när erfarenheter av försöksverk
samheten vunnits. 

Vad gäller försöksverksamheten med pedagogisk gymnasiesko/klinik 

i Lund anser Sö att denna bör fortsätta i nuvarande form och om
fattning till dess den påbörjade utvärderingen föreligger. Jag delar den
na uppfattning. 

Jag anser i likhet med Sö att 1,2 milj. kr. bör beräknas för tekniska 

och administrativa stödåtgärder åt handikappade elever i gymnasiesko
lan nästa budgetår. 

Innevarande budgetår disponeras för stödundervisning och samordnad 

special1111dervisni11g i gymnasieskolan en samlad resurs omfattande 0,65 
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veckotimmar per klass. Sö föreslår att denna resurs utökas till 0,75 
veckotimmar per klass nästa budgetår. Jag har i det föregående redo
visat den samordnade specialundervisningens omfattning budgetåren 
1972/73 och 1973/74. och utnyttjandegraden vad gäller stödundervis
ningen budgetåret 1972/73. Av redovisningen kan utläsas att stödunder
visningen och den samordnade specialundervisningen budgetåret 1972/ 
73 sammanlagt uppgick till 0,265 veckotimmar per klass. Den resurs
förstärkning som statsmakterna beslutade inför innevarande budgetår 
var således betydande. Jag är därför inte nu beredd att föreslå ytterli
gare resursförstärkning. Enligt Sö skulle tillgängliga resurser kunna ut
nyttjas på ett bättre sätt om dels den lokala skolledningen fick större 
frihet än nu att planera stödåtgärderna, dels att dessa fick avse flera 
elevgrupper än f. n. Jag delar Sö:s uppfattning att en större frihet att 
använda tillgängliga resurser bör ges. Jag avser därför att senare före
slå regeringen att besluta om att upphäva nuvarande bestämmelse i 
skolstadgan (1971: 235) om att samordnad specialundervisning får om
fatta högst två veckotimmar för varje elev. Därmed kan man lokalt be
sluta att fördela tillgängliga resurser mellan stödundervisning och sam
ordnad specialundervisning på bästa möjliga sätt. Jag avser dessutom 
att föreslå regeringen att föreskriva att samordnad specialundervisning 
får anordnas för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Sö har fört fram vissa förslag som rör invandrarelever i gymnasie

skolan. Med hänsyn till de speciella problem som invandrareleverna mö
ter i undervisningssituationen finner jag det motiverat att liksom för 
innevarande budgetår räkna med extra resurser för stödundervisning 
för dessa elever. Jag förordar således att 1,6 milj. kr. anvisas för det
ta ändamål vid sidan av de resurser för stödundervisning och sam
ordnad specialundervisning som jag nämnt i det föregående. Jag vill 
betona at; ,-esursen för stödundervisning och samordnad specialunder
visning vr>,fattande 0,65 veckotimmar per klass givetvis är avsedd även 
för invar.Jrarelever. Jag räknar med att försöksverksamheten med yr
kesinriktade grundkurser för invandrarelever och med modifierad tim

och kursplan för invandrarelever på tvåårig social linje i gymnasiesko

lan skall fortsätta nästa läsår. Sö får inrätta erforderligt antal kurser 
av den yrkesinriktade grundkursen för invandrare inom den ram för 

gymnasieskolan som jag angett i det föregående. Jag förutsätter att un
dervisningen alltjämt anordnas med klasser om högst 16 elever. Be

träffande försöksverksamheten med modifierad tim- och kursplan för 
invandrarclever på tvåårig social linje i gymnasieskolan bör det ankom
ma på regeringen att pröva om sådan försöksverksamhet får anordnas 
inom den föreslagna ramen för gymnasieskolan. Det ankommer på Sö 

att fastställa tim- och kursplaner för försöksverksamheten. Jag vill i 
detta sammanhang erinra om att en särskild arbetsgrupp tillkallats för 
översyn av invandrarelevernas utbildningssituation. 
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Sö har framlagt förslag om förstärkt särskild undervisning för allergi
sjuka och gravt infektionskänsliga elever i gymnasi.eskolan: Jag har 
ingen erinran mot detta förslag. Regeringen bör inhämta riksdagens 

bemyndigande att vidta erforderliga ändringar i skolstadgan med an

ledning harav. 
Sö har föreslagit förändrade statsbidragsregler för inbyggd utbild

ning, för s. k. pedagogisk stödpersonal i gymnasieskolan och för kurser 

för yrkesförare i gymnasieskolan. Såsom jag i det föregående fram

hållit ankommer det på utredningen om skolan, staten och kommu
nerna att göra en översyn av nu gällande statsbidragsregler på skolom

rådet. Jag finner i avvaktan på nämnda översyn det inte lämpligt att 

förorda att de av Sö föreslagna bidragsförändringarna genomförs. 

Grafiska kommitten har i sitt betänkande (SOU 1974: 34) Grafisk 
industri i omvandling tagit upp vissa förslag som rör den graf isk.a ut

bildningen. Efter samråd med chefen för industridepartementet får jag 

i dessa fragor anföra följande . 
.Jag delar i princip kommittens och remissinstansernas uppfattning att 

såv~il inriktning som dimensionering av den grafiska utbildningen bör 

utformas i överensstämmelse med de ändrade förhållandena inom 
branschen. Den tvååriga specialkursen för grafisk utbildning i gym

nasieskolan har utarbetats för att möta de förändrade utbildnings
kraven. Av Sö:s remissvar framgår att utarbetandet av läroplanen för 
denna kurs föregicks av ett arbete i en arbetsgrupp med represen
tanter för såväl Sö som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna 
inom den grafiska branschen. Kungl. Maj:t har medgivit att nämnda 
utbildning får startas på en ort med början tidigast hösten 1975. I 
gymnasieskolan i Stockholm finns en ettårig specialkurs i tryckning 

och en ettårig specialkurs i tryckmediaframställning som enligt vad jag 
erfarit bedrivs i enlighet med moderniserade läroplaner. Redan nu har 
således åtgärder vidtagits för att ge den grafiska yrkesutbildningen en till 
dagens behov bättre anpassad utformning. Yrkesteknisk högskoleutbild
ning och den högre grafiska utbildningen har utretts av 1968 års utbild
ningsutrcdning. Förslagen övervägs f. n. inom utbildningsdepartemen
tet. Angående grafiska kommittens förslag om ökat stöd till verksam
heten vid Grafiska institutet vill jag erinra om att det ankommer på 
Sö att inom ramen för av riksdagen beviljade medel fördela bidragen 
till driften av den enskilda yrkesutbildningen. Departementschefen åter
kommer till frågan om huvudmannaskap för Grafiska institutet vid sin 

anmälan av proposition angående reformering av högskoleutbildningen 
m. m. Mot bakgrund av redan nu pågående verksamhet inom det 
grafiska utbildningsområdet är jag i övrigt inte beredd att föreslå ytter
ligare åtgärder inom detta område. 

Jag beräknar för nästa budgetår de sammanlagda kostnaderna för 

lärarlönebidraget till ca 1 209 milj. kr. (1). Till kostnader för pedago-

14 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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gisk stödpersonal beräknar jag 17, 7 milj. kr. (2). Posten ATP-avgifter 
beräknar jag till 90,5 milj. kr. (7). Till kostnader för arbetsgivareavgift 
och socialförsäkringsavgifter beräknar jag 116,l milj. kr. (8). För löne

kostnadspålägg bör 134,0 milj. kr. tas upp (9). Medelsbehovet för tek
niska stödåtgärder m. m. åt handikappade elever beräknar jag till högst 

1,2 milj. kr. (3). 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 
nästa budgetår till 1 570 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
J. godkänna de av mig förordade riktlinjerna i vad avser s~ir

skild undervisning, 
2. till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett förslagsanslag av 1 570 000 000 kr. 

D 17. Bidrag till studie- och yrkesoricntcring 

1974175 Anslag1 

1975176 Förslag 

43 308 000 

40 939 000 

1 Under budgetiiret I 973/74 utgick medel ur dels anslaget Bidrag till driftc.n 
av grundskolor m. m., dels anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Ur anslaget ersätts kostnader för statsbidrag till försöksverksamhet 

med studie- och yrkesorientering i årskurserna 6--9 i grundskolan samt 
i gymnasieskolan enligt kungörelsen (1974: 390) om statsbidrag till kost
nader för studie- och yrkesorientering i grundskolan och gymnasiesko

lan. 
Ur anslaget utgår även högst 648 000 kr. för viss uppsökande verk

samhet för att nå elevgrupper, som avbryter sina studier i grundskolan 
eller gymnasieskolan och har svårigheter att erhålla anställning. 

1974/75 

Grundbelopp för studie-
och yrkesorientering 42 660 000 

Uppföljande studie- och 
yrkesorienteringsverksamhet 648 000 

Studie- och yrkesorienterande 
verksamhet vid folkhögskola 

Studie- och yrkesorientering 
vid riksinternatskolor och 
privatskolor 

Medel för vissa studie- och 
vrkesorienterandc 
i)ublikationer 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

-2 542000 

+ 858 000 

--:--2 944 000 

' 288 000 

+1 150 000 

+2 698 000 

Före
draganden 

-2 542000 

' T 

91000 

82000 

-2369000 

1. För budgetåret 1975/76 kommer statsbidrag att utgå till varje kom
mun eller Iandstingskommun för studie- och yrkesorientering (syo) i 
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grundskola och gymnasieskola i form av grundbelopp. För redovisnings

året 1974175 utgör grundbeloppet 68 460 kr. 

Till grund för beräkningen av statsbidrag läggs antalet elever i års

kurserna 6-9 i grundskolan samt eleverna i gymnasieskolan med un

dantag av eleverna i högre specialkurser. Dessutom medräknas två 

gånger antalet elever i specialklass i årskurserna 6-9 samt två gånger 

15 % av antalet elever i samordnad specialundervisning i årskurserna 

6-9. 1 beräkningsunderlagct får dessutom kommun, som har skolen

heter med högst 60 högstadieelever i medeltal per årskurs, tillgodo

dkna sig två gånger antalet sådana elever. 

Statsbidraget utgår med ett grundbelopp vid ett elevantal av högst 

750 och med 1,5 grundbelopp vid ett underlag av 751-1125 elever. 

Vid ett elevunderlag av 1126-3 000 tillämpas delningstalet 750 och vid 

ett elevantal av 3 001 eller högre är delningstalet 800, dock lägst fyra 

grund belopp. 

Skolövcr~tyrelsen (SÖ) beräknar att statsbidrag för syo i grundskolan 

l>Ch gymnasieskolan enligt redovisade beräkningsgrunder under bud

getåret 1975176 skall utgå med sammanlagt 886 grundbelopp. 

För ordinarie och extra ordinarie yrkesvalslärare, som i sin tjänst in

räknar syo, utgår statsbidrag enligt kungörelsen (1958: 665) om stats

bidrag till driftkostnader för det allmänna skolväsendet (omtryckt se

nast 1973: 356, ändrad senast 1974: 276). Ett belopp, som motsvarar 

syo-delen i yrkesvalslärartjänsterna, skall därför avräknas från före

varande bidrag. Sö uppskattar att denna del motsvarar 300 grundbc

k1pp. 

Sammanlagt erfordras alltså för budgetåret 1975176 586 grundbelopp, 

en minskning från innevarande budgetår med 125 grundbclopp 

( - 8 557 500 kr.). För jämkning av grundbeloppet från 60 000 kr. till 

<'S -1-60 kr. beräknas + 6 015 000 kr. 

2. Sö föreslår en utökning av det extra statsbidraget till uppföljnings

verksamhet för de grupper av elever som inte fullföljer grundskolan och 

de som inte söker fortsatt utbildning efter grundskolan samt de som inte 

fullföljer påbörjad utbildning i gymnasieskolan. Den föreslagna utök

ningen skulle medge uppsökande verksamhet för omkring två tredje

delar av de ca 21 000 16-åringar som inte söker eller inte kan antas till 

gymnasieskolan. Statsbidraget bör utgå i form av grundbelopp eller de

lar därav (inkl. jämkning av grundbeloppct + 858 000 kr.). 

3. Medel för syo vid folkhögskolan utgår nu dels via arbetsmarknads

styrelsen, dels via Sö. Huvudparten av syo-verksamhetcn vid folkhög

skolan handhas av arbetsmarknadsverket. Möjligheten att rationellt ut

nyttja syo-resurserna skulle öka om dessa kunde samordnas med resur

serna för syo i grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbild

ning. Sö anser att flera skäl, såsom utbildningens karaktär, elevernas 

motiv för studier, internatformen, inriktningen på eftersatta grupper, 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet :?12 

skolornas ringa storlek etc., talar för att medelstilldelningen vad avser 

dessa elever bör vara tre gånger så stor som anslaget för motsvarande 

andel elever i gymnasieskolan. Resurserna för syo-verksamhet vid folk

högskola bör motsvara ca 43 grundbelopp (2 944 000 kr.). 

4. För innevarande budgetår har medel till statsbidrag för syo vid 

riksinternatskolorna beräknats under anslaget Bidrag till driften av riks

internatskolor. Sö föreslår att medel till detta ändamål beräknas under 

förevarande anslag (inkl. jämkning av grundbeloppet 82 000 kr.). 

Sö föreslår dessutom att statsbidrag till syo i statsunderstödda privat

skolor utgår fr. o. m. budgetåret 1975176. Riksinternatskolor och privat

skolor har förhållandevis litet elevantal och ingen av skolorna kan an

ställa en heltidsanställd syo-funktionär. Syo-verksamheten vid dessa sko

lor bör därför samordnas med den kommunala så att primärkommun 

eller landstingskommun, i vilken privat- eller riksinternatskola är belä

gen, efter samråd far inräkna dessa elever i det underlag som utgör 
grund för tilldelning av statsbidrag till syo-verksamheten. För privatsko

lorna beräknar Sö en kostnad av 206 000 kr. 

5. Sö upprepar sitt tidigare framförda yrkande att vissa studie- och 

yrkesorienterande publikationer bör bekostas av statsmedel (1150 000 

kr.). 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an

mälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 

Under innevarande budgetår bedrivs den av 1971 års riksdag beslu
tade (prop. 1971: 34, UbU 1971: 21, rskr 1971: 214) försöksverksamhe

ten med studie- och yrkesorientering (syo) i såväl årskurserna 6-9 i 

grundskolan som i gymnasieskolan. Grundbeloppcns antal bcstämms på 
visst siitt med hänsyn till antalet elever. De fr. o. m. innevarande bud

getår tillämpade beräkningsgrunderna innefattar extra stöd till handi
kappade elever i ifrågavarande årskurser i grundskolan samt till elever 

vid små högstadieenheter i glesbygd. I likhet med skolöverstyrelsen 

(SÖ) beräknar jag för budgetåret 1975/76 586 grundbelopp för att till

godose behovet av syo i grundskolan och gymnasieskolan. (1). 

Det finns anledning att noga uppmärksamma problemen för den 

grupp ungdomar som avbryter sin utbildning i grundskolan eller gymna

sieskolan och som är i behov av stöd inför inträdet på arbetsmarknaden. 

Flera kommuner och länsskolnämnder, ofta i samverkan med arbets

marknadsmyndigheterna, har gjort insatser med uppsökande syo. Inne

varande budgetår har försöksverksamhet vidare påbörjats med an

vändande av medel som utgår från detta anslag. Försöken med upp

sökande syo bör fortsätta. Jag är dock inte nu beredd att ta ställning 

till frågan om en ytterligare utbyggnad av verksamheten. Jag räknar 

t. v. endast med en jämkning av grundbeloppet. (2). 
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Frågor som rör folkhögskolans uppgifter mot bakgrunden av bl. a. de 

förändrade förutsättningarna för dess verksamhet behandlas av folk

högskoleutredningen. Jag är därför f. n. inte beredd att tillstyrka för

slaget om resurser för förstärkt syo-verksamhet vid folkhögskola (3). 

I likhet med Sö beräknar jag medel för syo vid riksinternatskolorna 

under detta anslag. Jag är inte beredd att föreslå medel till statsbidrag 

för syo i statsunderstödda privatskolor. (4). Jag är inte heller beredd att 

tillstyrka att statsmedel ställs till förfogande för inköp av vissa syo

publikationer (5). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till studie- oclz yrkesorientering för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 40 939 000 kr. 

D 18. Bidrag till viss vårdyrkesutbildning 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

32 910 075 

36 315 000 

39 228 000 

Statsbidrag utgår till kostnader för grundutbildning av sjuksköterskor 

vid kommunal och landstingskommunal sjuksköterskeskola med 27 500 

kr. för varje klass och termin och för vidareutbildning av sjuksköterskor 

med 31 000 kr. för varje klass och termin enligt Kungl. Maj:ts beslut 

den 31 januari 1969 (ändrat senast den 17 maj 1974). 

I avvaktan på kommunalisering utgår statsbidrag även till vissa en

skilda sjuksköterskeskolor. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag enligt av Kungl. Maj:t den 19 maj 

1972 meddelade bestämmelser till Eastmaninstitutet för utbildning av 
tandsköterskor. 

Vidare utgår dels bidrag till den vid Sociala barna- och ungdomsvårds

seminariet bedrivna utbildningen av socialpedagoger, dock endast för 

den tid Allmänna barnhuset är huvudman för verksamheten, dels i en

lighet med av riksdagen givet bemyndigande (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 

206, SU 1968: 8, rskr 1968: 8) bidrag till kostnaderna för den del av ut
bildningen av laboratorieassistenter som är förlagd till universiteten i 

Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå samt karolinska institutet och som 

inte täcks av reguljärt utgående bidrag till inbyggd utbildning i gymna

sieskolan, dels bidrag för vissa kostnader för utbildning av tandhygie

nister (prop. 1972: 1 bil. 10 s. 258, UbU 1972: 2, rskr 1972: 68). 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och Iöneomräkning ro. ro. 2 674 000 kr. 

2. Kungl. Maj:t uppdrog den 9 augusti 1974 åt skolöverstyrelsen (Sö) 

att till Kungl. :Maj:t inkomma med en redovisning rörande dels utnytt-
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jande av den av Kungl. Maj:t medgivna utbildningskapaciteten inom 

grund- och vidareutbildningen av sjuksköterskor budgetåret 1973/74, 

dels behovet av olika former av sjuksköterskeutbildning och den beräk

nade examinationen av sjuksköterskor under de närmast kommande 

åren. Sö har i skrivdse den 22 oktober 1974 redovisat uppdraget. So

cialstyrelsen har efter samråd med Landstingsförbundet hos Sö anmält 

behov av en ökad dimensionering av bl. a. grundutbildning av sjukskö

terskor. Sö föreslår därför en utökning av kapaciteten till den av so

cialstyrelsen föreslagna på 3 600 intagningsplatscr för budgetåret 1975/ 

76. Med anledning av viss övergång från grundutbildning om fem ter

miner till tre terminer ryms den föreslagna utökningen inom ramen för 

ett oförändrat antal terminskurser eller 970 terminskurser. 

Det av socialstyrelsen och Sö beräknade erforderliga behovet av 2 990 

intagningsplatser för vidareutbildning motsvarar ett behov av 303 ter

minskurser. Med hänsyn till sjukvårdens krav på adekvat utbildad per

sonal, vakanssituationen beträffande tjänster för vidareutbildade sjuk

sköterskor m. m. anser Sö det utomordentligt viktigt att kunna medge 

inrättande av vidareutbildning i den utsträckning huvudmännen begär. 

Sö anser emellertid att skolhuvudmännen endast successivt kan genom

föra den erforderliga ökningen av utbildningskapaciteten och räknar 

därför med en ökning för 1975/76 av 25 terminskurscr ( + l 459 000 

kr.). Sö föreslår därutöver fyra kurser i social barnavård för sjukskö

terskor utbildade enligt äldre studiegång samt sex kurser för komplette

rande teoretisk vidareutbildning av skolsköterskor. 

3. Utbildningen av tandhygienister omfattar 26 eiever årligen, varav 

16 utbild::is i Malmö och 10 i Örebro. Sö har mcJ skri\·else den 8 okto

ber J 97-} till Kungl. Maj:t överliimnat framställningar om anordnande 

av i::mdhygienistutbildning vid landstingskornmunens vårdsko!a i Umeå 

för 8, senare 12 elever och vid landstingskommuiicns vårdskola i Hud

dinge för 15 elever. Den kliniska praktiska delen av utbildningen avses 

bli förh!gd till respektive odontologisk utbildnings- och forskningsorga

nisation som inbyggd utbildning. Kostnaden hlirföi ber~iknas budgetåret 

1975!76 i Malmö till 175000 kr. (--!-70000 kr.) och i Huddinge och 

Umeå till 212 000 kr. resp. 289 000 kr. 

Sö har i skrivels<! till Kungl. Maj:t den 15 oktober 1974 hemställt 

att försöksverksamhet med tandteknikerutbildning får anordnas som 

specialkurs i gymnasieskolan i Huddinge fr. o. m. llisåret 1975/76. 

Tandsköterskeutbildningen vid Eastmaninstitutet kommer att upphöra 

under budgetåret 1974,:75 ( -26 000 kr.). 

4. I avvaktan på resultatet av överläggningar om förändrat huvud

mannaskap för Sociala barna- och ungdomsvårdsscminariet beräknar Sö 

ett mcdelsbehov av 589 000 kr. ( + 13 000 kr.). 

5. Sö r1iknar med oförändrad kapacitet för utbildningen av labora

torieassistenter och ber1fänar medelsbehovet till 872 000 kr. 
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Föredraganden 

Under våren 1974 har socialstyrelsen, Landstingsförbundet; Svenska 

kommunförbundet och Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med 

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 
låtit genomföra en undersökning om bemanningssituationen för sjuk

sköterskor i öppen hälso- och sjukvård. Undersökningen har omfattat 

drygt :::o 000 tjänster för vilka uppgifter har infordrats bl. a. angående 

tj~instetyp, sysselsättningsgrad och längd av yrkeserfarenhet. Resultatet 

av undersökningen bör kunna ge en säkrare uppfattning om den aktuella 

sjuksköterskesituationen och därmed även ett bättre underlag för ställ

n!n~stag.::nde till dimensionering m. m. av sjuksköterskeutbildningen. 
För utbildning av sjuksköterskor beräknar jag under budgetäret 

1975:'76 medel för 970 te1minskurser i grundutbildningen och 260 kur
ser i vidareutbildningen. Statsbidraget till driftkostnader har därvid för 

nästa budgetår beräknats till 29 600 kr. för varje klass och termin i 
grundt!tbildningen och till 33 400 kr. för varje klass och termin i vi

dareuibildningen. Det beräknade antalet tcrminskurser inom grundut
bildningen innebär en utökning med 500 intagningsplatser i enlighet 

med socialstyrelsens och skolöverstyrelsens (Sö) förslag. 

Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 66, SU 1968: 108, rskr 

1968: :::9\ har riktlinjer för dimensioneringen av vidareutbildning av 
sjuks.köttrokor fastlagts. Riksdagen fann vid sin behandling av denna 
fo'iga l C)/3 (prop. 1973: 1 bil. 10, UbU 1973: 5, rskr 1973: 72) ingen 

aniedning <:tt ändra dessa riktlinjer. Med utgångspunkt i dessa rikt
linjer h<:r nu balans uppnåtts mellan antalet grundutbildade och vidare
utbildade sjuksköterskor. 

Det bör för riksdagen åter anmälas att det antal tcrminskurser inom 
vidareutbildningen som riksdagen beslutat om inte har kunnat komma 
till stund. rör läsåren 1969/70-1973/74 anvisade riksdagen medel till 
samm~,nlagt 996 tcrminskurser varav 890 anordnades. Jntc heller har 
Jet av Sö medgivna antalet elevplatser vid de olika skolorna tagits i 
anspriik. \'ad beträffar innevarande Jäsär har medel anvisats för 260 
terminskurser. Till detta kommer 13 terminskurser som omfördelats 
från gnmdutbildning till vidareutbildning efter framställning frän Sö. 
Efter Yad jc:g erfarit kommer dock högst 260 terminskurser att kunna 
anordna>. \h-:>t bakgrund av vad jag här anfört finner jag det inte me
ningsfullt att bcr~ikna medel för ett ökat antal termin.skurser inom vi
dareutbildningen. Regeringen bör dock inhämta riksdagens bemyndi

gamlc ~.tt dels inom ramen för beräknade medel få omfördela kurser 
inom sjuksköterskeutbildningen, dels få besluta om inrättande av ytter
ligare \iclareutbiltlningskurser inom linjerna intensivvård, anestesivård 

och orcrationssjukv:lrd samt öppen hälso- och sjukvård i de fall utbild
ningshuvudmfömen har möjligheter att genomföra en sådan kapacitets
ökning. 
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Jag vill i detta sammanhang nämna, att en arbetsgrupp inom social
styrelsen med representanter för Sö, sjukvårdshuvudmännen och Svensk 
sjuksköterskeförening nyligen utarbetat en rapport om frågor i sam
band med utnyttjandet av utbildningsplatser i vidareutbildningen. Nå
got förslag med anledning av rapporten har dock ännu inte inkommit 
till regeringen. 

Inom ramen för den av mig föreslagna vidareutbildningskapaciteten 
bör även rymmas den av Sö föreslagna kompletterande teoretiska ut
bildningen för skolsköterskor. Härvid skall fyra kurser i statsbidrags
hänscende anses motsvara en terminskurs i den reguljära vidareut
biidningen. 

J 1g är inte beredd att biträda Sö:s förslag om anordnande av kurser 
i :;.xial barnavård för sjuksköterskor. I enlighet med Sö:s förslag bör 
tandhygienistutbildning få anordnas i Huddinge och Umeå fr. o. m. 
budgetåret 1975/76. För den del av utbildningen som är förlagd till 
universitet (motsv.) och som inte täcks av reguljärt utgående bidrag 
till inbyggd utbildning i gymnasieskolan beräknar jag att statsbidrag bör 
utgå med 133 000 kr. resp. 67 000 kr. för utbildningen i Huddinge och 
Umeå. För utbildningen i Malmö beräknar jag 160 000 kr ( +55 000 
kr.). Jag har vid mina beräkningar utgått ifrån att patientinkomsterna 
ej får disponeras av läroanstalterna. Kostnaden för de tjänster m. m. 
som hänför sig till viss förebyggande tandvård och inte till den in
byggda utbildningen bör inte belasta förevarande anslag. 

Med skrivelser den 11 november 1971 och den 31 juli 1972 har Sö 
överlämnat förslag till nya läroplaner för tandsköterske- och tandtek
nikerutt:ildningarna. Av Sö:s förslag framgick inte de föreslagna ut
bildningarnas dimensionering eller de beräknade kostnaderna härför. 
Dåvarande departementschefen var därför inte beredd att biträda 
Sö:s förslag. Landstingsförbundet, som under hösten 1973 påbörjade 
ett utredningsarbcte rörande tandvårdsutbildningar, har numera in
kommit med förslag till revidering av den av Sö framlagda läropla
nen för tandsköterskeutbildningen. Jag har för avsikt att senare åter

komma till regeringen med förslag i denna fråga. I vad avser tand
teknikerutbildningen har Landstingsförhundet ingen erinran mot före-

1 iggande läroplansförslag. 
Jag vill här erinra om att Kungl. Maj :t genom beslut den 30 decem

ber 1974 medgivit att försöksverksamhet med tandteknikerutbildning 
får - under vissa villkor - anordnas som specialkurs i gymnasieskolan 

i Huddinge fr. o. m. läsåret 1975/76. 
För de kostnader för utbildning av laboratorieassistenter som ej täcks 

genom reglerna om statsbidrag för inbyggd utbildning i gymnasieskolan 

beräknar jag 872 000 kr. 
Statsbidrag till utbildningen av socialpedagoger vid Sociala barna

och ungdomsvårdsseminariet bör för budgetåret 1975/76 utgå ur detta 
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anslag efter beslut av regeringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om ytterligare kurser inom 

vidareutbildningen av sjuksköterskor, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om omfördelning av kurser 

inom sjuksköterskeutbildningen, 

3. bemyndiga regeringen att besluta om statsbidrag till Sociala 

barna- och ungdomsvårdsseminariet, 
4. till Bidrag till viss vårdyrkesutbildning för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 39 228 000 kr. 

D 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

144 695 

1000 

1000 

Med utgången av läsåret 1972173 har samtliga statliga realskolor av
vecklats. Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. I den mån 
tjänstgöring inte har kunnat beredas dessa personer vid annan skolform 

beräknas medel för lönekostnader för dessa under förevarande anslag. 

Skolöverstyrelse11 

Anslaget bör t. v. föras upp med oförändrat belopp. 

F öredragande11 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för viss personal vid statliga realskolor för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

8 750 400 
8 762 000 
9 519 000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till driften av Gränna

skolan, Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk och Sigtunaskolan. För 

skolorna gäller kungörelsen (1970: 333) om riksinternatskolor (ändrad 

1971: 345) och vissa där angivna delar av privatskolstadgan (1967: 270, 

omtryckt 1971: 259, ändrad 1972: 90). Statsbidrag utgår enligt den förut 

nämnda kungörelsen. Till skolverksamheten vid riksinternatskola utgår 
statsbidrag enligt samma grunder som till kommunal gymnasieskola. 
Detta gäller även den del som avser grundskolan. För ·grundskoledelen 

utgår också bidrag till resurstimmar och fritt valt 'arbete enligt bestäm-
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melserna för grundskolor. Därutöver utgår statsbidrag till föreståndare 

och fritidsledare samt för skolhälsovård. Vidare utgår tillägg som mot

svarar lönekostnadspålägg. För elev som har utlandssvenska föräldrar 

utgår statsbidrag till kostnader för skolgång och skolmåltider med be

lopp som gäller för motsvarande ersättning vid kommunal samverkan 

på skolväsendets område. 

Skolurerstyrelsen 

1. Löneomräkning 829 300 kr., varav 219 300 kr. avser höjt lönckost

nadspalägg. 

2. Genom beslut den 10 maj 1974 fastställde Kungl. Maj:t organisa

tionen av riksinternatskolorna för innevarande läsår. Beslutet innebar 

ofödndrad organisation jämfört med föregående läsår. 

3. Inför läsåret 1975176 föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) en i förhål

lande till innevarande läsår oförändrad intagningskapacitct vid riksin

ternatskolorna. 

4. Under hänvisning till att organisationskommitten för riksinternat

skolor förutsätts lägga fram förslag beträffande rikselcvhem beräknar 

SÖ inga medel till inrättande av sådana budgetåret 1975176. 

5. Genom beslut den 19 april 1974 (prop. 1974: 1 bil 10 s. 180, UbU 

1974: 8, rskr 1974: 92) förordnade Kungl. Maj:t, att statsbidrag till 

studie- och yrkesorientering vid riksinternatskolorna för innevarande 

budgetår skulle utgå med totalt 72 000 kr., fördelade på 60 000 kr. till 

Sigtun2skolan och Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk samt 12 000 

kr. till Grännaskolan. Sö föreslår att medel till studie- och yrkcsorientc

ring \·id riksinternatskolorna fr. o. m. budgetåret 1975/76 beräknas under 

anslaget Bidrag till studie- och yrkesorientering ( - 72 000 kr.). 

6. Sö föreslår, med hänvisning till att en ökad intagning av elever 

med behov av miljöbyte kräver vissa personalresurser, en utökning av 

nuvarande bidrag till skolhälsovård till att gälla även elevvård. ökning

en rnot~\"arar sex f1rslöncbclopp i löneklass F 2 ( -t-279 600 kr.). 

Skolledarförbundet har i särskild skrivelse hemställt, att ordinarie 

tjänst som studierektor regelmässigt skall finnas vid riksinternatskola, 

att r1Cktors och studierektors gemensamma undervisningsskyldighet skall 

uppg}: till högst 15 veckotimmar, att Sö inom angivet högsttal fast

ställer undervisningsskyldighcten samt att rektor vid riksinternatskola 

c:rh~d!cr tji:instebenämningen rektor tillika skolchef. 

Styrelserna för riksinternatskolorna har i en gemensam skrivelse an

hållit om departementschcfens medverkan till att interkommunal ersätt

ning kan garanteras alla av intagningsnämnden intagna elever vid riks

internatskolorna. Svenska kommunförbundet har avgivit yttrande i ären

det och därvid framhållit, att en möjlig orsak till vissa kommuners obe

niigcnhet att betala ersättning kan vara att intagna elever, enligt skol

styrel;;cns bedömning, inte varit att hänföra till någon av grupperna 

glesbygds- eller miljöbyteselever. 
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Genom beslut den 5 maj 1972 gav Kungl. Maj:t organisationskom

mittcn för riksinternatskolor i uppdrag a:tt, efter övcrläggriingar med 

Sigtuna kommun och efter samråd med styrelserna för riksinternat

skolorna i kommunen, inkomma med förslag om bl. a. de ytterligare 

studievägar inom gymnasieskolan som kunde anordnas vid de båda 

skolorna i samverkan med Sigtuna kommun. I skrivelse den 24 juni 

1974 redovisade organisationskommitten bl. a. detta utredningsuppdrag. 

Frågan om hur en samverkan skulle äga rum mellan riksinternatsko

lorna i Sigtuna och kommunen i fråga om den gymnasiala planeringen 

borde enligt kommitten lösas på det sätt Sigtuna kommun själv före

slagit i en skrivelse till Sö. Förslaget, som hade utarbetats i samråd med 

bl. a. styrelserna för riksinternatskolorna i Sigtuna, innebar att ett sam

arbete skulle etableras mellan kommunen och riksintcrr.:i.tskolorna vid 

planeringen av den gymnasiala utbildningen. 

Sö har i skrivelse den 2 september 1974 till skolstyrelsen i Sigtuna 

kommun som svar på nämnda framställning från kommunen angett 

vissa principiella riktlinjer för den gymnasiala planeringen i kommu

nen. Sö förutsätter att en integrerad gymnasieskol1! byggs upp i ;\färsta. 

Skolanläggningen bör kunna förverkligas i etapper fr:::m till mitten av 

1980-talct. De båda riksinternatskolorna i Sigtuna bör inte vara lämp

liga att ingå i kommunens gymnasieskola. Om kommunen for de när

maste åren vill utnyttja den kapacitet som finns vid riksinternatsko

Jorna bör detta enligt Sö:s bedömnin~ vara c-n anordning av övcr

gfmgskarakt3r. 

Mot denn:i bakgrund har styrelsen för Sigtunaskolans AB, som ~ir 

huvudman för Sigtunaskolan, i skrivelse till skolstyrelsen i Sigtuna kom

mun tagit upp frågan om kommunen är villig att överta huvudman

naskapet för riksinternatskolans undervisningsverksamhet på den gym

nasiala nivän. Sigtuna kommun avser att redovisa sin insfallning till 

detta förslag i början av innevarande år. 

Intagning:;n~imnden för riksinternatskolan har i skrivelse den 10 juni 

1974 till utbildningsdcpartcmentet meddelat att nämnden vid samman

träde den l 5 maj 197-!- beslutat att tills vidare i mån av plats även inta 

andra elever än de som förutsattes i 1970 års riksdagsbeslut (prop. 

1970: 53, SU 1970: 134, rskr 1970: 297). 

F öredraga11d en 

Inför inrättandet av riksinternatskolor den 1 juli 1970 upprättades 

avtal mellan huvudmännen för skolorna och staten. Enligt avtalen skulle 

resp. huvudman ställa mark och lokaler m. m. till skolornas disposition 

mot en viss årlig avgift. Staten förhand sig att ge statsbidrag enligt i 

prop. 1970: 53 angivna regler dels till skolverksamhet, dels för internat

verksamhct. Avtalen skulle gälla för tiden den 1 juli 1970-den 30 juni 

1975. Om avtalen ej uppsades senast ett i\r före avtalstidcns utgång 

skulle de förlängas varje gång med fem år. 
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Det bör anmälas för riksdagen att efter framställan från huvudmännen 
för riksinternatskolorna har avtal slutits mellan staten och huvudmännen 
den 24 juni 1974 om förkortning av uppsägningstiden till sex månader. 

Staten och respektive huvudman för riksinternatskolorna har enats 
om att nu gällande avtal för riksinternatskolorna provisoriskt bör för
längas ett år under oförändrade villkor. 

Som framgått av min redogörelse i det föregående har huvudmannen 
för Sigtunaskolan aktualiserat frågan om en eventuell kommunalisering 
av undervisningsverksamheten på gymnasial nivå vid Sigtunaskolan. 
Parterna har mot denna bakgrund enats om att på nytt ta upp avtals
förhandlingar sedan Sigtuna kommun redovisat sin inställning till denna 
fråga. 

I likhet med dåvarande departementschefen anser jag att riksinter
natskolorna fyller ett behov i det svenska skolväsendet. Frågan om 
vilket antal internatplatser som därvid krävs är svår att avgöra. Frågan 
är beroende av många olika omständigheter, bl. a. av i vilken utsträck
ning kommunerna i framtiden kommer att hetrakta riksinternatskolor
na som ett realistiskt alternativ när det gäller placering av en elev i 
behov av miljöbyte. Enligt 1970 års riksdagsbeslut skall riksinternat
skolorna fylla en sådan social funktion. Styrelserna för riksintemat
skolorna har här en viktig uppgift att förbättra informationen till kom
munerna om det alternativ till skolplacering som riksinternatskolorna 
utgör i det svenska skolväsendet. 

Som framgått av min redogörelse i det föregående har intagnings
nämnden för riksintematskolor beslutat att innevarande läsår ta in även 
andra elever än de som förutsattes i 1970 års riksdagsbeslut i den mån 
vakanta platser fanns vid skolorna. Enligt min mening bör den åtgärd in
tagningsnämnden vidtagit ses mot bakgrunden av den försämrade eko
nomiska situationen vid skolorna. 

Fr. o. m. budgetåret 1974/75 utgår statsbidrag för studie- och yrkes
orientering vid riksinternatskolorna under detta anslag. För budgetåret 
1975176 beräknar jag medel för denna verksamhet under. anslaget Bidrag 
till studie- och yrkesorientering. 

Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka Skolledarförbundets hemställan 
om ändringar i skolledarorganisationen vid riksinternatskolorna. Inte 

heller är jag beredd att vidta några särskilda åtgärder med anledning 
av den gemensamma skrivelsen från styrelserna för riksinternatskolor

na om att interkommunal ersättning kan garanteras alla av intagnings
nämnden intagna elever vid riksinternatskolorna . .Tag hänvisar här till 
vad Svenska kommunförbundet anfört i ärendet samt till vad jag an
fört i det föregående. 

För nästa budgetår förordar jag att anslaget förs upp med 9 519 000 
kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
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1. godkLinna att nu gällande avtal för riksintcrnatskolorna för

iängs ett år under oförändrade villkor, 

2. till Bidrag till driften ar riksimcmmskolor för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag aY 9 519 000 kr. 

D 21. Sjöbefälsskolorna 

1975/76 Nytt anslag (förslag) 112 103 000 

1 Innevarande budgetår utgår för detta ändamål medel ur dels anslaget Sjöbe
fölsskolorna: Utbiidningskostnader, dels Sjöbcfälsskolorna: Utrustning. 

Undervisningen vid sjöbefälsskolorna (Göteborg, Härnösand, Kalmar, 

Malmö och Stockholm) har till ändamål att utbilda fartygs- och maskin

befäl för den svenska handelsflottan. Sjökaptens- och sjöingenjörskur

serna omfattar vardera två läsår och bygger på styrmans- och maskin

teknikerkurserna som är ettåriga. Dessa kurser anordnas vid samtliga 

sjöbefälsskolor. Kurser för radiotelcgrafister omfattande tre terminer 

anordnas i Göteborg, Härnösand, Kalmar och Stockholm. Skepparkurser 

av l:a klass om totalt 624 lektioner anordnas i Göteborg och Härnösand 

samt fartygsmekanikerkurser av 1 :a klass om totalt 370 lektioner i 
Göteborg, Härnösand och Malmö. Verksamheten regleras i stadgan 

(1959: 425) för sjöbefälsskolorna i riket (omtryckt 1972: 403) och kun

görelsen (1960: 488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning 

(ändrad senast 1972: 288) samt Kungl. Maj:ts bestämmelser den 11 maj 

1973 angående utbildning av radiotelcgrafister vid sjöbefälsskolorna. 

Jnncvarand.:: budgetår skall påbörjas försöksverksamhet med koncentre

rade utbildningar för blivande maskin- och fartygsbefäl. Antalet klasser 

utgör innevarande budgetår 59. 

1974,'75 Beräknad ändring 1975/76 

Skol över- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Skolledare och lärar.: IOO of. of. 
Övrig personal 25 of. of. 

125 of. of. 
Anslag 
Utgifter 

Lönekostnader 9 601 000 -i 518 400 668 300 
Sjukvård 6000 of. of. 
Rcsccrsättningar 84000 -i- 4 200 -+- 6 700 
Lokalkostnader 892 000 96 300 ' 109 000 ' Expenser 241 000 ' 40000 520 000 

10 824 000 +658900 ---;-1304 000 
Uppbörds medel 
Hyror m. m. 25 000 of. of. 

Nettoutgift 10 799 000 ·i 658900 +1304000 

Avrundat -i·659 000 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 222 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 631 000 kr. varav 3~ I 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. En nedskärning enligt 0-alternativet medför en minskning av an
slaget med 541 500 kr., vilket innebär en nedskärning av utbildningen 
med ca tre klassavdelningar. 

3. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår en ökning av medlen för expenser 
bl. a. på grund av ökade kopierings- och steneilkostnader samt till följd 
av det höjda antalet klasser i radiotelegrafistutbildning ( + 28 000 kr.). 

4. I en särskild skrivelse den 10 juni 1974 har Sö hemställt om fort
satt försöksverksamhet med koncentrerad utbildning för blivande sjö
befäl. I skrivelse den 7 oktober 1974 har Sö överlämnat en utvärde
ringsrapport angående nyss nämnda försöksverksamhet. Genom beslut 
den 8 november 1974 medgav Kungl. Maj:t att två kurser med kon
centrerad utbildning får anordnas under budgetåret 1974/75. 

5. Sö har i en särskild skrivelse den 15 augusti 1974 hemställt om 
medel för förhyrning av ny radioutrustning vid vissa sjöbefälsskolor. 

Föredraganden 

Utrustning av sjöbefälsskolorna har hittills tillgodosetts inom ramen 
för anslaget Sjöbefälsskolorna: Utrustning. Sådan anskaffning av ut
rustning m. m. bör i fortsättningen ske på ett mer planmässigt sätt. 
Medel för ändamålet bör i fortsättningen beräknas under anslaget In
redning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. Jag avser att 
i annat sammanhang återkomma till regeringen i denna fråga. 

H;irigenom aktualiseras frågan om en förändring av anslagsindel
ningcn. Jag förordar att till det nya l!nslaget Sjöbcfälsskolorna förs 
vissa delar från nuvarande anslag Sjöbefälsskolorna: Utrustning, näm
ligen kostnader för fria läromedel \63 000 kr.), publikationer i nautiska 
medel (20 000 kr.), löpande underhåll och förhyrning av utrustning 
(274 000 kr.) samt beträffande AV-material s. k. mjukvaror (2 000 kr.). 

Det särskilda rcservationsanslaget för utrustning m. m. vid sjöbefäls

skolorna bör således upphöra fr. o. m. budgetåret 1975/76 och jag för
ordar att förslagsanslagct Sjöbefälsskolorna: Utbildningskostnader er

s~itts med ett förslagsanslag benämnt Sjöbefälsskolorna. 
Jag förordar att försöksvcrksamheten med koncentrerad utbildning 

av blivande sjöbefäl får fortsätta med två kurser under budgetåret 
1975/76. Härför har jag beräknat medel för ökade lönekostnader 

( + 150 000 kr.). 
Vidare har jag beräknat medel för förhyrning av ny radioutrustning 

vid de sjöbefälsskolor där radiotelegrafistutbildning ges. 

Reservationen den 30 juni 1975 på anslaget Sjöbefälsskolorna: Ut
rustning bör tillgodoföras detta anslag. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Sjöbefälsskoloma för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 12 103 000 kr. 

D 22. Statens skogsinstitut: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

1479 029 

1500000 

1 605 000 

Undervisningen vid skogsinstituten i Sollefteå, t.v. förlagt till Bisp
gården, och Värnamo omfattar dels skogsteknikcrkurs om 63 veckor, 

dels fortbildning och vidareutbildning för skogstekniker. Till kurserna 

om 63 veckor antas ca 30 elever per institut och kurs. Verksamheten 
vid skolorna regleras i kungörelsen (1971: 389) om statens skogsinstitut 
(ändrad senast 1972: 173). 

1974/75 

Personal 
Skolledare och lärare 8 
Övrig personal 7 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 

Uppbördsmede/ 

Nettoutgift 
Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

15 

1 111 000 
2 000 

417 000 

1530000 

30000 

1500000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver- Före-
styrelsen dragandcn 

of. of. 
of. of. 
of. of. 

--!--116 400 -i- 64 600 
of. of. 

,- 34 200 40 800 

---,--150 600 +JOS 400 

of. of. 
+150 600 +10s 400 

---:-151 000 +105 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 151 000 kr., varav 42 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Skolöverstyrelsen har, i avvaktan på pågående utredning om ut
bildningen vid skogsinstituten, räknat med oförändrad omfattning be

träffande såväl grundutbildning som fortbildning och vidareutbild
ning. 

Föredraganden 

Jag räknar med ett lägre belopp för arvoden till timlärare än vad 
skolöverstyrelsen föreslagit. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens skogsinstitut: Avlöningar till liirarpersona/ m. m. 
för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 605 000 
kr. 

D 23. Statens skogsinstitut: Driftkostnader 

1973/7.f Utgift 
!974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

422 527 

601000 

600 000 

Reservation 159 473 

Från anslaget ersätts kostnader för reseersättningar, expenser, prak
tiska örningar, undcrvisningsmatcriel, kostnader för inträdesprov samt 
kostnader enligt avtal mellan institutet i Värnamo och landstinget i Jön
köpings län angående administrativa och elevsociala tjänster. 

Reseersättningar 
Expenser 
Övriga utgifter 

Skolö1·erstyre/se11 

Avrundat 

1974.'75 

100 800 
122 400 
377 800 

601 000 

1. Prisomräkning 15 400 kr. 

Beräknad åndring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

+ 5000 
-25 400 
-'.--15 800 

- 4600 

- 5000 

Före
draganden 

+ 8000 
-25 200 
+15 800 

1400 

- 1000 

2. Bortfall av engångsanvisning för inköp av en buss 20 000 kr. 

F örcd raganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens skogsinstitut: Driftkostnader för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett reservationsanslag av 600 000 kr. 

D 24. Trädgårdsskol:m i Norrköping: Utbildningskostnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975;'76 Förslag 

994428 
973 000 

1159 000 

Vid trädgårdsskolan i Norrköping anordnas grundutbildning, träd

gårdsförmansutbildning och fortbildningskurser. I de grundläggande 
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yrkcskurserna undervisas årligen ca 50 elever och i fÖrmanskurserna 

ca 30 elc\'er. För verksamheten gäller Kungl. Maj:ts bestämmelser den 

16 _juni 1972 rörande statens trädgårdsskola i Norrköping. 

Personal 
Skolledare och lärare 
Övrig r::r;.onal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
SjukY<ird 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

därav 
a) elevernas studieresor 
bt kosthåll för elever rn. m. 
c) diverse utgifter 

Uppbordsmedel 

1974/75 

6 
10 

16 

798 300 
1 500 
6 300 

220 500 
21 900 

246 500 

(11 000) 
(233 000) 

(2 500) 

1295 000 

Kostavgiftcr m. m. för elever 290 000 
Ersiittning från blomster· 

skolan 32 000 

Nettoutgift 973 000 

Avrundat 

Skolörcrstyrclsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

of. 
of. 

of. 

-'-124 600 
of. 

-i· 300 
61 500 

-t- l 000 
-, 12 200 

(-:- 500) 
( ~ 11 600) 
( of.) 

-'--199 600 

-;- 15 500 

' 2 300 .,... 

-:-1s1 soo 
+182 000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

-,--124 600 
of. 

' 500 ' 
' 65 700 
,- 1 100 

12 200 

(+ 500) 
l+ 11 600) 
( of.) 

+204100 

15 500 

+ 2 300 

-~ 186 300 

+186000 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 182 000 kr., varav 31 000 kr. avser 
höjt IönckostnadspåHigg. 

2. En minskning enligt 0-alternativet skulle enligt skolöverstyrelsen 
(SÖ) innebära en begränsning av utbildningsverksamheten. Detta skuJie 
innebära att antalet trädgårdsutbildade inte kom att motsvara påvisat 
behO\'. 

3. Sö har i särskild skrivelse bl. a. föreslagit att sista intagning till 
grundutbildning vid trädgårdsskolan i Norrköping skall avse vårter

minen 1976 och att resurserna vid skolan skall disponeras för en utök

ning "-\' förmansutbildningen fr. o. m. läsåret 1976177. För 1975176 
föreslår Sö oförändrat antal kurser. 

F öredraga11de11 

I likhet med skolöverstyrelsen finner jag att disponibla resurser vid 

Trädgårdsskolan fr. o. m. budgetåret 1976/77 bör omdisponeras på så
dant sätt att grundutbildningen ersätts med en utökning av förmans
utbildningen. Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att 

15 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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regeringen föreslår riksdagen 
att till Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 159 000 kr. 

D 25. Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

27 459 

116 000 
160 000 

Reservation 140 861 

Ur detta anslag utgår medel för anskaffning av materiel m. m. vid 
trädgårdsskolan i Norrköping. 

t. Utrustning 
2. Förbrukningsartiklar 

för odlingarna 
3. Fria läromedel 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1974/75 

53 000 

31 500 
31 500 

116 000 

1. Prisomräkning 1 600 kr. 

Beräknad ändring 1975/76 

Skol över- Före-
styrelsen dragandcn 

+42 000 +31 500 

1 600 + 1 600 
·+-14 800 +11 000 

+58 400 +44100 

-i-58 000 -1-44 000 

2. För ersättningsanskaffning och underhåll beräknar skolöversty

relsen ett ytterligare medelsbehov av 7 000 kr. Vidare begärs 35 000 
kr. för ;;:~iyte av en traktor. 

3. 'l\~'. andervisningsmateriel (inkl. fria läromedel) begärs ytterligare 

14 800 h. 

F öredraga11den 

Anslaget bör föras upp med totalt 160 000 kr., varav 35 000 kr. som 

engångsanvisning för inköp av traktor. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 160 000 kr. 

D 26. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

912717 
1076000 
1234 000 

Statsbidrag utgår från detta anslag i enlighet med av Kungl. Maj:t 

den 7 april 1972 meddelade bestämmelser (ändrade senast den 19 april 
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1974) om Bergsskolan i Filipstad. Dessa bestämmelser innebär i kort
het att statsbidrag utgår dels med 100 % av ett bidragsunderlag som 
omfattar faktiska kostnader för löner till rektor och lärare samt för 
arvoden till huvudlärare och institutionsförcståndare, dels med schablon
belopp till kostnader för viss annan personal än lärare. Vidare utgår 
statsbidrag med hela kostnaden för avgifter till ATP samt till sjuk
försäkringsavgifter och allmän arbetsgivaravgift. 

Uibildningcn omfattar sex terminer och är under de sista tre termi

nerna delad i två grenar, en metallurgisk samt en berg- och mineral
teknisk gren. Den femte terminen ägnas åt ingenjörspraktik inom indu

strin. 
Skolöverstyrelsen (SÖ) redovisar en beräknad utveckling av antalet 

elevn 197.'i/76 enligt följande. (Terminskurs=Tk) 

Tk l Tk 2 

Hösttcrminen 1975 25 22 
\'iirtcrminen 1976 22 25 

1 VT 1973 intogs inga elever i Tk 1. 

An~lag 

Lönekostnader 
Pedagogisk stödpersonal 
Avgiftsbidrag 
Lönekostnadspälägg 

Avrundat 

Sko/ö;·crstyrelsen 

Tk 3 

25 
22 

1974/75 

751 500 
107 200 
136 300 

81 000 

1076 000 

Tk 4 

27 
25 

Tk 5 Tk 6 Summa 

24 -' 123 
27 24 145 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

78 500 
+ 15 200 
+ 54500 
+ 18 500 

+166700 

+167 000 

Före
draganden 

+ 78 500 
..L 15 200 
-;- 54 500 
+ 10 200 

+158 400 

+ 158 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 142 800 kr., varav 33 800 kr. avser 
höjt lönckostnadspålägg. 

2. En minskning enligt 0-alternativct finner skolöverstyrelsen endast 
kunna ske genom indragning av en halv tjänst som assistenthjälp samt 
indragning av arvoden till huvudlärare och institutionsföreståndare. 

3. För läsåret 1975176 räknar Sö med oförändrad intagning. Antalet 
dcver vid skolan ökar dock jämfört med innevarande läsår. 

F öredragandc11 

~1cd hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Bergsskolan i Filipstad för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 1 234 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementct 

D 27. Bidrag till driftm av ''issa privatskolor 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

14 976 557 

13 483 000 

12 288 000 

228 

Från anslaget utgar statsbidrag enligt kungörelsen (1964: 137) om 

statsbidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350) med 60 % av ett 

bitlragsunderlag, omfattande kostnader för rektor, studierektor och 

lärare vid de skolor för vilka privatskolstaugan (1967: 270, omtryckt 

1971: 259, iindrad 1972: 90) gäller. Regeringen kan på ansökan av 

skci:l besluta om högre: statsbidrag. Statsbidrag uppgår f. n. till i genom

sni1< :~9 % av skolornas bidragsunderlag. Vidare utgår statsbidrag till av
gifr.:~· lill ATP och till hälsovården. 

lJr anslaget utgår vidare statsbidrag till Rcstcnässkolan i Uddevaila 

kommun enligt av Kungl. Maj:t den 11 maj 1973 meddelade bestäm

mciscr med 8 kr. p.;-r clcv och dag av läsåret. 

Sko!ö1•crstyrclse11 

Innevarande budgetår får följande privatskolor statsbidrag enligt 

n:imnda kungörelse (1964: 137, omtryckt 1971: 350). 

Externatskolor 
Stockholm: Franska ~kolan 

Whitlock~ka samskolan 

Göteborg: Göteborgs högre samskola 
Sigrid Rui:iebecks gymnasium 

/11/ematska/or 
Fjellstedtska skolan i Uppsala 
Lundsbergs skola i Storfors 

Den av skolöverstyrelsen (SÖ) föreslagna anslagsberäkningen för näs

ta budgetår framgår av följande sammanställning. 

Statsbidrag enligt kungörelsen 1964: 137 
Restcnässkolan 

11 549 000 
739 000 

12 288 000 

1. Löneomräkning m. m. 870 000 kr., varav 290 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 

2. Sö för inte fram något 0-alternativ, eftersom anslaget i den or

dinarie anshgsframställningen beräknats till ett lägre belopp än ett 

0-alternativ skul!·~ ha inneburit. 

3. Den 9 april l973 beslöt Stockholms kommunfullmäktige att 

med undantag för Franska skolan - avveckla kommunens bidrag till 

f1rskurs 1 av gymnasieskolan och årskurs 7 av grundskolan vid stats

understödda priv:;.tskolor läsåret 1974/75, bidragen till årskurs 2 resp. 
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ftrskurs 8 fösåret 1975/76 samt bidragen till årskurs 3 resp. årskurs 9 

läsåret 1976/77. I anslutning till beslut av 1973 års riksdag (prop. 1973: 1 

bil. 10, UhC 1973: 5, rskr 1973: 72) förordnade Kungl. Maj:t den 11 

maj 1973 aH - med undantag för Franska skolan - statsbidrag från 

och med redovisningsåret 1974/75 ej vidare skulle utgå för privatskolor 

i Stockhoin;s kommun. I fråga om de privatskolor som erhöll sådant 

statsbidrag under redovisningsåret 1973/74 skulle bidraget avvecklas 

i den takt Stockholms kommunfullmäktige beslutat avveckla motsva

rande kommunala bidrag. Den 1 april 1974 beslöt Stockholms kom

munfullmäktige dels godkänna den av skoldirektionen rekommende

rade avvecklingsplanen för Beskowska skolan och Palmgrenska sam

skolan, innebärande kommunalisering av kvarvarande årskurser fr. o. m. 

den 1 juli 1974, dels godkänna att, i avvaktan på resultatet av begärda 

förhandlingar om huvudmannaskapet för Whitlockska samskolan i 

framtiden, k0mmunalt bidrag till skolan utbetalas efter gängse ekono· 

misk prövning. Genom beslut den 9 april 1974 har Kungl. Maj:t i an

slutning till vad utbildningsutskottet anfört i betänkandet UbU 1974: 8 

(s. 13), med upphävande av sitt tidigare nämnda beslut den 11 maj 

1973, förordnat att statsbidrag får utgå till Whitlockska samskolan t. v., 

si länge motsYarandc kommunala bidrag utgår. Med hänsyn till att 

ovisshet sålunda råder om Whitlockska samskolans framtida status be

räknar Sö t. v. statsbidrag för skolan för oförändrat antal årskurser. 

Aven för övriga skolor beräknas bidrag utgå för oförändrad organisa

tion rcdovi~ningsll!'ct 1975/76. 
-i. I särskild skrivelse anhåller styrelsen för Restcnässtiftelsen att 

Restcnässkolan får åtnjuta statsbidrag enligt kungörelsen (1964: 137) 

om statsbidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350). Sö finner 

inte skäl tillstyrka framställningen utan föreslår att bidragen utgår en
ligt oWriindradc bidragsgrunder. 

Fiircdrnr;anden 

Enligt statsmakternas beslut år 1973 (prop. 1973: 1 bil. JO, UbU 

l 9i3: 5, rskr 1973: 72) skall statsbidraget till privatskola, med undan
iag av Fjcllstcdtska skolan och Lundsbergs skola, successivt avvecklas 
om kommun, 1.liir sådan skola är belägen, beslutar avveckla motsva

rande kommunala bidrag. Om särskilda skäl föreligger, kan fortsatt 

statsbidrag medges även om det kommunala bidraget dras in. 

Genom beslut den 11 maj 1973 förordnade Kungl. Maj:t att statsbi

draget till privatskolorna i Stockholms kommun, med undantag för 

franska skolan, skulle avvecklas i den takt Stockholms kommunfull· 
mäktige beslutar avveckla motsvarande kommunala bidrag. 

Det bör anmälas för riksdagen att Beskowska skolan och Palmgrenska 

samskolan genom beslut av Stockholms kommunfullmäktige kommu
naliscrats ir. o. m. innevarande läsår, varför särskilt statsbidrag ur före-
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svarande anslag inte längre utgår för dessa skolor. Kommunfullmäk
tige har vidare beslutat att, i avvaktan på resultatet av begärda för

handlingar om huvudrnannaskapet för Whitlockska samskolan, utbe
tala kommunalt bidrag till skolan. Genom beslut den 19 april 1974 
har Kungl. Maj:t i anslutning till vad utbildningsutskoitct anfört i be
tänkandet UbU 1974: 8 (s. 13), med upphävande av heslut den 11 maj 
1973, förordnat att statsbidrag får utgå till Whitlockska samskolan 
t. v., så länge motsvarande kommunala bidrag utgi'tr. 

I avvaktan på beslut av Stockholms kommunfullmäktige angående 
Whitlockska samskolans ställning finner jag, i likhet med skolöversty
relsen (Sö), att statsbidrag t.v. bör utgå till skolan. 

Jag delar vidare Sö:s uppfattning att statsbidrag skall utgå till 
Restenässkolan enligt oförändrade bidragsgrunder. 

Jag vill slutligen erinra om det uppdrag Kungl. Maj:t den 31 maj 
1974 med anledning av vad utbildningsutskottet anfört (UbU 1974: 25) 
gett åt utredningen om skolan, staten och kommunerna att se över 

formerna för givande av statsbidrag till statsunderstödd enskild utbild

ning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av vissa privatskolor för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 12 288 000 kr. 

D 28. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

19 967 771 
19 000 000 
22 000 000 

Reservation 8 390 533 

Från anslaget ersätts vissa kostnader för statsbidrag till enskilda yrkes
skolor enligt bestämmelserna i kungörelsen (1971: 342) om enskilda 
yrkesskolor (ändrad senast 1972: 283). Dessa bestämmelser indelar i stats

bidragshänseende de enskilda yrkesskolorna i två kategorier, nämligen 

A-skolor och B-skolor. Företagsskola är alltid B-skola. Till heltidskurs 

vid A-skola utgår statsbidrag till lärarlöner på grundval av beräknad 

normallönekostnad samt till särskilda kostnader med visst årligt belopp. 

För deltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag med visst belopp för lek

tion. Härutöver utgår till A-skola särskilt tillägg till statsbidraget med 

10 % av bidraget till driftkostnader. Statsbidrag utgår också för ersätt

ning till föreläsare vid A-skola. Sådana B-skolor, som är företagsskolor, 
får statsbidrag för heltidskurser med normalläsår med högst 14 500 kr. 
för läsår och klass eller, om företaget inte svarar för undervisningen 

i fackteori, med högst 13 000 kr. för läsår och klass. För heltidskurs 

vid B-skola, vilken ej anordnas som företagsskola, utgår statsbidrag med 
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högst 78 % av en beräknad normallönekostnad. Om synnerliga skäl 
föreligger får bidrag utgå med högst 100 % av de kostnader för skolan 
vilka ej täcks av kommunalt bidrag, elevavgifter eller inkomster från 
produktion eller inkomst av annat slag. För deltidskurs vid B-skola 
utgår statsbidrag med visst belopp för lektion. Vidare utgår för A-skola 
statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel 
med hälften eller, om särskilda skäl föreligger, med två tredjedelar av 

kostnaderna. För B-skola, vilken ej anordnas som företagsskola, utgår 

statsbidrag till sådan undervisningsmateriel med högst hälften av kost

naderna eller, om synnerliga skäl föreligger, med högre belopp. Stats

bidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel 

utgår ur anslaget Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasiesko

lan m. m. Ur förevarande anslag utgår bidrag till vissa enskilda yrkes
skolor i enlighet med av riksdagen givna bemyndiganden. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till vissa skogsföretag för utbildning. 

Beräknad Beräknad ändring 1975/76 
disposition 
1974/75 Skol över- Före-

styrelsen draganden 

Enskilda yrkesskolor 

)1m~ L~~ (grupp A och .B, 
ej företagsskolor) +3 650000 

Utbildning vid vissa skogs-
företag 

Enskilda vrkesskolor l (grupp ·B, företags-
skolor) 7 000 000 of. 

19 000 000 ·1·3 650 000 +3 000 000 

Skolörersly rclse11 

l. Skolöverstyrelsen (Sö) inkom den 28 juni 1972 till Kungl. Maj:t 
med en plan rörande fortsatt avveckling av statsbidrag till viss enskild 
yrkesutbildning. Sö har vid beräkningen av statsbidraget för budgetåret 
1975/76 till A- och B-skolor utgått dels från nyssnämnda plan, dels från 
vad departcmcntschefen anfört under förevarande anslag för budget
året 1973/74 (prop. 1973: 1 bil. 10 s. 285, UbU 1973: 5, rskr 1973: 72). 
Kungl. Maj:t uppdrog den 7 december 1973 åt Sö att i samråd med 
styrelsen för Filip Holmqvists handclsinstitut och Göteborgs allmänna 
skolstyrelse vidtaga erforderliga åtgärder i syfte att genomföra plane
rat inordnande av institutets utbildning i den kommunala skolorganisa
tionen. Sö har med skrivelse den 26 november 1974 redovisat uppdra

get. Därav framgår att Göteborgs kommun såsom ersättning för det 

bortfall av utbildningsplatser som uppkommer vid en avveckling av in

stitutet avser att inrätta vissa kurser inom den kommunala gymnasie
skoleorganisationen. Kommunen har förklarat sig villig att söka bereda 
anställning för vid institutet behörig lärarpersonal. Med hänsyn till ut-
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bildningsutskottets uttalande (UbU 1974: 8, rskr 1974: 92) bar Sö be
räknat medel för institutet även för budgetåret 1975/76. Statsbidraget 
förutsätts därefter att helt upphöra att utgå. 

Sö har i skrivelse den 28 oktober 1974 framhållit att Sö i samband 
med sina anslagsframställningar för budgetåret 1976177 avser att lägga 
fram en tidsplan för slutlig avveckling för statsbidrag till Tekniska in
stitutet. 

2. Statsbidrag till företagsskolor föreslås utgå med oförändrat belopp. 
Sammanlagt föreslår Sö att posten till enskilda yrkesskolor, grupp A 

och B förs upp med (16,65+7,00 =) 23,65 milj. kr. 
3. Bidrag till skogsföretagen för skoglig utbildning beräknas oföränd

rat till 50 000 kr. 
4. 0-alternativet innebär att bidrag till utbildning vid vissa skogsföre

tag ej kan utgå och att statsbidrag till Filip Holmqvists handelsinstitut 
minskas. 

Föredraganden 

Jag vill i detta sammanhang erinra om tidigare uttalanden av stats
makterna angående statsbidrag till enskild yrkesutbildning. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har med skrivelse den 28 juni 1972 inkom
mit med en plan rörande den fortsatta avvecklingen av statsbidrag till 

viss enskild yrkesutbildning. Sö föreslog därvid att statsbidraget till 
bl. a. Tekniska institutet skulle avvecklas vid tidpunkt som bestäms 
senare. Institutets utbildningsprogram motsvarar i stort sett det som 
förekommer vid den kommunala vuxenutbildningen. Enligt vad jag 
erfarit från Sö har antalet sökande till institutets ingenjörskurser 
minskat så kraftigt att det ej fängre finns underlag att anordna utbild
ning på mer än två facklinjer vid institutets dagskola. Antalet elever 
i vissa av aftonskolans kurser är nu endast 2-6. Någon ytterligare in
tagning till aftonskolans femåriga utbildning torde därför ej vara ak
tuell. Sö har i skrivelse den 28 oktober 1974 angående Tekniska insti
tutet framhållit, att Sö efter överläggningar med styrelsen för institu
tet avser att lägga fram en tidsplan för slutlig avveckling av statsbidraget. 
Med hänsyn till den vikande elevtillströmningen planerar Sö en succes
siv avveckling av statsbidraget fr. o. m. budgetåret 1975/76. Jag har 
ingen erinran mot en sådan successiv avveckling. 

Beträffande Filip Holmqvists handelsinstitut föreslogs i prop. 1973: l 
att statsbidraget skulle upphöra fr. o. m. den 1 juli 1974. Riksdagen 

uttalade inte någon erinran häremot (UbU 1973: 5, rskr 1973: 72). Till 
följd av svårigheter att genomföra planerat inordnande av institutet i 
Göteborgs kommuns gymnasieskoleorganisation har nedläggningen av 

institutet fördröjts. Riksdagen beslöt därför att uttala (UbU 1974: 8 rskr 
1974: 92) att statsbidrag skulle få utgå även budgetåret 1975/76 om det 
visade sig nödvändigt med hänsyn till personal och elever. Sö bar 
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framh[lllit att Göteborgs kommun avser att anordna motsvarande ut

bildning inom den kommunala gymnasieskoleorganisationcn samt att 
vid institutet anställd behörig lärarpersonal kan beredas anställning i 
kommunens skolväsende. Jag förutsätter sålunda att statsbidraget helt 
upphör att utgå med verkan fr. o. m. budgetåret 1976/77. 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 
nästa budgetår till 22 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning för budget

året 1975/76 anvisa ett rescrvationsanslag av 22 000 000 ki. 

D 29. Främjande av Iärlingsutbildning bos hantverksmästare m. m. 

1973/7 4 Utgift 
l 974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1826 064 
1935000 

1 935 000 

Enligt av Kungl. Maj:t den 28 maj 1959 meddelade bestämmelser 
(ändrade senast den 4 juni 1964) beviljas statsbidrag för lärlingsutbild
ning dels hos hantverksmästare, dels inom muraryrket, byggnadsträar
bctaryrket m. m. 

Antalet bidragsrum uppgår innevarande budgetår till 900. 

S kolövcrsry relse11 

Skolöverstyrelsen föreslår ett oförändrat antal bidragsrum. 
En minskning enligt 0-alternativet skulle innebära ett minskat me

dclsbehov av 96 750 kr. 

Föredraganden 

Jag räknar, i likhet med skolöverstyrelsen, med ett oförändrat antal 
bidragsrum under budgetåret 1975/76. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande av lärli11gs11tbild11ing hos ha11tverksmästare 

111. 111. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 
1 935 000 kr. 

D 30. Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

45 000 
45 000 
45 000 

Ur detta anslag utgår bidrag till hantvcrksdistrikt och yrkcsförbund 
för kostnader för granskning av gesällprov. Anslaget utbetalas till Sve-
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riges hantverks- och industriorganisation samt fördelas av denna orga
nisation mellan hantverksdistriktcn resp. ifrågakommande yrkesförbund 
eller deras organ. 

Skolörerstyrelserz 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att anslaget förs upp med oförändrat 
belopp. 

Sö framballer att redan med oförändrat anslag räcker medlen inte 

till arvode till samtliga granskningsmän. En nedskärning med fem pro
cent enligt 0-alternativet skulle därför ytterligare försvåra möjligheterna 
att ersätta granskningsmännen. 

Föredraganden 

Jag räknar, i likhet med skolöverstyrelsen, med oförändrat bidrag till 
Sveriges hantverks- och industriorganisation under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesiillprov 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett anslag av 45 000 kr. 

D 31. Vissa kurser för ingenjörer m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

704 981 

680 000 
780 000 

Från anslaget ersätts utgifter för vissa statliga påbyggnadskurser till 
fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan samt för fortbildningskurser och 
vidareutbildningskurser för aktivt sjöbefäl. 

Kurserna är avsedda för personal, vars teoretiska kunskaper efter 
längre tids yrkesverksamhet behöver förstärkas med hänsyn till den tek
niska utYeeklingen inom olika områden. Bestämmelser om påbyggnads
kurser finns i kungörelsen (1971: 211) om påbyggnadskurser till fyraårig 
teknisk linje i gymnasieskolan. 

Sko/över.Hy relsen 

För budgetåret 1975/76 planerar skolöverstyrelsen (Sö) att anordna 

18 påbyggnadskurser för ingenjörer, 35 fortbildningskurser för aktivt 

sjöbefäl samt nio fartygsoperativa kurser för aktivt sjöbefäl, varav fem 

kurser för befäl på fartyg som transporterar oljelaster samt fyra kurser 

sammanlagt för befäl på fartyg som dels transporterar kemikalielaster, 
dels styckegodstransporter av annat farligt gods. 

I 0-alternativet förordar SÖ att påbyggnadskurscrna för ingenjörer 

och fortbildnings- och vidareutbildningskursema för sjöbefäl bör skäras 

ner i lika 5tor utsträckning. En nedskärning enligt 0-altemativet skulle 
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för pabyggnadskurser för ingenjörer innebära att endast sex av plane
rade 18 kurser kan komma till stånd. Beträffande fortbildnings- och vi
dareut bildningskurserna för aktivt sjöbefäl bör enligt Sö i första hand 
en av kurserna i personalledning dras in. 

Föredraganden 

Jag räknar i likhet med skolöverstyrelsen att fortbildnings- och 
vidarcutbildningskurser för aktivt sjöbefäl liksom påbyggnadskurser 
för ingenjörer bör anordnas under budgetåret 1975/76. Jag förordar 
att amlagct för nästa budgetår förs upp med 780 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa kurser för ingenjörer m. m. för budgetåret 1975176 

anvisa ett reservationsanslag av 780 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 

e) investeringsbidrag 

D 32. Bidrag till byggnadsarbetcn inom skoh·äscndet m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

197 544 747 

167 500 000 

173 500 000 

N11rarwulc bestämmelser 

1. G rn11dskola11, gymnasieskolan m. m. Statsbidrag till byggnadsarbe

tcn för grundskolor, gymnasieskolor, särskola i fråga om lokaler som 

ingar i skolanläggningar för dessa skolor och sjöbefälsskolor utgår till 

kommun och landstingskommun enligt kungörelsen (1957: 318) om 

statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet (om

tryckt senast 1974: 393, ändrad senast den 6 december 1974). 

För p e r m an e n t a s ko I lo k a l e r bestäms bidragsunderlaget 

med utgångspunkt i ett grundbelopp av 900 kr. per kvadratmeter netto

golvyta. Detta grundbclopp, som hänför sig till kostnadsläget den 1 
januari 1956, skall omräknas med hänsyn till därefter inträffade kost

nadsförändringar. Enligt skolöverstyrelsens (SÖ) beräkningar uppgick 

beloppet den 1 januari 1974 till 2 277 kr. Omräkning skall vidare ske 

mec.l hänsyn till olikheterna i byggnadskostnaderna mellan skilda orter. 

Pt. bidr::igsundcrlagct utgår statsbidrag med procenttal, som fastställs 

med hänsyn till bl. a. skatteunderlaget t.!nligt en i hidragskungörelsen 

intagen särskild tabell. F. n. varierar bidragsprocenten mellan 35 och 45. 

Statsbidraget till landstingskommun bestäms dock till belopp som utgör 

häliten av bidragsunderlaget, om skolanläggningens upptagningsområdc 

för ckvcr omfattar hela länet. 

Till p ro v i s o r i s k a s k o 11 o k a 1 c r utgår statsbidrag med 400 

kr. per kvadratmeter ncttogolvyb. 

Statsbidrag kan därjämte, för grundskolan, utgå till au div is u e I I 
och hö r se 1 te k n i s k ut r u s t n i n g samt till in v en tar i e r i 
teknikverkstad. 

Statsbidrag till skollokaler m. m. för s j u k s k ö ter sk e sko 1 o r 
utgår enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1969 (ändrat senast 

den 17 maj 1974). 

'.:!. Elevhem för elever i grn11dskola11, gymnasieskolan etc. Statsbidrag 

till kostnaderna för uppförande av elevhem utgår enligt två olika kun

görelser, nämligen kungörelsen (1936: 202) angående statsbidrag till 

skolhemsbyggnader och deras inredning samt kungörelsen (1945: 594) 

angående statsbidrag till skolhem för lärjungar vid högre skolor och till 

avlöning av föreståndare vid dylikt skolhem (ändrad senast 1973: 354). 
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Statsbidrag utgår enligt den förra författningen till kommuner för 

uppförande av elevhem för elever i grundskolan och enligt den senare 
till kommun, landstingskommun eller annan huvudman för uppförande 

av elevhem fi..ir elever i gymnasieskolor och vissa andra skolor. De 
båda kungörelserna överensstämmer i allt väsentligt. Regeringen be

stämmer i båda fallen bidragsbeloppcts storlek. Gäller det elevhem för 
grundskolan, bestäms dock bidraget enligt kungörelsens lydelse från 
fall till fall. Bidragd till andra elevhem utgår med 75 'Ji;. av de verkliga 

kostnaderna med möjlighet för regeringen att, om särskilda sk~i! före

ligger, höja bidraget till 90 % av dessa kostnader. Handl:iggningcn av 

bidragsärcndena är något olika. 
Till kostnader för anskaffande eller förhyrande av elevhem åt elever 

vid vissa iinjer och specialkurser i gymnasieskolan utgår enligt Kungl. 
tvfaj:ts beslut ckn 27 maj 1971 statsbidrng med hälften av de beräknade 

kostnadl'rna. 
3. Byggnad.;arbcten för lantbrukets yrkesutbildning. Statsbidrag ut

går till kostn::idcr för byggnadsarbeten för tvåårig jordbrukslinje m. m. 
i gymnasicskoian samt för utbildning vid lantbruksskolor och lanthus

håilsskolor. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen (1961: 405) om 

statsbidrag till byggnadsarbetcn vid lantbrukets yrkcsskolor (ändrad 

senast 1974: 395). Bidragsbcstämmelscrna innebär att statsbidrag kan 
beviljas huvudman för att anskaffa eller upprusta permanenta skol
lokaler, elevhem och, om särskilda skäl föreligger, lärarbostäder samt 
för att uppföra proYisoriska skollokaler. Bidrag utgår med högst hälften 
eller vid särskilda skäl högst tre fjärdedelar av ett visst bidragsunderlag. 
Till kostnaderna för provisoriska skollokaler utgår dock ett väsentligt 
lägre bidrag. Bidrag utgår även för audivisuell utrustning. Beslut om 
statsbidrag meddelas av Sö. Riksdagen uttalade år 1961 (prop. 1961: 1 
bil. 11 s. 168, JoU 1961: 1, rskr 1961: 9) att bidrag till byggnadsarbctcn 
vid enskilda skolor får utgå efter riksdagens medgivande i varje sär
skilt fall. 

4. Byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkesutbildning. Statsbidrag ut
går tiH ko:.tnadcr för byggnadsarbcten m. m. för skogsbruksutbildning 
vid dels gymnasieskola, dels de av skogsvårdsstyrclserna bedrivna skogs
bruksskolorna. 

Statsbidrag till skogsbruksskolorna har enligt praxis hittills utgått till 
anskaffning eller upprustning av permanenta skollokaler, elevhem och 
p:::rsonalbostädcr med hälften av kostnaderna. I fråga om bidrag till 

skogsbruk~skolorna beslutar regeringen i varje särskilt fall. 

Enligt av Kungl. Maj:t den 19 april 1974 meddelade bestämmelser 

om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning utgår statsbidrag dels till 
anskaffande eller hyra av skollokaler, elevhem och lärarbostäder, dels 

till anskaffande eller hyra av undervisningsmatericl. Bestämmelserna in
nehåller i huvudsak följande. 
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Statsbidrag till kostnader för anskaffande av permanenta skollokaler 
utgår med hälften av bidragsunderlaget. Till provisoriska skollokaler 
utgår statsbidrag med 400 kr. per kvadratmeter nettogolvyta. Statsbidrag 
får utgå för förhyrande av skollokaler med hälften av kostnaderna. 

Statsbidrag utgår till kostnader för anskaffande av lokaler för elevhem 
och, om särskilda skäl föreligger, för lärarbostäder. Bidragsunderlaget ut
gör de beräknade kostnaderna för lokaler jämte inredning och inven
tarier. Statsbidrag utgår med tre fjärdedelar av bidragsunderlaget. Stats
bidrag får utgå för förhyrande av lokaler för elevhem och lärarbostäder 
med tre fjärdedelar av kostnaderna. 

5. Byggnadsarbeten för 111/andsskola. Statsbidrag kan efter medgi
vande av regeringen utgå till anskaffande av lokaler för utlandssko
lan och elevhem knutet till utlandsskolan enligt kungörelsen (1968: 321) 
om undervisning av utlandssvenskars barn (ändrad senast 1974: 280). 

Skolöverstyre/se11 

Kommunala skolor. Som underlag för bedömningar av investerings
behovet har Sö under senare år använt en detaljförteckning över bygg
nadsföretag för grundskolan och gymnasieskolan, vilken upprättats och 
angelägenhetsgraderats av länsskolnämnderna. 

Sö:s förslag till investcringsramar för budgetåren 1975178 framgår 
av följande sammanställning. För budgetåret 1975176 föreslår Sö en 
investeringsram om 600 milj. kr. Sö förutsätter att investeringsramarna 
kommer att räknas upp med hänsyn till kostnadsutvecklingen (ökning 
med ca 16 ':; under kalenderåret 1973), vilket är ett villkor för att fler
årsplanerin;en skall kunna genomföras. Sö framhåller att en ökning 
av den ordinarie ramen är fördelaktigare än extra ramar. 

1975/76 1976/77 1977/78 

Grundskolan 405 405 405 
Gymnasieskolan 190 190 190 
Elevhem 5 5 5 

600 600 600 

I investeringsramarna för grundskolan ryms investeringar för utlands
skolor, i investeringsramarna för gymnasieskolan ryms investeringar i 
byggnader för lantbruks-, trädg:lrds- och skogsbruksutbildning och i in
vesteringsramen för elevhem investeringar för ril,selevhem. 

Vid beräkning av a n s 1 a g s b e h o v e t utgår Sö från att statsbi
draget, bidraget till inventarier i grundskolan inräknat, erfarenhetsmäs
sigt motsvarar genomsnittligt 34 % av de s. k. kvotkostnaderna för per
manenta lokaler exkl. lokaler för lantbruks-, trädgårds- och skogsbruks
utbildning. För de sistnämnda beräknar Sö statsbidraget till 45 % av 
kvotkostnaden. Vidare utgår Sö från att sedan statsbidrag beviljats till 
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byggen inom investeringsramen för visst budgetår bidraget utbetalas 
med hälften under samma budgetår, med en fjärdedel under det när

mast följande budgetåret och den sista fjärdedelen under det därpå 

följande budgetåret. Sö räknar därf'ör med att anslaget för budgetåret 

1975/76 huvudsakligen kommer att belastas av bidrag, som beviljats 

till byggen inom investeringsramarna för budgetåren 1973/76. 
I vad avser provisoriska skolbyggnader utgår Sö från att statsbidra

gen motsvarar genomsnittligt 25 % av de s. k. kvotkostnaderna samt 

att det fördelas jämnt under två budgetår. Anslaget beräknas därför 

huvudsakligen belastas av bidrag, som beviljats till byggen inom investe

ringsramarna för budgetåren 1973176. Med dessa utgångspunkter be

räknar Sö medelsbehovet för budgetåret 1975176 till 

34 , 548 413 570 )' 45 ( 7 7 10) 25 ( 25 15 ) 
lOO ( 4+4-'--2 + 100 4+4+2 + 100 l + l = 187,41 milj.kr. 

För ytterligare statsbidrag, som kan komma att beviljas för utförda 
hyggnadsföretag, räknar Sö budgetåret 1975176 med ett medelsbehov 

av 500 000 kr. 
Byggnadsarbeten för lantbruks-, triidgårds- och skogsbruksutbildning. 

Sö beräknar det totala medelsbehovet för byggnadsarbeten för dessa ut
bildningar till 15 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Elevhem. Av den tidigare redogörelsen framgår att elevhemsbyggna

der för grundskolor och gymnasieskolor ingår i den totala investerings
ramen till byggnadsarbeten inom skolväsendet för budgetåret 1974175. 
Sö föreslår att en särskild investeringsram för elevhem (exkl. lant
bruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildning) beräknas fr. o. m. budget
året 1975176. Sö räknar med ett årligt investeringsbehov för ändamå

let om 5 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1975177. 
U11dervis11ingsmateriel. Anslaget beräknas komma att belastas av 

statsbidrag till a u d i v i s u e 11 och hörsel t e k ni sk u t r u s t -
n i n g vid grundskolor med 3,5 milj. kr. ( + 0,9 milj. kr.). 

Sö upprepar och understryker sitt i anslagsframställningen för bud
getåret 1973174 framförda förslag om en ändring av statsbidragsbe
stämmelserna och utökning av bidragsgivningen för hörselteknisk ut
rustning. Medelsbehovet härför beräknas för budgetåret 1975/76 till 
400 000 kr. 

För statsbidrag till inventarier i teknikverkstad räknar Sö med oför
ändrat 200 000 kr. 

Föredraganden 

Skolbyggnadsinvesteringarna inom det allmänna skolväsendet har un
der senare delen av 1960-talet legat på en mycket hög nivå. Investe
ringarna i skolbyggnader - uttryckta i beräknade investcringsramar -

utgjorde under den senaste tioårsperioden sammanlagt 6 600 milj. kr. 
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En väsentlig del av grundskolans nybyggnadsbehov har därmed till
godosetts. Emellertid kvarstår ett behov av nybyggande för gymnasie

skolan. 

För inncvarnndc budgetår har av arbetsmarknadspolitiska skäl be

viljats en extra r:i.m på 6 milj. kr. För budgetåret 1975/76 räknar jag för 

nästa budgetår med en investeringsram på 475 milj. kr. Regeringen 
bör få besluta om hur detta belopp skall fördelas. Inom den föreslagna 

invesleringsramen bör förutom investeringar för byggnadsarbeten för 

grundskolan och gymnasieskolan rymmas investeringar för elcvhcm:;

byggande, för utbndsskolor, för byggnadsändamål vid riksintcrnatsko

Jorna. för inventarier för teknikverkstad, för byggnadsarbeten inkl. 

körg~rdar för jordbrukslinjc m. m. i gymnasieskolan, lanibruksskolor 

och Janthushållsskolor samt för byggnadsarbeten för tvåårig skogs

brukslinje m. m. i gymnasieskolan och för utbildning vid skogsvårds
styrcl~crn:;.s skogsbruksskolor. Det ankommer på skolöverstyrelsen (Sö) 

~:tt se till att planeringen är sådan att en ökning av investeringsramarna. 

om detta skull~ kr:ivas av arbetsmarknadspolitiska skäl, inte medför 

i..ik«dc byggnadskostnader. 

:\ v investcringsramcn bör 25 milj. kr. avse provisoriska skollokaler. 

förhandsbesked på statsbidrag till skolbyggnader för budgetåret 

1975:'76 bör liksom hittills få lämnas till kommuner och landstingskom

muner. Därvid bör gälla planeringsramar av följande storlek, nämligen 

400 milj. kr. för budgetåret 1976/77 och 350 milj. kr. för budgetåret 

1977/78 samt 100 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1978179 och 

1979/SO. 
rör nästa budgetår räknar jag med att medelsbehovet i enlighet med 

vad jag nyss förordat kommer att uppgå till ca 170 milj. kr. 

Kungi. Maj:t har tidigare understrukit vikten av en fast planering av 

skolbyggandet. fog vill emellertid peka på några förhållanden som talar 

för att inte hela investeringsutrymmet bör bindas genom en detaljför

teckning av aktuella skolbyggnadsföretag. 

Under perioden 1968-1973 har totalt 2,26 milj. flyttningar företagits 

över kommungräns. Det fram till år 1970 enhetliga flyttningsmönstret 

kännetecknades framför allt av tätorts- och storstadsregionernas kraf

tiga inflyttning och tillväxt. Under åren 1971-1973 har ett annat flytt

ningsmönster kunnat observeras. Dessa år uppvisar t. ex. Stockholms 

och Göteborgs och Bohus län för första gången flyttningsunderskott 

medan de nordligaste länen hade en viss inflyttning. Omflyttningarna 

uppvisar ett tydligt konjunkturberoende. På sikt ger omflyttningen en 

effekt på grund av att de som flyttar vanligen är unga människor med 

barn under tio år. Förändringarna i flyttningsmönstret samt i viss mån 

även förändringar i hushållens bostadsönskemål, kan för vissa kom

muner innebära relativt snabba förskjutningar av planerade investering

ar för bl. a. skollokaler. 
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Jag vill i detta sammanhang erinra om att genom statsmakternas be

slut år 1971 (prop. 1971: 21, InU 1971: 15, rskr 1971: 196) ocli år 1973 
(prop. 1973: 55, InU 1973: 22, rskr 1973: 220) angående omlokalise

ring av viss statlig verksamhet, har fjorton mottagningsorter tillförts 

statlig verksamhet med ca 11 000 anställda. Den andra utlokaliserings

etappen kommer huvudsakligen att ske under åren 1976-1980. 
I åtskilliga kommuner pågår planeringsarbete som syftar till en långt

gående integrering av förskolor, skolor, bibliotek, lokaler för fritids

och motionsändamål, restauranger, lokaler för kommersiella ändamål 

samt för bostäder. Genom att lokaliseringen av skolan på detta sätt 

samordnas med planeringen av andra gemensamhetsanläggningar under

stryks samspelet mellan skolan och närsamhället samtidigt som kost

nadsbesparingar kan göras. Emellertid gäller andra regler för skollokaler 

i fråga om t. ex. statsbidrag och tid för igångsättning än för övriga 

nyssnämnda lokaler. Sö bör genom sin statsbidragsgivning underlätta en 

samordning i tiden av byggandet. 

Jag förutsätter att Sö vid sin fördelning av investeringsramen beaktar 

vad jag nyss har anfört. 

Jag är inte beredd att föreslå någon ändring av statsbidragsbelop

pens storlek avseende hörselteknisk utrustning för hörselklass i obliga

toriska skolor. Jag är ej heller beredd att utvidga statsbidragsgivningen 

för hörselteknisk utrustning till att gälla all pedagogisk verksamhet 
under Sö:s inseende eller överföra statsbidragsgivningen till regional 
myndighet. 

För budgetåret 1975/76 beräknar jag medelsbehovet för audivisuell 

och hörselteknisk utrustning vid grundskolan samt för samordnad spe

cialundervisning för elever med hörselsvårigheter i icke obligatoriska 
skolor till sammanlagt 3,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att förhandsbesked om statsbidrag till byggnadsären

den för skolväsendet får lämnas enligt vad jag förordat i det 
föregående, 

2. till Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 173 500 000 
kr. 

D 33. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

1973174 Utgift 

197 417 5 Anslag 

1975176 Förslag 

22 800 789 
23 050 000 
43 050 000 

Nuvarande bestämmelser 

Reservation 8 020 100 

Statsbidrag utgår till anskaffande av första uppsättningen stadigva

rande undervisningsmateriel vid gymnasieskolan. Enligt kungörelsen 

16 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 10 
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(1957: 318) om statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skol
väsendet (omtryckt senast 1974: 393, ändrad senast den 6 december 
1974) utgår statsbidrag med 50 % av bidragsunderlaget. Statsbidrag 
till landstingskommun utgår dock med 90 % av den beräknade kost

naden, om skolanläggningens upptagningsområdc för elever omfattar 

hela länet. Vidare utgår statsbidrag till anskaffande av första uppsätt
ningen stadigvarande undervisningsmatcriel vid enskilda yrkesskolor 
enligt kungörelsen (1971: 342) om enskilda yrkesskolor (ändrad senast 
1972: 283). 

Statsbidrag utgår även till utgifter för undcrvisningsmateriel för ma
skinundervisning enligt kungörelsen (1949: 455) angående statsbidrag till 
anskaffning av maskiner m. m. vid vissa anstalter för lantbruksundervis
ning (ändrad senast 1971: 156). Vidare utgår statsbidrag till audivisuell 
utrustning. 

Enligt av Kungl. Maj:t den 19 april 1974 meddelade bestämmelser om 

statsbidrag till skogsbrukets yrkcsutbildning utgår statsbidrag till första 
uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel, däri inbegripet labo
ratorieutrustning och elevbibliotek samt anskaffning som föranleds av 
att undervisningen i kurs läggs om elle.r utvidgas med tre fjärdedelar 
av den beräknade kostnaden. Statsbidrag får utgå även för förhyrande 

av sådana större och dyrbara maskiner inom skogsbruket som behövs 
för undervisningsändamål med tre fjärdedelar av kostnaderna. 

Skolöverstyrelsen 

1. För nyanskaffning och komplettering av undcrvisningsmateriel för 
vissa yrkesinriktade linjer samt motsvarande direkt grundskoleanknutna 
specialkurser om minst ett år beräknar Sö medelsbehovet budgetåret 
1975/76 till ca 18 milj. kr. Sö utgår från en avsevärd utbyggnad av verk
stadsteknisk linje och av vårdlinjen. En fortsatt utökning av antalet in
tagningsplatser förutsätts också för cl-teleteknisk och för fordonsteknisk 
linje. Vidare beräknas medel för smärre ökningar på livsmedelsteknisk 
linje och processteknisk linje. I beloppet om 18 milj. kr. torde enligt Sö 
även inrymmas det medelsbchov för undervisningsmateriel som blir er

forderligt för gymnasial utbildning i glesbygd samt för försöksverksamhct 

med särskild samordnad gymnasieskola. 

För gymnasieskolans minst treåriga linjer samt vissa tvååriga linjer 

beräknas ett medelsbehov om ca 1 milj. kr. Härutöver beräknas ett mc

dclsbehov om ca 2 milj. kr. för anskaffning av undervisningsmateriel i 

årskurs 4, teknisk linje. 

Ivledelsbehovet för komplettering av stadigvarande utrustning i sam
band med övergång från specialkurs till linje på icke g-ort beräknas till 

3,75 milj. kr. 
För anskaffning av undervisningsmateriel för gymnasieskolans icke di

rekt grundskolanknutna specialkurser beräknar Sö medelsbehovet till 

5 milj. kr. 
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Sö har för budgetåret 1975176 beräknat medel för utrustning för vissa 
nya linjer i gymnasieskolan, varav för grafisk utbildning på en ort 1,5 
milj. kr., för sågverksutbildning i Skoghall 2 milj. kr. och för viss tand

vårdsutbildning i Huddinge och Umeå 1 milj. kr. 
Under förutsättning att åtgärder vidtas för utbildning av arbetslös ung

dom vid gymnasieskolan i samma omfattning om hittills erfordras ca 
200 000 kr. för viss utrustningskomplettering. 

Sö har framtagit en normalutrustningslista för allmänna ämnen i 
gymnasieskolan för utbildningen inom jordbruk, skogsbruk, trädgårds

näring och vårdområdet. Normalutrustningslistan har i skrivelse den 10 
april 1974 underställts Kungl. Maj :t. Kostnaderna härför beräknas till 

1,3 milj. kr. 
2. Så som framgår under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor 

har Sö i en skrivelse den 13 maj 1974 anhållit om ändrade statsbidrags
regler för bl. a. första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel 
i kurser för yrkesförare fr. o. m. den 1 januari 1975. F. n. utgår statsbi
drag till sådan materiel med 50 % av ett bidragsunderlag. Sö föreslår att 

procenttalet höjs till 90. 
Statsbidraget för yrkesförarutbildningen budgetåret 1975/76 beräknas 

till 4,5 milj. kr. varav 2 milj. kr. för ändrade statsbidragsregler. 
Det totala medelsbehovet för första uppsättningen stadigvarande un

dervisningsmateriel för gymnasieskolan (punkterna 1-2) exklusive lant
bruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildning beräknar Sö budgetåret 
1975176 till 40,3 milj. kr. ( + 21,8 milj. kr.). 

3. För komplettering av utrustning för gymnasieskolans tvååriga jord
brukslinje och tvååriga trädgårdskurs beräknar Sö medelsbehovet bud
getåret 1975176 till 5 milj. kr. ( +3 milj. kr.). I detta belopp beräknas 
även kunna inrymmas statsbidrag till audivisuell utrustning. Beräkningen 
är gjord med utgångspunkt i det förslag om ändrade statsbidragsbestäm
melser som Sö lade fram i samband med anslagsframställningen för in
nevarande budgetår. Sö föreslog att ett 75-procentigt statsbidrag som f. n. 
gäller för anskaffande av första uppsättningen stadigvarande undervis
ningsmateriel för skogsbrukets yrkesutbildning även skulle gälla för jord
brukets yrkesutbildning. 

4. För undervisningsmateriel samt förhyrande av större och dyrbara 
maskiner för skogsbrukets yrkesutbildning beräknar Sö medclsbehovet 
till oförändrat 1 milj. kr. 

5. Medelsbehovet för utrustning av gymnasieskolor med inlärnings
studior beräknas oförändrat till 1 milj. kr. 

6. Även för anskaffning av undervisningsmateriel till enskilda yrkes
skolor beräknas för budgetåret 1975176 ett oförändrat mcdelsbehov 
(200 000 kr.). 

7. För engångsanskaffning av utrustning vid gymnasieskola för gravt 
hörselskadade i Örebro beräknar Sö 200 000 kr. ( + 100 000 kr.). 
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8. För statsbidrag till stadigvarande undervisningsmateriel och inven
tarier vid försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörelse

hindrade och andra svårt handikappade elever i Solna och Stockholm 
beräknas ett medelsbchov om 100 000 kr. (-150 000 kr.). 

9. Medelsbehovet för en indexreglering av kostnaderna för undervis

ningsmateriel enligt Sö:s utrustningslistor beräknas till ca 7,5 milj. kr. 

Sö framhåller att kostnaderna för den komplettering av undervisnings

materiel för tvåårig specialkurs för fotografer som förutses budgetåret 

1975176 ännu ej kan preciseras. Sö kan för närvarande ej heller be

räkna medelsbehovet för ett eventuellt överförande av inbyggd utbild

ning till skolan. 

A nslagsberäkning 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Anslag 23 050 000 

Skol
överstyrelsen 

+32 200 000 

Före
draganden 

+20000000 

Den av Sö föreslagna anslagsberäkningen framgår av följande sam

manställning. 

1. Första uppsättningen stadigvarande unde1visningsroateriel 
för gymnasieskolan varav för 
a) yrkesinriktade linjer och gymnasial utbildning i glesbygd 
b) minst treåriga linjer samt vissa tvååriga linjer 
c) årskurs 4, teknisk linje 
d) övergång från specialkurs till linje 
e) högre specialkurser 
f) nya linjer i gymnasieskolan 
g) arbetslös ungdom 
h) allmänna ämnen 

2. Lastbilsförarutbildning 
3. Lantbruks- och trädgårdsutbildning 
4. Skogsbruksutbildning 
5. Jnlärningsstudio vid gymnasieskolan 
6. Enskilda yrkesskolor 
7. Engångsanskaffning av utrustning vid gymnasieskola för 

gravt hörselskadade i Örebro 
8. Undervisningsmateriel vid gymnasieskola för gravt rörelse

hindrade i Solna och Stockholm 
9. Indexreglering av kostnader för undervisningsmateriel 

Föredraganden 

18 000 000 
1000000 
2000 000 
3 750 000 
5 000000 
4 550 000 

200000 
1300000 
4 500000 
5 000000 
1000000 
1000000 
2000000 

200 000 

100 000 
7 450000 

55 250000 

Som jag anfört under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolan 

räknar jag med en större ökning på de mera yrkesinriktade utbildnings

vägama än vad skolöverstyrelsen (SÖ) föreslagit. Således bör antalet 

elevplatser på distributions- och kontorslinjen, på el-teleteknisk linje 

och på verkstadsteknisk linje ökas. Även på den fordonstekniska linjen 

bör antalet platser ökas. 
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Samhällets kostnader för undervisningsmateriel är betydande. Särskilt 
höga är kostnaderna för de yrkesinriktade linjerna. Som exempel härpå 
kan nämnas att för en klass i årskurs 1-2 på verkstadsteknisk linje 
beräknas kostnaderna för den statsbidragsberättigade undervisningsma
terielen uppgå till ca 0,7 milj. kr. Mot denna bakgrund anser jag det 
angeläget att lokal- och materielresurser utnyttjas effektivt. 

På några orter tillämpas en saxad schemaläggning på de yrkesinrik
tade linjerna. Enligt vad jag erfarit från Sö kan utbildningen organi
seras på detta sätt i flera kommuner. En sådan anordning finner jag 

lämplig. Det ankommer på Sö att utfärda anvisningar till ledning för 
kommunerna i denna fråga. 

För första uppsättningen stadigvarande undervisningsmatcriel inom 

gymnasieskolan beräknar jag för nästa budgetår ett medelsbehov av 
33,55 milj. kr. Jag räknar med att inom ovan angivna ram skall rymmas 
kostnader för statsbidrag till stadigvarande undcrvisningsmateriel och 

inventarier för försöksverksamheten med gymnasial utbildning för svårt 
rörelsehindrade och andra svårt handikappade elever i Solna och Stock
holm liksom statsbidrag till engångsanskaffning av utrustning för gym
nasial utbildning för gravt hörselskadade i Örebro, statsbidrag till en
skild yrkesutbildning i enlighet med Sö:s förslag samt statsbidrag till 
utrustning i samband med försöksvis övergång från specialkurs till linje 
i vissa kommuner. Därutöver beräknar jag högst 2,5 milj. kr. för an
skaffande av undervisningsmateriel avseende förarutbildning i gym
nasieskolan enligt de statsbidragsregler som nu gäller. 

Enligt kungörelsen (1970: 641) om begränsning i myndighets rätt att 
meddela föreskrifter, anvisningar eller råd har Kungl. Maj:t efter pröv

ning i varje särskilt fall fattat beslut om utfärdande av nya utrustnings
Iistor. Ett sådant förfarande bör även användas ifråga om mera väsent
liga omarbetningar av utrustningslistor. Jag är därför inte beredd att till
styrka Sö:s förslag om en generell höjning av de bidragsgrundande 
kostnaderna för undervisningsmateriel. 

Mot bakgrund av riksdagens beslut angående statsbidrag till undervis
ningsmateriel för lantbrukets yrkesutbildning (prop. 1974: 1 bil. 10, 
UbU 1974: 9, rskr 1974: 60) är jag inte beredd att biträda Sö:s förslag 
angående ändring av statsbidragsreglerna. Jag är inte heller beredd att 
biträda förslaget om statsbidrag till undervisningsmateriel i allmänna 
ämnen för denna utbildning. I syfte att möjliggöra en tidigare betalning 
av statsbidraget för den undervisningsmateriel huvudmännen redan in
köpt, räknar jag med att statsbidrag får utgå med 6 milj. kr. 

För undcrvisningsmateriel m. m. för skogsbrukets yrkesutbildning 
beräknar jag oförändrat 1 milj. kr. 

Då sågverksutbildningen i Skoghall inte torde kunna komma att på
börjas nästa budgetår har jag inte beräknat medel härför. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
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att till Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 
43 oso 000 kr. 

D 34. Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för 
folkskoleväsendet 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 261132 
714 000 
531 000 

Från anslaget avförs ännu återstående statsbidrag som skall utgå enligt 
bestämmelserna i kungörelsen (1936: 45) angående statsbidrag till bygg
nader för folkskoleväsendet (omtryckt 1943: 398, ändrad senast 1958: 
665 samt genom beslut den 16 februari 1968). 

Skolö1•erstyrelsen föreslår att anslaget minskas med 211 000 kr. 

F öredraga11de11 

Jag biträder skolöverstyrelsens förslag och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folk

skoleväsendet för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag 
av 531 000 kr. 

D 35. Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska skolväsendet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

00000 
54000 
54000 

Enligt kungörelsen (1960: 387) om statsbidrag till bostäder för lärare 
inom det obligatoriska skolväsendet (ändrad senast 1967: 470) utgår stats
bidrag till vissa kommuner för anskaffande av lärarbostäder vid skola, 
som inte är belägen i tätort med minst 200 invånare. Bidraget utgör 
18 000 kr. för varje lärarbostad, dock med tillägg av ytterligare 4 000 
kr. för lärarbostad i de fyra nordligaste länen. 

Skolöverstyrelsen beräknar, att anslaget kommer att belastas med bi
dragskostnaderna för sammanlagt tre lärarbostäder. Statsbidraget till 
dessa bostäder uppgår till 54 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder skolöverstyrelsens förslag och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska sko/

väsendet för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 

54 000 kr. 
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E. HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING 

Vissa gemensamma frågor 

Universitetskanslersämbetet 

I skriften Högre utbildning och forskning (UKA-rapport nr 20, 1974) 
sammanfattar universitetskanslersämbetet (UKA) några huvudlinjer i 
sitt handlingsprogram och ger en översikt över de delar av programmet 

som kommer till uttryck i UKÄ:s budgetförslag för budgetåret 1975176. 
UKÄ erinrar inledningsvis om universitetsmyndigheternas svårigheter 

att i rådande läge bygga upp långsiktiga program. UKA stryker under 
att först ett ställningstagande från statsmakternas sida till de vitala frå

gor som legat inom 1968 års utbildningsutrednings (U 68) område och 
angränsande problemfält kan ge det nödvändiga underlaget för en realis
tisk planering på myndighetsnivå inom hela det eftergymnasiala områ
det. Om budgetutredningens förslag förverkligas - och statsmakterna så
lunda anger storleken av det ungefärliga ekonomiska utrymme inom vil
ket resp. samhällssektor har att utvecklas - bör enligt UKÄ förutsätt
ningar finnas för en mera meningsfylld långtidsbedömning än den som 
nu sker på myndighetsnivå. 

Enligt UKÄ:s mening kan skilda reformprojekt utan olägenhet och 
ibland med fördel utvecklas successivt. Flera av de förslag till anslags
förstärkningar som UKÄ för fram är av den naturen att de utgör en 
etapp i ett flerårigt utbyggnadsprogram. 

När det gäller sin allmänna syn på det mönster efter vilket universi
tets- och högskolesektorn bör utvecklas hänvisar UKÄ till sitt yttrande 
över V 68:s huvudbetänkande (UKA-rapporterna nr 7a, 7b och 7c, 
1974). 

UKA framhåller att de tendenser i stort som präglat utvecklingen 
inom UKÄ-området sedan början av 1970-talet fortfarande gäller. Ung
domens vikande intresse för direkt övergång från gymnasieskolan till 
studier vid filosofisk och teknisk fakultet är påtagligt. Samtidigt ökar 
andelen vuxna studerande, särskilt vid filosofisk fakultet, markant. Iden 
om återkommande utbildning har kommit att på kort tid förverkligas i 
inte oväsentlig utsträckning. Inom UKA uppmärksammas nu vilka 
omedelbara åtgärder som ter sig särskilt angelägna för att möta den 
spontana tillväxten av återkommande utbildning, innan ett reguljärt 
handlingsprogram hunnit ta form. 

En annan tendens är en växande efterfrågan på yrkesinriktade stu
dieprogram av förhållandevis begränsad längd. En rad krav på att ut
bildningsorganisationen skall passa nytillkommande kategorier stude
rande eller ändrade studiemål skjuts nu i förgrunden. De lokalt ansvari-
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ga har enligt UKÄ med kraft tagit sig an de många omställningsproblcm 
som ·:fo iakttagna förändringarna medfört. Det står klart att anpassnings
processen skulle ha skett långsammare om inte möjligheterna att dispo
nera om resurser stegvis förbättrats. Allmänt synes, enligt UKÄ, gälla 
att de anspråk på omprövning av rådande arbetsformer eller existerande 
verksamheter som formuleras i Kungl. Maj:ts föreskrifter för petitaarbe
tet i växande grad tillgodoses genom initiativ på det lokala planet inom 
ramen för givna fullmakter. 

I sitt yttrande över U 68:s huvudbetänkande antog UKÄ att bl. a. 
utbildningsväsendet av kvalitetsskäl på sikt skulle efterfråga ett växan
de antal tjänster. UKÄ framhöll i sammanhanget hur bl. a. strävanden 
att förbättra undervisningssituationen - genom exempelvis ökad pro
blemorientering och tvärvetenskaplighet - måste betyda krav på ytter
ligare tjänster. Det finns enligt UK.Ä skäl att betona dessa kvalitetskrav 
som ett allmänt argument för en förstärkning av universitetens utbild
nings-, forsknings- och serviceenheter. 

UKÄ presenterar som bakgrund till sitt budgetförslag några basfakta 

om utbildning och forskning. Av denna redovisning framgår bl. a. föl
jande. 

Nettoantalet nyinskrivna i grundläggande utbildning vid universitet 
och högskolor har sjunkit sedan slutet av 1960-talet. Antalet närvarande 
studerande steg däremot kraftigt ytterligare ett par år fram till läsåret 
1970171, då en nedgång satte in. 

ökningen av antalet korttidsstuderande har påverkat antalet examine
rade i grundutbildningen. Detta har minskat under de senaste åren, då 
enligt tidigare beräkningar en topp i examinationen förväntades. 

Den minskade tillströmningen till grundutbildning gäller främst yngre 
studerande. Aldersgruppen studerande under 25 år har på senare år 
minskat både relativt och absolut. I inskrivningarna under vårterminen 
utgör gruppen numera en minoritet. Vad gäller höstterminen har dess 
andel av de inskrivna sjunkit från ca 3/4 till mindre än 2/3. 

Den skeva könsfördelningen i rekryteringshänseende består i stort 
oförändrad. Trots att det totala antalet kvinnliga studerande under se
nare årtionden stigit starkt har i övrigt endast obetydliga förskjutningar 
i dessa studerandes val av utbildning kunnat registreras. 

Det statistiska underlaget för att bedöma förändringar i rekryteringen 
till högre utbildning från skilda socialgrupper är bräckligt. Tidigare 
kända fördelningsmönster har i stort bekräftats genom en våren 1974 
publicerad studie. Andelen studerande från socialgrupp I utgör drygt 

1/4 av hela gruppen studerande på gymnasieskolenivå. Den växer till 

1/3 av de nyinskrivna vid universitet och högskolor och till nästan hälf
ten av de studerande i s. k. prestigeutbildningar. I fråga om andelen 
studerande från socialgrupp 111 är utvecklingen den motsatta. Skillna
derna är särskilt stora mellan kvinnor från de olika socialgrupperna. 
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Inom de filosofiska fakulteterna har ett nytt studiemönster växt fram 
de senaste åren. En ökad andel av de nyinskrivna uppger vid inskriv
ningstillfället att de inte har för avsikt att studera för hel examen. Allt 

fler nyinskrivna - numera omkring 30 % - är vidare inställda på del
tidsstudier. 

Kraven från de nya studerandegrupperna har starkt bidragit till ett 
nytt kursutbud. Också de allt starkare kraven på kurser med yrkesin

riktning har inspirerat till en förnyelse av utbildningsutbudet. Under 

läsåren 1970171-1973174 har tillkommit totalt över 700 nya studiekur

ser vid de filosofiska fakulteterna. 

Under senare hälften av 1960-talet ökade tillströmningen till forskar
utbildning mycket kraftigt. Ar 1970 antogs ca 3 100 studerande till 
forskarutbildning. Tillströmningen har därefter dämpats något. Omkring 

2 600 studerande beräknas ha påbörjat forskarutbildning år 1973. Totalt 

fanns då omkring 11 000 aktiva studerande i forskarutbildning. De me
dicinska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna har den rela
tivt sett mest omfattande forskarutbildningen; i stort var femte stude

rande befinner sig här i forskarutbildning. Mycket få forskarstuderande 

finns exempelvis inom juridisk fakultet. Betydligt färre kvinnor än män 

påbörjar forskarutbildning efter avslutad grundutbildning. 
Mellan åren 1969 och 1973 har antalet studerande per handledare 

ökat något vid sarntliga fakulteter utom matematisk-naturvetenskaplig 

och teknisk. Särskilt ogynnsamma relationstal visar de samhällsveten
skapliga fakulteterna. 

Endast 16 % av de aktiva forskarstuderande har doktorandstipendium 
eller assistenttjänst vid forskningsråd. 36 % har assistent- eller amanuens

tjänst eller lärartjänst vid universitet eller högskola. 41 % förvärvsarbe
tar utanför universitetssektorn. 

När det slutligen gäller. den totala anslagsutvecklingen för högre ut
bildning och forskning redovisar UKÄ. material av vilket framgår att 
utbildning och forskning fått en minskad andel av driftbudgeten under 
första hälften av 1970-talct. UKA-området har däremot relativt ökat 
sin andel av anslagen till utbildning och forskning inom utbildnings
departementets område. 

När det gäller den grundläggande utbildningen ställer UKA upp tre 
huvudmål: att bereda nya grupper studietillfällen, dvs. öka utbildning
ens tillgänglighet tidsmässigt, geografiskt, innehållsmässigt och pedago

giskt, att differentiera studieprogrammen, i första hand genom förstärk

ning av deras arbetslivsanknytning, och att förbättra studieresultaten. 

Inom ramen för ett budgetförslag kan självfallet endast vissa punktinsat
ser på dessa områden bli aktuella. Åtskilliga av UKÄ:s förslag om 

grundutbildningen vid filosofisk fakultet är baserade på redovisningen i 
UKÄ-rapporten nr 5, 1974, där förändringarna i studerandeströmmar 
och studiemönster illustreras. Bl. a. står det klart att det övervägande 
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antalet avbrott inte är att betrakta som studiemisslyckanden. De innebär 
i stället Ö\·ergång till andra utbildningsvägar och illustrerar därmed sam
bandet mellan utbildningen vid de filosofiska fakulteterna och den när
besläktade utbildning som ges utanför dessa. 

UKÄ framhåller att universitetens förändrade roll - som innebär ett 

vidgat engagemang i vuxenutbildningen - medför krav på ett un
dervisningsutbud av delvis ny karaktär. Det gäller inte minst kortare, 
kompletterande yrkesinriktad utbildning och utbildning meddelad i så
dana former att den kan kombineras och varvas med förvärvsarbete. En 
successiv anpassning av utbudet till dessa nya krav sker f. n. främst vid 

de filosofiska fakulteterna. Nya studiekurser och ämnesområden har 

emellertid många gånger inte kunnat få tillfredsställande resurser i ini

t ialskedet. De möjligheter UKÄ fått bl. a. att försöksvis inrätta nya all
männa utbildningslinjer bör enligt UKÄ kompletteras med åtgärder som 
gör det möjligt att till en början stödja försöksverksamheten med sär
skilda resurser såväl för planering och igångsättning som för bedrivande 
av undervisningen. UKÄ föreslår därför att sammanlagt 2 milj. kr. anvi
sas under de filosofiska fakulteternas anslag budgetåret 1975176 för 
stöd- och innovationsåtgärder. 

Utvecklingen i riktning mot återkommande utbildning bör enligt 
UKÄ:s mening kraftigt intensifieras under de närmaste åren och vidgas 
till också andra områden än de filosofiska fakulteternas. Av betydande 

intresse i detta sammanhang är den av U 68 initierade försöksverksam
heten med nya former för distribution av högre utbildning. Fr. o. m. läs

året 1973174 pågår sålunda försök med distansundervisning, dvs. studier 
i hemmet kombinerade med kortare perioder av intensiv, reguljär un
dervisning, vid flera läroanstalter. För innevarande läsår planeras totalt 
ett fyrtiotal studiekurser vid filosofisk fakultet enligt denna undervis
ningsform. Intresset för distansundervisning är emellertid betydligt 
större och utbudet synes hittills ha tillgodosett stora, ackumulerade be
hov av universitetsutbildning. Försöken, vilka f. n. utvärderas, föranle
der särskilda kostnader huvudsakligen av engångskaraktär och i ett ini

tialskede. 
UKÄ har i juni 1974 avlämnat förslag till riktlinjer för examination 

vid universitet av studerande i studieplansbundna universitetscirklar. 

Förslaget avser att göra universitetsutbildningen tillgänglig för nya stu

derandegrupper och stärka samarbetet mellan universiteten och folk

bildningsorganisationerna. I budgetförslaget beräknar UKÄ 0,5 milj. kr. 
för den ökning av kostnaderna för examination som kan förväntas upp

komma budgetåret 1975176. 

Skolöverstyrelsens och UKÄ:s ledningsgrupp för kombinationsutbild

ning har låtit se över utbildningen i fråga (UK.Ä-rapport nr 19, 1974). I 

rapporten p:'italas bl. a. bristen på samordning mellan skola och univer

sitet och de problem den förorsakar för de studerande. Enligt UKÄ:s 
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mening bör för varje kombinationsutbildning på en ort finnas en kon
taktperson och pedagogisk samordnare. UKÄ beräknar under berörda 
fakulteters avlöningsanslag sammanlagt 250 000 kr. för ersättning till 
sådana befattningshavare i form av nedsatt undcrvisningsskyldighet el

ler arvode. 
Genom det lokala informationssystem som f. n. utvecklas för de filo

sofiska fakulteternas utbildning får universiteten ett bättre underlag för 
bl. a. planering, resultatkontroll och studiekurativa åtgärder. Systemet 

avses bli infört successivt. Enligt planerna kommer samtliga filosofiska 
fakulteter att beröras av systemet under budgetåret 1975/76. Medelsbe

hovet för datarnaskintid och stansning m. m. beräknas uppgå till ca 40 
kr. per studerande vid full drift av systemet. UKÄ. beräknar för budget
året 1975176 medel för en ökning av driftkostnaderna för lokala infor
mationssystem. 

Studieresultaten inom civilingenjörsutbildningen har försämrats under 
de senaste åren, ett förhållande som avspeglar sig i att det totala antalet 
examinerade har minskat trots att antalet studerande ökat. Antalet stu
dieavbrott visar enligt UKÄ en kraftig tendens att öka samtidigt som 
medelstudictiden har ökat. UKA diskuterar tänkbara orsaker till för
sämringen av studieresultaten och pekar bl. a. på att antalet sökande till 

högre teknisk utbildning under de senaste åren inte har ökat i en omfatt
ning som motsvarar den ökade intagningskapaciteten utan tvärtom 
minskat i absoluta tal. På vissa utbildningslinjer har vakanser uppstått 
och de tekniska fakulteterna har fått ta emot studerande med lägre in
tagningspoäng än tidigare. Spridningen i de studerandes förkunskaper 
har ökat. 

UKA anser det angeläget att åtgärder vidtas så att studieprestatio
nerna förbättras och studieavbrotten minskar. Detta skulle enligt UKÄ 
kunna ske genom en omstrukturering av undervisningsinsatsen, särskilt i 
de lägre arskurserna, där problemen hittills varit mest uttalade. Föreläs
ningsformcn bör i stor utsträckning ersättas av aktiverande undervis
ningsformcr, bl. a. av undervisning i mindre grupper, ökad integration 
mellan teori och tillämpningsövningar samt repetitions- och stödkurser. 
Åtgärder av detta slag bar prövats och resultaten därav bedömer UKÄ 
som goda. Kostnaderna för att genomföra lektionsundervisning i årskur
serna I och 2 inom samtliga linjer skulle uppgå till minst 10 milj. kr. Åt
gärder av anfört slag bör genomföras successivt och med början vid de 
utbildningslinjer där studieresultaten är mest ogynnsamma. 

UKA för fram förslag om ökat stöd till handikappade studerande, 
bl. a. mot bakgrund av att de senaste årens löneökningar slagit igenom i 
kostnaderna för sådana stödåtgärder. UKÄ. föreslår att den ram inom 
vilken vederbörande konsistorium får disponera medel för särskilda ut
bildningskostnader för handikappade studerande höjs från 2 700 till 
3 000 kr. per studerande och termin på grundutbildningsnivå och från 
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3 100 till 4 000 kr. per studerande och termin för dels studerande i fors
karutbildning, dels gravt hörselskadade studerande. UKÄ föreslår vi
dare att vid fakulteter med endast ett fåtal handikappade studerande 
särskilda utbildningskostnader skall få bestridas med skäligt belopp, var
vid nyss angivna summor skall utgöra riktpunkt. Slutligen föreslår UKÄ 
att konsistorium i mån av behov skall få överskrida fastställt ramtal med 
det belopp som bedöms vara nödvändigt och skäligt i varje enskilt fall 
för utbildning av gravt handikappade studerande med behov av regel
bunden assistans i undervisningen. 

I fråga om I orskarutbildningen hälsar UKÄ beslutet om tillkallande 
av en utredning rörande dimensionering m. m. med tillfredsstäl
lelse. De förslag om åtgärder för att stärka svaga punkter i forskarut
bildningsorganisationen, som UKÄ lägger fram, kan bedömas vara neu
trala i förhållande till de överväganden som begärts i direktiven för 
denna utredning. UKÄ betonar att arbetet inom utredningen inte får bli 
en barriär mot nödvändiga insatser under utredningsskedet. 

UKÄ pekar på att forskarkarriären inom en fakultet normalt kräver 
ett större antal tjänster än enbart vad som svarar mot forskarutbildning
ens behov. En tillräcklig bas för forskarrekryteringen, som kan säkra 
forskningens fortsatta utveckling, måste enligt UKÄ skapas. Genom de 
yngre forskare som innehar tjänster som docent eller forskarassistent 
initieras en stor del av nytänkandet inom vetenskaperna. UKÄ för fram 
förslag om sammanlagt åtta nya docent- och 34 nya forskarassistent
tjänster. 

UKÄ erinrar vidare om studiefinansieringsmöjligheternas betydelse 
för forskarutbildningen och för fram förslag såväl om en ökning av an
talet stipendier för forskarutbildning som om en höjning av stipendiebe

loppet. 
Läroanstalterna har enligt UKÄ visat stort intresse för de tjänster 

som adjungerad professor som sedan föregående budgetår försöksvis 
kunnat inrättas vid filosofisk, medicinsk, farmaceutisk och teknisk fa

kultet. UKÄ föreslår att sådana tjänster - f. n. omkring 25 - skall få 
inrättas utan begränsning i fråga om antal och fakultetsområde. 

När det gäller forskning har UKÄ under en följd av år förordat en 
prioritering av insatser som stärker kunskapsunderlaget för samhälleliga 
åtgärder i fråga om livskvaliteten i skilda avseenden. En ledande princip 
i planeringsarbetet har varit att söka uppnå en förnyelse av forsknings
organisationen genom omprövning av inriktningen av befintliga högre 
tjänster som blir lediga. En rad faktorer och rimliga hänsynstaganden 

komplicerar emellertid en sådan prövning. Det är därför enligt UKA 
naturligt att forskningsorganisationen successivt byggs ut med nya tjäns

ter och andra resurser. 
I sina överväganden om områden för vidgade forskningsinsatser ger 

UKÄ hög prioritet åt det humanistiska området och lägger fram förslag 
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om en förstärkning av den fasta tjänsteorganisationen vid de huma
nistiska fakulteterna enligt en femårsplan. UKÄ hänvisar i samman
hanget dels till den av statens humanistiska forskningsråd (HFR) utförda 
utredningen om den humanistiska och teologiska forskningen i Sverige, 
dels till en programskrift, "Humaniora, samhället och framtiden", 
som presenterats av fakultetsberedningen för humaniora och teologi. 
Fakultetsberedningen erinrar i denna skrift om de humanistiska veten
skapernas roll som ett centralt uttryck för alla kultursamhällens strävan 
att förstå människan i hennes omvärld. Beredningen pekar på flera om
råden där den humanistiska forskningen, ofta i samarbete med andra ve
tenskaper, kan göra betydelsefulla insatser i samhällsutvecklingen, t. ex. 
genom forskning på temat språket som klassgräns och temat konstens 
roll i samhället och genom att bidra till kunskapen om andra kulturer. 

UKÄ har liksom beredningen funnit att en angelägen förstärkning 

och nyorientering av den humanistiska forskningen kräver nytillskott 
av resurser. UKÄ stryker bl. a. under behovet av större disponibla 
resurser vid de enheter där forskning bedrivs och nödvändigheten av 
att, genom en ökning av antalet tjänster som forskarassistent, yngre 
forskare ges ökade möjligheter att bidra till forskningens förnyelse. 
Härutöver ser UKÄ det som nödvändigt att antalet professurer vid de 
humanistiska fakulteterna ökas. 

UKÄ för vidare fram förslag om förstärkningar i första hand inom 
områdena arbetsvetenskap, beteendevetenskap och biovetenskap. UKÄ 
pekar på att miljödebatten alltmer kommit att centreras kring problem 
rörande den mänskliga miljön och livskvaliteten i vid mening. I anslut
ning till denna debatt bar nya forskningsbehov aktualiserats, ofta av 
tvärvetenskaplig karaktär. 

UKÄ framhåller att behovet av samverkan inom forskning och ut
bildning, dels mellan universitetsinstitutioner i tvärvetenskapligt orien
terade projekt, dels mellan universitetsinstitutioner och intressenter 
utanför universiteten, stadigt växer och söker nya verksamhetsformer. 
Ett exempel på det sistnämnda är de tvärvetenskapliga centra eller lik
nande grupperingar som vuxit fram på olika orter och bildar ett slags 
kunskapsbanker för både forsknings- och utbildningsprogram. UKÄ 
stryker under att särskilda, ekonomiskt betingade incitament sannolikt 
kan behöva skapas för att underlätta starten av problemorienterade 
och tvärvetenskapligt inriktade forskningsprojekt vid sidan av de hu
vudsakligen ämnesanknutna forskningsinsatserna vid universiteten. 

UKÄ betonar att statsmakterna självklart bör fullfölja redan gjorda 
åtaganden vad gäller institutet för social forskning. Frågan om inrät
tande av nya fristående forskningsinstitut bör däremot enligt UKÄ prö
vas i ett helhetsperspektiv som innefattar en omsorgsfull granskning av 
alla tänkbara alternativ att tillgodose forskningsbehov inom aktuella 
sektorer. 
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I fråga om driftkostnadsanslagen påpekar UKÄ att många anser att 
anslagen de senaste åren urholkats högst kännbart. Flera av de ändamål 
som förts in under driftkostnadsanslagen är enligt UKÄ av sådan art att 
deras omfattning i endast ringa grad kan påverkas av myndigheterna 
själva. Härigenom har den rörliga del som kan användas för att anställa 
biträdespersonal och utnyttja moderna hjälpmedel i arbetet begränsats. 
Följden har i många fall blivit ett oekonomiskt utnyttjande av den un
dervisande och forskande personalens arbetstid. 

Atgärder för nyorientering av utbildningen kräver enligt UKÄ bety
dande resurser för ändamål för vilka kostnader bestrids från driftkost
nadsanslagen. Exempel på sådana åtgärder är den ökade kursdifferentie
ringen och försöksverksambcten med alternativa distributionsformer. 
Också den ökade yrkesinriktningcn ställer ökade krav på driftkostnads
anslagen. I fråga om forskningen pekar UKÄ på att det framför allt är 
genom utnyttjande av driftkostnadsanslagen som läroanstalterna kan få 
önskvärd frihet till nyorientering i fråga om objekt och metoder. 

UKÄ föreslår att assistenttimmar för forskning och allmänt institu
tionsarbete vid de filosofiska fakulteterna, som f. n. anges ämnesområ
des- och läroanstaltsvis, i stället skall anvisas fakultets- och läroanstalts
vis med frihet för de lokala myndigheterna att besluta om fördelningen 
mellan ämnesområden. 

När det gäller personal/ rågor framhåller UKA att lagstiftningen om 
anställningsskydd kommer att medföra förändringar i såväl hittillsva
rande förordnandepraxis som bestämmelser om förordnandetider inom 
UKÄ:s verksamhetsområde. En inte oväsentlig del av tjänsterna kom
mer i fortsättningen att innehas med tillsvidareförordnanden. Detta för
hållande i förening med de nya föreskrifterna om uppsägningstidens 
längd medför enligt UKÄ tekniska problem. ökade kostnader kommer 
att uppstå i samband med uppsägningar. UKÄ har kalkylerat ett sam
manlagt belopp av 4 milj. kr. för kostnader med anledning av den nya 
lagstiftningen. 

UKÄ påpekar vidare att arbetarskyddsfrågoma när det gäller forsk

ningsverksamheten vid läroanstalterna är komplicerade, främst genom 
att rutiner för arbetet i betydande omfattning saknas. Enligt UKÄ:s me

ning är läroanstalterna av sådan storlek och skyddsarbetet så komplicerat 
att befattning som skyddsingcnjör bör finnas vid alla de större läroans
talterna. Lönekostnaderna bör enligt UKÄ:s mening belasta driftkost

nadsanslagen i proportion till verksamhetens art och omfattning vid de 
olika institutionerna. 

UKÄ har i oktober 1974 lämnat en sammanställning över den ekol!o

miska omslutningen budgetåret 1973/74 vid läroanstalterna inom UKÄ:s 
område. Läroanstalternas sammanlagda driftmcdelsomslutning uppdelad 
på finansieringskällor framgår av följande tabell. 
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Finansicringskälla 1973/74 Procentuell för-
ändring från 

Belopp, 0. föreg;lcndc 
(milj. kr.) budgetår 

Avlönings-, driftkostnads-
och programanslag 

Övriga medel som anvisats 
924,3 56 +13 

läroanstalt över riksstaten 385,7 23 +15 
Medel tilldelade från statens 

forskningsråd och styrelsen 
för teknisk utveckling 170,5 JO +14 

Gåvo- och donationsmedel 87,1 5 +21 
Ersättning för arbete m. m. 45,3 3 

}+211 Övriga medel 50,9 3 

Summa 1663,8 100 +12 

' Vissa läroanstalter har tidigare år redovisat viss ersättning för arbete under 
punkten Övriga medel. Detta har inte skett i redovisningen för budgetåret 1973/74. 
Beloppen under punkterna Ersättning för arbete m. m. resp. Övriga medel kan 
därför inte var för sig jämföras med föregående budgetårs belopp. 

Förbrukningen av medel för uppdragsverksamhet (Ersättning för ar

bete m. m.) uppgick till ca 45 milj. kr., vilket utgör ca 3 li'o av den totala 

omslutningen. De tekniska fakulteterna har den högsta andelen upp

dragsmedel, ca 7 % . 
Driftmedelsomslutningen budgetåret 1973174 vid var och en av läro

anstalterna framgår av följande tabell. 

Läroanstalt 

Universitetet i Uppsala 
Lund 
Göteborg 
Stockholm 
Umeå 

Karolinska institutet 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Linköping 

Luleå 

Summa 

Belopp 
(milj. kr.) 

254,6 
330,2 
194,7 
169,4 
126,0 
163,7 
191,7 
145,4 
76,5 
11,6 

1663,8 

OI 
.. o 

15 
20 
12 
10 

8 
JO 
11 
9 
4 
1 

100 

UKA har i skrivelse i oktober 1974 föreslagit att särskilda resurser om 

sammanlagt högst 3 milj. kr. skall få disponeras budgetåret 1975176 för 

att möjliggöra ett brett utbud av studiekurser vid filosofisk fakultet 

Umeå och i Linköping samt vid universitetsfilialerna. 
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Vissa forskningsändamål 

Medel för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) anvisas under fler
talet huvudtitlar i riksstaten, dels under anslag enbart avsedda för FoU, 
dels inom ramen för anslag avsedda även för andra ändamål. I samråd 
med övriga departement har inom utbildningsdepartementct gjorts en 
sammanställning över de medel för FoU som budgetåret 1974175 an
visas över riksstaten. För de anslag som inte är avsedda enbart för FoU 
är det emellertid förenat med stora svårigheter att exakt ange det be
lopp som går til\ FoU. Av följande sammanställning kan man därför 
endast få en grov uppfattning om storleksordningen av dessa resurser. 

Innevarande budgetår anvisas över riksstaten sammanlagt ca 2 325 

milj. kr. för FoU. Av detta belopp anvisas 1 390 milj. kr. under anslag 
som är avsedda enbart för FoU. Ca 935 milj. kr. är uppskattade FoU
kostnader inom ramen för övriga anslag. 

Departement 

Justitie 
Utrikes 
Försvars 
Social 
Kommunikations 
Finans 
Utbildnings 
Jordbruks 
Handels 
Arbetsmarknads 
Bostads 
Industri 
Kommun 

Summa 

Milj. kr. 

FoU-anslag 

4 
60 

591 
24 
8 
4 

300 
83 
2 
2 
9 

303 

l 390 

Övriga anslag Summa 

1 5 
60 120 

5 596 
202 226 

26 34 
27 31 

459 759 
129 212 

I 3 
15 17 
2 11 
7 310 
J 1 

935 2325 

Därutöver disponeras vissa delar av departementens kommitteanslag 
för FoU inom ramen för kommitteernas utredningsarbete. Utanför den
na redovisning, som enbart avser anslag över riksstaten, ligger även de 

medel för FoU som anvisas från vissa statliga fonder m. m. 

Forskningsråden inom utbildnirrnsdepartementets område har i sam
band med sina förslag till anslagsframställningar för budgetåret 1975176 
redovisat vissa uppgifter om användningen av rådens resurser under 
budgetåret 1973174. Även dessa uppgifter måste omges med vissa reser
vationer eftersom råden i sina redovisningar använt delvis skilda defini
tioner. 



Prop.1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 257 

Rådens medelsdisposition budgetåret 1973/74 framgår av följande ta
bell (tkr.). 

Forsknings- Anslag Medelsdisposition 
råd' 

Forsknings- Publice- Förvalt- Tot;• 
projekt ringsverk- ning 

sarnhet m.rn. 

MFR Sl 530 50495 757 915 52167 
HFR 10 790 7 675 2 774 365 10 814 
SFR 12 230 '10 910 878 451 12 239 
NFR 55 610 53 784 2 533 l 499 57 816 
AFR 25 110, 24 541 198 807 25 546 

' MFR = statens medicinska forskningsråd, HFR = statens humanistiska 
forskningsråd, SFR = statens råd för sarnhällsforskning, NFR = statens 
naturvetenskapliga forskningsråd, AFR = statens råd för atomforskning. 

'Varav 750 tkr. anvisade på tilläggsstat. · 
'Inklusive reservationer från tidigare budgetår. 

Av det sammanlagda antalet utdelade forskningsanslag avsåg ca 83 % 

belopp under 100 tkr. Fördelningen av anslagen efter storlek framgår av 
följande tabell (tkr.). . : ' · . . 

Belopp Forskningsråd/Antal anslag 

- 10 
11- 99 

100-299 
300-999 

1 000-

G::nomsnittligt 
ansbgsbelopp 

MFR· 

61 
529 
138 

8 

736 

69 

HFR 

119 
225 

16 

360 

26 

SFR NFR 

120 94 
269 450 

9' 75 
11 

6 

398 636 

26 85 

AFR ·Summa 

12 406 
41 1 514 

' 2fr 264 
9 28 
4 10 

92 2222 

267 

Merparten av den forskningsverksamhet som finansieras av forsk
ningsråden bedrivs vid universitet och högskolor. Ungefär elva procent 
av de sammanlagda medlen för forskningsprojekt går till internationellt 
forskningssamarbetc. Efterföljande tabell visar hur av råden beviljade 
anslag (tkr.) fördelades på läroanstalter m. m. 

17 Riksdagen 1975.1 sam!. Nr 1. Bilaga 10 
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Läroanstalt Forskningsråd/ Anslags belopp 
(motsv.)' 

MFR HFR SFR NFR• AFR• Summa 

u 8 291 1 247 1 790 10 758 2 903 24 989 
L 7 256 1 206 I 308 8 249 2 278 20 297 
G 9 299 499 1 935 2 980 2 14 715 
s 695 1 103 2 626 8 668 1 818 14 910 
Um 2 368 137 970 2 702 202 6 379 
Kl 17 705 629 18 334 
KTH 58 l 648 2 399 4105 
CTH 66 2020 2056 4 142 
Li 544 16 63 623 
HHS 201 201 
Lärarhögskolor 484 484 
Jordbrukets högskolor 328 2 228 2 556 
Museer m.m. 3 065 3 065 
Vissa statliga 

forskningsinst. 325 690 2 824 3 839 
Internationellt 

samarbete 138 70 6 618 9 750 16 576 
Enskilda forskare 1 151 950 2 101 
Tidskrifter I 093 303 1 396 
Övrigt 2467 581 582 7 065 507 11 202 

50495 10077 10285 54318 24739 149 914 

1 U, L, G, S, Um = universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm 
och Umeå, Kl = karolinska institutet, KTH = tekniska högskolan i Stock-
holm, CTH = Chalmers tekniska högskola, Li = högskolan i Linköping, 
HHS = handelshögskolan i Stockholm. 

'I beloppen ingår även medel för resor. 

I sina förslag till anslagsframställningar för budgetåret 1975176 redovi
sar forskningsråden förslag om ökad medelsanvisning om sammanlagt 
drygt 106 milj. kr., dvs. en ökning med ca 58 %. Jag kommer i det föl
jande vid min anmälan av anslagen till forskningsråden att i korthet re
dovisa rådens förslag. Jag tar emellertid nu upp vissa av de frågor som 
forskningsråden aktualiserat. 

Humanistiska forskningsrådet hänvisar, liksom UKÄ, till sin utredning 
om den humanistiska och teologiska forskningen i Sverige. Som exempel 
på områden där humanistisk och religionsvetenskaplig . forskning skulle 
kunna bidra till att bemästra aktuella samhällsproblem nämns miljö
forskning, forskning om mass- och kulturkommunikationer, migrations
forskning, konfliktforskning samt forskning om internationalisering och 

utvecklingsprocesser. Humanistisk och religionsvetenskaplig forskning 

kan vidare underlätta kulturella kontakter mellan länder genom att ge 

kunskaper om olika kulturella, sociala och religiösa system. 
AFR tar bl. a. upp frågan om rådets stöd till forskning med anknytning 

till energifrågor. Rådet anser att fusionstekniken kan komma att spela en 
viktig roll när det gäller den långsiktiga lösningen av jordens energiför
sörjning. Den svenska fusionsforskningen bör, enligt rådet, i huvudsak 

inriktas på insatser som kan lämna väsentliga bidrag till den internatio

nellt bedrivna fusionsforskningen. Innevarande budgetår bar rådet kun-
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nat öka sina anslag till den experimentella och teoretiska forskningen 
inom området plasmafysik med fusionsforskning. Även många av de av 
rådet stödda övriga forskningsprojekten har stark anknytning till energi
frågorna. Innevarande budgetår lämnar rådet stöd till bl. a. kärnfysika
lisk forskning med kärnteknologiska tillämpningar, forskning rörande 
dels avfallsbehandling, dels strålningsbiologiska effekter samt radioeko
logiska studier omkring kärnkraftverk. Rådet förbereder f. n. inom en 

arbetsgrupp ett utökat forskningsprogram på energiområdet. 
Forskningsrådens samarbetsdelegation har i särskild skrivelse hem

ställt att forskningsråden kompenseras för merkostnader till följd av 
centralt träffade löneavtal med medel från det under sjunde huvudtiteln 
uppförda anslaget Täckning av merkostnader för löner och pensioner 
m.m. 

Föredraganden 

Den högre utbildningen står inför ett skede av betydelsefulla re
former. 

Ett omfattande utredningsarbete rörande behörighet och urval till 
högre utbildning inleddes år 1965, då kompetensutredningen tillkalla
des. På grundval av utredningens förslag fattade statsmakterna år 1972 
principbeslut om gymnasieskolans kompetensvärde m. m. (prop. 1972: 
84, UbU 1972: 31, rskr 1972: 240). Ett fortsatt utredningsarbete på 
grundval av de fastlagda principerna anförtroddes kompetenskommit
ten. Denna kommitte har i september 1974 överlämnat betänkandet 
(SOU 1974: 71) Om behörighet och antagning till högskolan. Betän
kandet har remissbehandlats. 

Remissbehandlingen av 1968 års utbildningsutrednings (U 68) huvud
betänkande (SOU 1973: 2) Högskolan avslutades i februari 1974. Jag 
tillkallade i mars 1974 sex sakkunniga för att inom utbildningsdeparte
mentet medverka i beredningen av U 68:s förslag. De sakkunniga antog 
benämningen U 68-beredningen. Beredningen överlämnade i september 
1974 promemorian (Ds U 1974: 6) Högskolereform. Myndigheter och 
organisationer m. fl. har kommit in till utbildningsdepartementet med 
synpunkter på promemorian. 

Kompetenskommittens förslag syftar till att ytterligare bredda hög
skoleutbildningens rekryteringsunderlag - genom möjlighet att nå 
allmän behörighet på annat sätt än genom utbildning i gymnasieskolan 
- och till ett mera allsidigt urval till spärrad utbildning, bl. a. genom 
rätt att tillgodoräkna arbetslivserfarenhet som merit vid urval. U 68:s 
och U 68-beredningens förslag syftar till att skapa förutsättningar för en 
utveckling och förnyelse av högskoleutbildningen med utgångspunkt i 
arbetslivets och individernas behov, bl. a. genom decentralisering av an
svar och befogenheter inom universitets- och högskoleorganisationen och 
genom nya former för samspel mellan läroanstalterna och samhälls-
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och yrkeslivet. Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. 
Jag avser att senare föreslå regeringen att för riksdagen lägga fram en 
proporition om reformering av högskoleutbildningen m. m. på grundval 
av bl. a. U 68:s och kompetenskommittens förslag. Jag återkommer i 
detta sammanhang till frågan om eventuellt ytterligare medelsbehov för 
budgetåret 1975176. 

Den yrkestekniska högskoleutbildning, om vilken U 68 lagt fram 
förslag i betänkandet (SOU 1973: 12) Försöksverksamhet med yrkestek
nisk högskoleutbildning, är betydelsefUll från flera· synpunkter. Förslaget 
avser nya yrkesinriktade utbildningar på högskolenivå som skall till
godose både en efterfrågan på arbetsmarknaden och utbildningsbehov 
hos grupper av yrkesverksamma som tidigare inte haft möjlighet att få 
del av högre utbildning. Jag återkommer till hithörande frågor i sam
band med min anmälan av den nyssnämnda propositionen om reforme
ring av högskoleutbildningen m. m. Jag avser att i det sammanhanget 
föreslå regeringen att lägga fram förslag om försöksverksamhet med 
yrkesteknisk högskoleutbildning fr. o. m. höstterminen 1975 omfattande 
högst elva undervisningsgrupper fördelade på sex utbildningslinjer på 
högst åtta orter. De studiesociala kostnaderna förutsätter jag skall täckas 
inom SVUX-FÖVUX-systcmets finansieringsram. 

Jag går nu över till att behandla budgetförslagen för 1975176 och tar 
först upp vissa frågor rörande den grundläggande u t·b il d
n ingen. 

Under 1960-talet genomfördes en omfattande utbyggnad av skolvä
sendet. Allt fler ungdomar fick möjlighet att gå vidare till högre ut
bildning. Antalet nyinskrivna vid universitet och högskolor ökade ock
så som en följd härav snabbt, från ca 8 000 läsåret 1960/61 till ca 
31 000 läsåret 1968/69. Därefter har tillströmningen till framför allt de 
filosofiska fakulteterna minskat, dels som en följd· av mindre årskullar 
i de för högskolestudier närmast aktuella åldrarna, dels på grund av 
minskat intresse för högre studier med mindre utpräglad yrkcsinriktning 
bland dem som genomgått gymnasial utbildning. 

Andelen äldre studerande bland de nyinskrivna har ökat påtagligt 
under senare år. Ca 40 % av de nyinskrivna vid filosofisk fakultet hösten 
1974 var äldre än 24 år. Som en jämförelse kan nämnas att motsvarande 

andel hösten 1970 var ca 25 %. Åtskilliga av de äldre inskrivna bedriver 

studier på deltid och utan uttalad avsikt att fullfölja dem till examen. 

Antalet närvarande studerande vid de filosofiska fakulteterna har 
minskat. Nedgången beräknas till ca 5 % mellan höstterminerna 1973 
och 1974, räknat på antalet studerande som är registrerade i någon 
studiekurs. 

Förändringarna i studerandestruktur och studiemönster vid de filo
sofiska fakulteterna antyder den enligt min mening betydelsefulla roll 
utbildningsresurserna vid dessa fakulteter kan spela bl. a. när det gäller 
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att tillgodose fortbildnings- eller vidareutbildningsbehov inom enskilda 
ämnesområden. De belyser därmed också de nya krav som i dag ställs 

på universitets- och högskoleorganisationen och dess utbildningsutbud. 
Att tillgodose dessa krav blir en huvuduppgift för den närmaste perio
dens förnyelsearbete. Jag får anledning att återkomma till hithörande 
frågor i samband med att jag anmäler den nyssnämnda propositionen 
om reformering av högskoleutbildningen m. m. 

De sammanlagda kostnaderna för lärarresurser m. m. vid de filoso
fiska fakulteterna enligt universitetsautomatiken beräknar jag för nästa 

budgetår till 104 milj. kr. Detta innebär en minskning, exklusive löne
omräkning, med ca 16 milj. kr., varav ca 5,5 milj. kr. avser anpassning 
till anslagsbelastningen innevarande budgetår. Jag har vid min medels
beräkning utgått från att antalet tilldelningsgrundande studerande fort
sätter att minska något. Jag har vidare räknat 2 milj. kr. för särskilda in
satser i syfte att garantera utbildningsutbud av rimlig bredd vid univer
sitetet i Umeå, högskolan i Linköping samt universitetsfilialerna (jfr 
prop. 1974: 1 bil. 10 s. 224). 

UKÄ har föreslagit att . ett belopp av 500 000 kr. skall anvisas för 
nästa budgetår för täckande av kostnader i samband med examination 
vid universiteten m. m. av studerande som genomgått universitetscirklar 
i studieförbunclens regi. Bakgrunden till UKÄ:s förslag är en strävan 
att ge sådana studerande i berörda cirklar, som har behörighet för uni
versitetsstudier inom resp. ämnesområde, en anknytning till universitets
organisationen. Den av UKA väckta frågan måste enligt min mening ses 
i det vidare perspektivet av förhållandet mellan å ena sidan- den fram
tida högskolan, å andra sidan folkbildningsorganisationernas utbildnings
verksamhet på högskolenivå. Jag avser att återkomma till hithörande 
frågor i samband med att jag anmäler den förut nämnda propositionen 
om reformering av högskoleutbildningen m. m. 

Den grundläggande utbildningen vid de tekniska fakulteterna par 
byggts ut kraftigt sedan början av 1960-talet. lntagningskapaciteten 
kommer nästa budgetår att uppgå till ca 3 500 platser. Detta innebär ett 
trefaldigande sedan år 1960. Under perioden 1968/69-1975/76 ökar an
talet nybörjarplatser med drygt 60 % • De senaste åren har samtidigt 
de studerandes efterfrågan på även teknisk högskoleutbildning avtagit. 
Den minskade efterfrågan visar sig bl. a. i att antalet förstahandssö
kande per utbildningsplats har minskat och i att vissa utbildningsplatser 
inte kunnat besättas. Antalet vakanser i årskurs 1 var drygt 400 höst
terminen 1974. 

En stor del av förklaringen till den minskade efterfrågan på bl. a. 
högre teknisk utbildning ligger i de val elevefl1a gör i .skolan. Teknisk 
fakultet - liksom matematisk-naturvetenskaplig - rekryterar till helt 
övervägande del studerande som genomgått naturvetenskaplig eller fyra
årig teknisk linje i gymnasieskolan. Antalet studerande på dessa linjer 
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har sedan slutet av 1960-talet minskat kraftigt i relation till studerande
antalet på andra linjer i gymnasieskolan. Med hänsyn härtill kan, om 
inte rekryteringsunderlaget för högre teknisk utbildning breddas, någon 
förändring i tillströmningen inte förväntas inträffa under de närmaste 
åren. 

En förklaring till det minskade intresset för bl. a. teknisk utbildning 
kan vara debatten om den tekniska utvecklingens negativa effekter. Det 
är då viktigt att påminna om att det fordras ett solitt tekniskt kunnande 
också för att balansera eller förebygga dessa. Arbetsmiljön, den yttre 
miljön och energiförsörjningen är exempel på områden där tekniken är 
nödvändig för att åstadkomma de lösningar som medborgarna eftersträ
var. Detta synsätt måste prägla utbildningen vid de tekniska fakulteterna. 
Det är viktigt att det också kommer att påverka studie- och yrkesorien
teringen med sikte på att ett ökat intresse för teknisk utbildning skall 
kunna åstadkommas. 

Den påtagliga förändringen i de studerandes intresse för högre teknisk 
utbildning och den samtidiga expansionen av utbildningskapaciteten har 
ställt de tekniska fakulteterna i en ny situation. Tidigare antogs gene
rellt studerande med mycket goda förkunskaper och studieförutsätt
ningar. Under de senaste åren har till följd av den minskade konkur
rensen de antagna kommit att utgöra en mera heterogen grupp såvitt 
gäller både förkunskaper och studieförutsättningar. Dessa förändringar 
kan ha bidragit till de sämre, på några utbildningslinjer väsentligt sämre, 
studieresultaten. 

Berörda myndigheter har de två senaste åren vidtagit åtgärder för att 
vända den negativa tendensen när det gäller effektiviteten i utbild
ningen vid teknisk fakultet. I syfte att åstadkomma ytterligare förbätt
ringar härvidlag förordar jag - i överensstämmelse med UKÄ:s förslag 
- att resurserna för utbildningen i de lägre årskurserna i civilingen
jörsutbildningen förstärks. Jag beräknar för detta ändamål en samman
lagd medelsanvisning av 2 milj. kr. Dessa medel bör fördelas med ut
gångspunkt i behoven av förbättring av studieeffektiviteten. Jag förut
sätter dessutom att fördelningen av de totala resurserna för grundläggan
de utbildning vid fakulteterna fortlöpande omprövas med hänsyn till ak
tuella behov. En kontinuerlig översyn av utbildningens innehåll och orga

nisation hör naturligt samman härmed. 
Jag går så över till vissa frågor rörande f o r sk a r u t b i 1 d n i n g e n 

m.m. 
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade jag i maj 1974 

sju sakkunniga med uppgift att se över vissa frågor rörande forskarut
bildningen. I direktiven till de sakkunniga, vilka antagit namnet forskar
utbildningsutredningen (FUN, U 1974: 06), berörde jag fem huvud.frå
gor, som utredningen skall behandla. Mot bakgrund bl. a. av den mycket 
starka tillströmningen till forskarutbildningen sedan slutet av 1960-talet 
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skall utredningen utarbeta ett system för och lägga fram förslag till di

mensionering av forskarutbildningen. Utredningen skall vidare studera 
behörighets- och urvalsfrågor i syfte att åstadkomma en mer differentie
rad rekrytering till forskarutbildningen. Möjligheterna att differentiera 

utbildningen efter grundexamen med hänsyn till skilda utbildningsmål 
skall undersökas liksom studiefinansieringen vid utbildning på denna 
nivå. FUN skall slutligen ta upp frågan om utformningen av forskar

karriären. 

Det minskade antalet studerande i grundläggande utbildning, i för
ening med ändrad ålderssammansättning och ändrade studiemönster 
bland de studerande på denna nivå, bar det senaste året medfört en del
vis kraftigt minskad tillströmning till forskarutbildningen. Jag vill i detta 
sammanhang betona forskningens betydelse för möjligheterna att på
verka den långsiktiga samhällsutvecklingen och vår egen framtid. Där
vid vill jag erinra om de krav på forskning och utvecklingsarbete inom 
områden som energi-, råvaru- och livsmedelsförsörjning samt arbets
miljö i vid mening som kommer att ställas. Frågan om forskarutbild
ningens dimensionering bör ses även i detta perspektiv. 

UKÄ. Jade i november 1973 fram förslag om försöksverksamhet med 
yrkesinriktad specialistutbildning vid teknisk fakultet. Förslaget avser en 
tvåårig heltidsutbildning, för vilken normalt krävs samma förkunskaper 
som för forskarutbildning vid teknisk fakultet. Kraven på den i sam
manhanget aktuella tillämpningsuppgiften skall emellertid enligt försla
get vara andra än kraven på en doktorsavhandling. Utbildningen är så
ledes inte tänkt att vara en etapp på vägen mot doktorsexamen. 

Jag anser att den föreslagna specialistutbildningen är ett intressant 
exempel på sådan fortbildning och vidareutbildning som enligt min me
ning i ökad utsträckning bör anordnas inom högskoleorganisationen. Jag 
avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att den föreslagna för
söksvcrksamheten får anordnas inom ramen för resurser som eljest skulle 
ha använts för forskarutbildning. UKA bör få fastställa ämnesområden 
för utbildningen. Det är enligt min mening naturligt att förutsätta att den 
som skall antas till specialistutbildningen har varit yrkesverksam viss tid. 
Krav på minst tre års yrkesverksamhet bör normalt gälla. Försöksverk
samheten bör genomföras i samråd med FUN. 

UKÄ har förordat vissa förändringar i bestämmelserna om särskilt 
stöd till handikappade studerande avseende grundläggande utbildning och 
forskarutbildning inom samtliga fakultetsområden. I överensstämmelse 
med UKÄ:s förslag räknar jag under anslagen till lärarpersonal vid de 
filosofiska fakulteterna sammanlagt ytterligare 50 000 kr. för detta än
damål. För de fall de schablonmässigt beräknade medlen inte medger 
assistans i undervisningen i erforderlig omfattning bör behovet av ytter
ligare medel tillgodoses inom ramen för medel som står till förfogande 
för extra utgifter. 
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Jag går nu över till vissa frågor rörande f o r s k n i n g e n. 
Som jag redovisat i det föregående ställer samhället betydande belopp 

till förfogande för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). Innevarande 
budgetår kan storleken av de resurser för FoU som anvisas över stats
budgeten uppskattas till ca 2,3 miljarder kr. 

Omkring en tredjedel av de sammanlagda anslagen till FoU tillhör 
utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Universitet och högsko
lor disponerar drygt hälften och forskningsråden inom utbildningsdepar
tementets område cirka: en fjärdedel av medlen för FoU under departe
mentets huvudtitel. 

Merparten av rådsmedlen går, som jag redovisat i det föregående, till 
direkt stöd till forskningsprojekt. En mindre del går till publicering av 
vetenskapliga rapporter m. m. De uppgifter råden redovisat belyser bl. a. 
olikheter i anslags- och forskningsstruktur mellan rådens verksamhets
områden. De humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsråden 
delar således ut förhållandevis små anslag, medan atomforskningsrådet 
stöder ett relativt litet antal forskningsprojekt med stora belopp. 

Flertalet av de av råden finansierade forskningsprojekten bedrivs vid 
universitet och högskolor. Rådens anslag till ·sådana projekt utgjorde 
budgetåret 1973174 ca 10 % av den totala driftmedelsomslutningcn. vid 
universiteten och berörda högskolor inom utbildningsdepartementets om
råde. Denna andel var i stort sett densamma för alla läroanstalter. Skill
naderna mellan olika läroanstalter i fråga om av råden tilldelade an
slagsbelopp avspeglar således framför allt skillnader i läroanstalternas 

storlek. 
Jag kommer i det följande att föreslå en ökning av forskningsrådens 

resurser med sammanlagt ca 26 milj. kr. För budgetåret 1975/76 beräk
nar jag bl. a. medel för vissa kostnader, vilka· innevarande budgetår be
strids från forskningsrådens· anslag, under andra anslag och minskar 
samtidigt rådens anslag med motsvarande belopp. Den nominella ök
ningen av rådens anslag blir därför sammanlagt ca 22 milj. kr. Vidare 
föreslår jag en ökning av anslagen för vissa andra forslmingsändamål 

med ca 12 milj. kr. 
I det föregående har jag redovisat delar av såväl UKÄ:s som statens 

humanistiska forskningsråds (HFR) förslag till anslagsframställningar för 
budgetåret 1975/76. Båda myndigheterna förordar en kraftig ökning av 
resurserna för humanistisk forskning. 

De senaste decenniernas snabba ekonomiska utveckling i vårt land har 
möjliggjorts inte minst genom betydande satsningar på bl. a. naturve
tenskap och teknik. Den ekonomiska tillväxten har utgjort grundvalen 
för en kraftig höjning av det materiella välståndet. Samhällets insatser 
inom bl. a. de sociala och medicinska områdena har kompletterat väl
ståndet med välfärd. Frågor om den kulturella miljön i vid mening måste 
enligt min mening uppmärksammas i ökad utsträckning. Många av de 
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av HFR och UKÄ förordade riktlinjerna för en nyorientering av forsk
ningen inom de humanistiska och religionsvetenskapliga områdena är 
från denna synpunkt betydelsefulla. Särskilt fäster jag mig vid de av 
myndigheterna redovisade forskningsprojekt som är av tvärvetenskap
lig karaktär och inriktade på aktuella samhällsproblem. 

Statsmakterna fattade våren 1974 beslut om riktlinjer för den statliga 
kulturpolitiken (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 1974: 248). I likhet 
med UKÄ och HFR finner jag det naturligt att högskoleväsendet och 
den humanistiska forskningen påtar sig en del i ansvaret för att intentio

nerna i den statliga kulturpolitiken· fullföljs. En förstärkning av resur

serna för humanistisk forskning bör göras bl. a. med beaktande av detta. 
Det jag här närmast tänker på är strävandena att differentiera de kultur
politiska åtgärderna med hänsyn till . olika gruppers erfarenheter och 
behov samt att förbättra kommunikationen mellan olika grupper i sam
hället och ge fler människor möjlighet att delta i kulturaktiviteter. En 
samverkan mellan bl. a. UKÄ, HFR och statens kulturråd i hithörande 
frågor är enligt min mening viktig. 

Bland samhällsföreteelser som det enligt min mening är angeläget 
att få belysta genom forskningsinsatser och· som därför bör påverka 
den humanistiska och religionsvetenskapliga forskningens inriktning vill 
jag peka på tre. Frågorna om komm1111ikation i samhället, särskilt om 
språkets roll dels som kommunikationsförmedlare, dels som klassgräns, 
bör uppmärksammas. Den fortgående internationaliseringen kräver öka
de kunskaper om andra kulturer och livsformer än vår egen men ställer 
också frågor rörande vårt kulturella, vetenskapliga och politiska bero
ende av olika delar av det internationella samhället. Slutligen torde frå
gor om kommunikation genom massmedia kräva vetenskaplig behand
ling från humanistiska utgångspunkter. 

Karaktäristiskt för många av de uppgifter, som den humanistiska 
forskningen enligt vad jag här anfört ställs inför, är att de kräver en 
nyorientering av forskningen och nära samarbete såväl mellan olika 
vetenskaper inom det humanistiska och religionsvetenskapliga området 
som mellan dessa och vetenskaper inom andra områden. En förstärkning 
i form av fasta, ämnesanknutna forskartjänster är enligt min mening 
inte den bästa vägen att tillgodose sådana forskningsbehov. Förutsätt
ningar härför skapas bättre dels genom en förstärkning av HFR:s re
surser, dels genom en utbyggnad av universitetsorganisationens rörliga 
resurser för humanistisk forskning. Med det senare avser jag dels re
surser i form av forskarassistenttjänster, dels resurser för ändamål för 
vilka kostnaderna skall bestridas från driftkostnadsanslag. Som UKÄ 
framhållit är sistnämnda anslag en viktig källa när det gäller att finan
siera bl. a. tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Jag kommer i det föl
jande att förorda förstärkningar av angiven innebörd under anslagen till 
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humanistisk forskning samt till de humanistiska och teologiska fakulte
terna m. m. 

Självfallet bör också en förstärkning av deri fasta tjänsteorganisatio
nen inom de humanistiska ämnesområdena vid universiteten komma till 
stånd. Den bör emellertid enligt min uppfattning få en inriktning som 
mer än den av UKA framlagda planen för inrättande av högre tjänster 
återspeglar forskningsbehov av det slag som jag antytt i det föregående. 

I den forskningspolifaka debatten har vid flera tillfällen framhållits 
angelägenheten av att '. •1krörelserna får ökade möjligheter att påverka 
forskningens inriktning. : . ex. genom att beställa forskning. Enligt min 
mening är det särskilt viktigt att de ideella folkrörelserna, vilka ofta har 
mycket begränsade egna ekonomiska resurser, får möjlighet att påverka 
användningen av tillgängliga forskningsmedel. Härigenom kan dessa 
organisationer få garantier för att forskning bedrivs inom deras intresse
områden och utifrån frågeställningar som är relevanta för dem. Jag 
finner det mot denna bakgrund angeläget att särskilda medel för forsk
ning ställs till dessa organisationers förfogande. Under anslaget Sam
hällsforskning kommer jag i det följande att beräkna 500 000 kr. för 
detta ändamål. Beslut om dispositionen av dessa medel bör fattas av en 
särskild delegation med företrädare för bl. a. folkrörelsernas samarbets
organisationer. 

Statens råd för atomforskning har, som jag redovisat i det före
gående, i sina förslag till anslagsframställningar tagit upp frågan om rå
dets stöd till forskning med anknytning till energifrågor. Innevarande 
budgetår har rådet ökat sitt stöd till forskning inom området plasmafysik 
med fusionsforskning. Jag delar rådets uppfattning att den svenska fu
sionsforskningen i huvudsak bör inriktas på insatser som kan lämna vä
sentliga bidrag till den internationellt bedrivna fusionsforskningen. Jag 
har i denna fråga samrått med chefen för industridepartementet. Jag vill 
i detta sammanhang anmäla att förhandlingar kommer att inledas med 
den europeiska atomenergigemenskapen om ett samarbete på fusions
området. Frågan om särskilda insatser av grundforskningskaraktär inom 
energiområdet får prövas i anslutning till den särskilda proposition med 
förslag till handlingsprogram för energiområdet som chefen för industri
departementet senare avser att föreslå regeringen att lägga fram för riks

dager:. 
Jag går nu över till vissa anslagsfrågor som rör b å d e u t b i I d

n i n g e n o c h f o r s k n i n g e n vid universitet och högskolor. 
Försöksverksamhet med programbudgetering bedrivs f. n. vid Chal

mers tekniska högskola och högskolan i Linköping. Försöksverksamhe
ten innebär bl. a. att för dessa högskolor medel för grundläggande ut
bildning resp. forskning och forskarutbildning anvisas under skilda an
slagsposter. Statsmakterna anger således hur stora belopp som skall gå 
till var och en av dessa verksamheter. Inom vissa gränser får högskolor-



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 267 

na sedan avgöra för vilka slag av resurser (lärare, annan personal, ma
teriel, etc.) medlen skall användas. Erfarenheterna av försöksverksam
hcten är övervägande goda. 

Dagens anslagssystem för läroanstalterna inom universitetsområdet 
är i övrigt indelat efter fakulteter och kostnadsslag (lärarlöner och 
driftkostnader). Detta ger begränsad information om vilka resurser som 
totalt finns tillgängliga för ett visst ändamål, något som ofta upplevts 
som en brist. Enligt min mening är en form för medelsanvisning av 
den typ som förekommer i försöksverksamheten med programbudgete
ring i princip mer ändamålsenlig än den i fråga om fakultetsanslagen i 
övrigt f. n. tillämpade ordningen. Jag avser att i samband med att jag 
anmäler fråga om proposition rörande reformering av högskoleutbild
ningen m. m. återkomma till frågan om anslagssystemet för högskole
väsendet. 

Under år 1974 har läroanstalterna inom UKÄ:s område i samarbete 
med UKA och ledningsgruppen för försöksverksamheten med program
budgetering inom området högre utbildning och forskning gjort beräk
ningar av hur kostnaderna för befintliga resurser fördelar sig på grund
läggande utbildning och forskning/forskarutbildning. Detta arbete har 
gett värdefulla utgångspunkter för en fortsatt utveckling av anslags
systemet inom området högre utbildning och forskning. Som en infor
mation redovisar jag på grundval av dessa beräkningar här den procen
tuella fördelningen på grundläggande utbildning resp. forskning/forskar
utbildning av de kostnader som bestrids från läraravlönings- och drift-
kostnadsanslagen inom varje fakultetsområde. 

Fakulteter Grundläggande Forskning/ Summa 
utbildning forskarutbildning 

Humanistiska 60 40 100 
Teologiska 45 55 100 
Juridiska 60 40 100 
Samhällsvetenskapliga 65 35 100 
Medicinska 45 55 100 
Odontologiska 60 40 100 
Farmaceutiska ss 45 100 
Matematisk-natur-

vetenskapliga so 50 100 
Tekniska 60 40 100 

Vid min beräkning av driftkostnadsanslagen vid universiteten m. fl. 
läroanstalter har jag beaktat dels förändringarna av antalet närvarande 
studerande bl. a. vid de filosofiska fakulteterna, dels det ökade antalet 
utbildningsplatser vid vissa spärrade utbildningslinjer. Jag har vidare -
i enlighet med mitt förslag i det föregående om förstärkning av resur
serna för humanistisk forskning - tagit upp medel för en förstärkning 
av forskningens och forskarutbildningens basorganisation vid de huma
nistiska och teologiska fakulteterna. 
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Jag räknar med att det inom ramen för de av mig förordade anslags
ökningama under driftkostnadsanslag och programanslag skall vara 
möjligt att tillgodose det av UKA aktualiserade behovet av skyddsingen
jörer vid de större läroanstalterna. I enlighet med UKÄ:s förslag bör 
lönekostnaderna för detta ändamål belasta nämnda anslag i förhållande 
till skyddsverksamhetens art och omfattning inom olika fakultetsområ
den vid resp. läroanstalt. 

Gällande regler om anställningstrygghet m. m .. kan medföra merkost
nader bl. a. för lön under uppsägningstid och avgångsvederlag. Medel 
för kostnader av här avsett slag som uppkommer för personal, vars lön 
bekostas från anslagen till avlöningar till lärarpersonal, bör belasta 
driftkostnadsanslagen. Mot bakgrund av svårigheterna att förutse dessa 
kostnaders storlek för resp. fakultet förutsätter jag att även dessa kost
nader beaktas, då konsistoriema avsätter medel för gemensamma ända
mål. 

Under driftkostnadsanslagen har jag vidare beräknat medel dels för 
vissa kostnader i samband med flyttningen av den farmaceutiska forsk
nings- och utbildningsorganisationen till Uppsala, dels för ökade kost
nader för inköp av försöksdjur för vetenskapliga ändamål, dels ock för 
vissa kostnader för subventioner till universitetsrestaurangverksamhet i 
lånefinansierade lokaler (jfr UbU 1974: 13 s. 6, rskr 1974: 121). Jag har 
även beaktat medelsbehov för ett serviceorgan, benämnt logotek, vid 
universitetet i Göteborg med uppgift att insamla och lagra datamaski
nellt läsbara texter, tillhandahålla och bearbeta sådant material m .. m. 
samt för ökade kostnader enligt avtal mellan staten och numera Göte
borgs kommun angående Göteborgs botaniska trädgårds upplåtande för 
vid universitetet i Göteborg bedriven forskning och undervisnipg m. m. 

Vid min medelsberäkning har jag även beaktat UKÄ:s förslag avse
ende fördelning på skilda anslag av vissa medel för renhållning och 
städning. 

Chefen för socialdepartementet har tidigare denna dag vid sin anmä
lan av förslagsanslaget Bidrag till kommunala undervisningssjukhus re
dovisat att Kungl. Maj:t den 20 december 1974 godkänt avtal med vissa 
sjukvårdshuvudmän dels om läkarutbildning och forskning, dels om upp
låtelse av vissa lokaler. Jag vill i detta sammanhang erinra om att vissa 

kostnader enligt upplåtelseavtalen skall bestridas från anslag under åt
tonde huvudtiteln, nämligen från driftkostnadsanslag, programanslag 
och förslagsanslaget Lokalkostnader vid universiteten m. m. Samtidigt 
medför dock de av Kungl. Maj:t godkända avtalen om läkarutbildning 
och forskning vid kommunala undervisningssjukhus m. m. att vissa kost
nader som bestridits från dessa anslag nu bestrids av berörda sjukvårds

huvudmän. 
Mina beräkningar av driftkostnadsanslagen framgår av följande sam

manställning. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 269 

Fakulteter Anslag. Föreslagen ändring 1975/76 
1974/75 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

Humanistiska 18 367 000 + 3 361 000 + 2007000 
Teologiska 1113000 + 428 000 + 242000 
Juridiska 2 232 000 + 294 000 ..L 271 000 

' Samhällsvetenskapliga 22 213 000 + 4 507000 + 2154000 
Medicinska 86 004000 + 14 090 0001 +12 161 0001 

Odontologiska 14714000 + 4663 000 + 3 523 000 
Farmaceutiska 4 637 000 839 000 + 417000 
Matematisk-natur-

vetenskapliga 60 990 000 +10 450 0003 + 8 619 0001· 
Tekniska 58 730 000 +12279 000 + 8 569 000 

1 I beloppet ingår 483 000 kr. för vissa kostnader vid den biomedicinska 
dokumcntationscentralen vid karolinska institutet, vilka innevararide budgetår 
bestrids från reservationsanslaget Medicinsk forskning. 

• I beloppet ingår 1 136 000 kr. för vissa kostnader för driften av tandemaccel
eratorlaboratoriet vid universitetet i Uppsala, vilka innevarande budgetår bestrids 
från reservationsanslagct Atomforskning. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att fr. o. rn. budgetåret 1973174 

resurser, som anvisats under avlöningsanslag och som bestäms av per

sonalstater eller av maximerade anslagsposter, får användas för att be

strida kostnader som eljest belastar driftkostnadsanslag eller anslag till 

datamaskintid (jfr prop. 1973: 1 bil. 10, UbU 1973: 8, rskr 1973: 105). 

I enlighet med vad jag anförde i prop. 1974: 1 (bil. 10 s. 302) upptar 

förslaget till statsbudget inte något anslag till kurser i svenska för ut

ländska studerande. Enligt min mening bör detta utbildningsbehov kun

na tillgodoses inom ramen för invandrarundervisningen och den kommu

nala vuxenutbildningen. 

Vid min preliminära beräkning av medel under anslaget Inredning och 
utrustning av lokaler vid universiteten m. m. har jag beräknat ett ut
rymme för en höjning av den kostnadsram som står tiil UKÄ:s disposi
tion för återanskaffning m. m. av inredning och utrustning. Jag avser att 
senare återkomma i denna fråga vid min anmälan av fråga om proposi
tion rörande byggnadsarbcten m. m. inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde budgetåret 1975176. 
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a) centrala myndigheter m. m. 

E 1. Universitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnader 

1973/74 Utgift 
197 417 5 Anslag 
1975176 Förslag 

11681 706 
11836 000 
13 559 000 
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är central förvaltningsmyndighet 
för universiteten, karolinska institutet, de tekniska högskolorna, högsko
lorna i Linköping och Luleå samt bibliotekshögskolan liksom för vissa 
andra institutioner enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t. Inom UKÄ 
finns fem arbetsenheter, nämligen planeringsbyrån, utbildningsbyrån, 
enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete, administrativa byrån samt 
arbetsgruppen för rationaliseringsverksamhet. För UKÄ gäller instruk
tionen 1965: 740 (omtryckt 1971: 197, ändrad 1972: 265). 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Vissa utgifter för antagning 

av studerande 
a) Datamaskintid och stans

ningskostnader 
b) Övriga expenser 
Expenser 

Universitetskanslersämbetet 

1974/75 

58 
60 

118 

8 018 000 
16 000 

328 000 
(35 000) 

I 113 000 

355 000 
230 000 

I 776 000 

11836000 

Beräknad ändring 1975/76 

Universitets- Föredra-
kanslersäm- ganden 
betet 

+I of. 
+2 of. 

+3 of. 

+ 1132000 + 904000 
of. of. 

+ 62000 + 26000 
(of.) (of.) 

+ 49000 + 49000 

+ 8000 of. 
+ 98000 + 35 000 
+ 870000 + 709 000 

+ 2 219 000 +1723000 

1. Pris- och löneomräkning 1 203 000 kr., varav 273 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-altcrnativet kan enligt UKÄ:s mening genomföras endast genom 
begränsningar av ämbetets arbetsuppgifter. 

3. Medel för tjänster och omkostnader vilka hänför sig till försöks
verksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning ( +335 000 kr.). 

4. Ytterligare medel för UKÄ:s informationsverksamhet ( + 650 000 
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kr.) innefattande bl. a. kostnader för annonsering till följd av Kungl. 
Maj:ts cirkulär (1971: 507) till statsmyndigheterna om information 
genom dagspressannonsering ( + 520 000 kr.), vilka kostnader hittills be
stridits av nämnden för samhällsinformation. 

Föredraganden 

I enlighet med universitetskanslersämbetets förslag beräknar jag me
del för information genom dagspressannonsering ( +520 000 kr.). Kost
naderna för denna verksamhet har hittills bestridits av nämnden för 
samhällsinformation. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar 
än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Universitetskanslersämbetet: Förvaltni11gskost11ader för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 13 559 000 kr. 

E 2. Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

2 174192 
2 075 000 
2 075 000 

Reservation 150 905 

Från detta anslag bestrids kostnader för experter och tillfällig perso
nal m. m. samt reseersättningar, publikationstryck och övriga expenser, 
som hänger samman med utredningar inom universitetskanslersämbetets 
(UK.Ä) verksamhetsområde. Anslaget tillförs medel som inflyter vid 
försäljning av publikationer som bekostas från anslaget. 

Universitetskans/ersämbetet 

UK.Ä föreslår under detta anslag med hänsyn till löne- och prisför
ändringar en höjning av medelsanvisningen så att den verksamhet som 
bekostas från anslaget kan bibehållas på en oförändrad nivå ( + 300 000 
kr.). 

Ett realiserande av 0-alternativet kommer enligt UK.Ä att hårt be
gränsa ämbetets möjligheter att fullgöra de löpande utredningsuppgif
terna. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med oförändrat 
belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Universitetskans[ersämbetet: Utredningar m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 2 075 000 kr. 
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E 3. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

3 122 512 

3150 000 

3 417 000 
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Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) har till 
uppgift att utrusta universiteten m. fl. läroanstalter och de övriga insti
tutioner som regeringen bestämmer. UUH fullgör utrustningsuppgif
ter inom alla statsdepartemcnts verksamhetsområden. Kungl. Maj:t har 
den 15 maj 1959 utfärdat instruktion för UUH (ändrad senast 15 feb
ruari 1974). 

UUH bistår vidare univcrsitetskanslersämbetet och lokal- och utrust
ningsprogramkommitteerna för universitet och högskolor vid utrust
ningsplanering samt de statliga forskningsråden vid anskaffning av ut
rustning. UUH svarar även för effcktivering och samordning av upp
handling inom universitets- och lärarutbildningssektorerna och sluter i 
samverkan med riksrevisionsverket centrala avropsavtal, som kan åbe
ropas inom hela statsförvaltningen. 

Utanför universitets- och högskolesektorn svarar UUH bl. a. för en 
rad uppgifter i samband med dels anskaffning av hjälpmedel för handi
kappade, dels omlokalisering av statlig verksamhet. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvard 
Lokalkostnader 
Expenser 

1974/75 

16 
19 

35 

2 214 000 
7 500 

597 000 
331 500 

3150 000 

Beräknad ändring 1975/76 

UUH 

· +1 I 
+ 6 
+17 

+ I 536 000 
+ 4 500 
+ 54000 
' 98 000 

+ 1692500 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 228 000 
+ 3 000 
+ 17 000 
+ 19 000 

+ 267000 

Utnislllingsnämnden för universitet och högskolor 

1. Pris- och löneomräkning 242 000 kr., varav 75 000 kr. avser höjt 
lönckostnadspålägg. 

2. 0-alternativct innebär enligt nämndens bedömning att nämnden 
inte kan fullgöra viktiga moment inom ramen för de av Kungl. Maj:t 
givna uppdragen. BI. a. skulle en stor del av det utredningsarbete som 
ligger till grund för nämndens planerande och upphandlande verksam
het i stället komma att belasta andra organ. 
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3. 3 nya tjänster, 1 som byråintendent och 2 som kansliskrivare samt 
medel för expertis och extra arbetskraft samt vikariats- och övertidser

sättningar m. m. ( + 235 000 kr.). 
4. Lönekostnader vid 7 tjänster som f. n. bekostas från utbi!dningsde

partementets kommitteanslag ( + 498 000 kr.) samt ytterligare en under 

nämnda anslag föreslagen tjänst ( + 63 000 kr.). 
5. Medel till löner, expertis och omkostnader för anskaffning av 

handikapphjälpmedel ( + 631 000 kr.). Härav anvisas för motsvarande 
ändamål innevarande budgetår 528 000 kr. från anslaget Bidrag till 
vissa hjälpmedel för handikappade under femte huvudtiteln. 

6. Ytterligare medel för lokalkostnader ( + 16 000 kr.). 
7. Förstärkning av medlen för expenser ( + 3 000 kr.). 

F öredragandcn 

Från utbildningsdep:utementets kommitteanslag bekostas f. n. vissa 
tjänster vid utrustningsnämnden. Jag har vid min beräkning av kom
mitteanslaget beaktat medelsbchovet för dessa tjänster även för niista 

budgetår. 
Jag räknar inte med andra förändringar under anslaget än sådana av 

automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 417 000 kr. 

E 4. Nämnden för socionomutbildning 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1240 873 
1482 000 
1665 000 

Nämnden för socionomutbildning inrättades den 1 juli 1971 som 
ett gemensamt organ för socialhögskolorna. Bestämmelser för nämn
den återfinns i stadgan (1964: 538) för socialhögskolorna (omtryckt 
1971: 343, ändrad senast 1973: 41). 

I nämndens uppgifter ingår bl. a. att främja samordning av social
högskolornas verksamhet, att anta studerande till högskolorna, att ut
färda erforderliga föreskrifter och anvisningar för högskolorna samt att 
verka för att socionomutbildningen i fråga om innehåll och metoder 
fortlöpande förnyas, utvecklas och förbättras i takt med samhällslivets 
krav. Nämnden avger förslag till anslagsframställningar avseende social
högskolorna och nämnden. 

18 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 10 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjuk värd 
Rescersättningar 
Lokalkostnader 
Utvccklingsarbete 
In forma ti onssvstcm 

därav för engångsutgifter 
Expenser 

8,5 
6.5 

15 

998 000 
2000 

32000 
140 000 
30 000 

280 000 

1482000 

Niimndcn f Dr socionomutbildning 

Nämnden 

+1 
-f 1 

-C-2 

_:_ 326 000 
of. 

-- 27 000 
- 40 000 

2000 
---,-- 180 000 

-,-- 95 000 

-,-- 590 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 
of. 

+ 111000 
of. 

-1- 2 000 
- 40 000 
+ 2000 
+ 90000 
( + 90000) 
+ 18 000 

+ 183 000 

1. Pris- och löneomräkning 135 000 kr., varav 33 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativct kan enligt nämndens mening genomföras endast ge

nom begränsningar av arbetsuppgifterna beträffande översynen av so
cionomutbildningen och andra utbildningsfrågor. 

3. 1 tjänst som byråchef med samtidig indragning av 1 tjänst som 

avdelningsdirektör ( + 17 000 kr.). 
4. 1 tjänst som avdelningsdirektör med samtidig indragning av 1 

tjänst som byrådirektör ( + 14 000 kr.). 
5. 2 nya tjänster, 1 som avdelningsdirektör och 1 som kontorsbiträde 

(-f--147 000 kr.). 
6. }.kdel för publikationstryck ( +75 000 kr.). 
7. Medel för utveckling av informationssystem (+ 180 000 kr.). 

F örcdraganden 

För innevarande budgetår har under anslaget Socialhögskolorna an
visats medd för utveckling av ett informationssystem för socialhögsko

lorna. Under förevarande anslag beräknar jag nu medel för det vidare 

utvccklingsarbctet avseende informationssystemet, innefattande bl. a. 

rutin för koppling till antagningssystemet och rutin för anmälan till be

tygsstudier ( +90 000 kr.). Driften av systemet bör bekostas från det 

förstnämnda anslaget. 
I ÖHigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar 

än sådana av automatisk natur. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslar riksdagen 
att till Niimnden för socionom11tbildning för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 1 665 000 kr. 
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b) universiteten m. m. 

E 5. Humanistiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 6. Humanistiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

l975/76 Förslag 

137 443 947 
280 814 000 

390 517 000 

Reservation4 2 549 607 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 69 126 929 ki. och driftkostnader 
18 317 018 kr. 

'Därav avlöningar till lärarpersonal 62 447 000 kr. och driftkostnader 
18 367 000 kr. 
,.. 3 Därav avlöningar till lärarpersonal 70 143 000 kr. och driftkostnader 
20 374 000 kr. 

'Anslaget Humanistiska fakulteterna m.m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande humanistisk utbildning samt 

hurn:rnistisk forskarutbildning och forskning vid universiteten. Vidare 

har under avlöningsanslaget medel beräknats för vissa kostnader vid 

högskolan i Linköping, vilka bestrids från anslaget Grundläggande hu

manistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig ut

bildning i Linköping. Förevarande anslag fungerar med avseende på 

dessa kostnader som täckningsanslag för riksstaten. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagcn under vissa 

gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 

lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

Uppbördsmede/ 

Avkastning från vissa 
fonder m.m. 

1974/75 

673 

63 058 000 

611 000 

Nettoutgift 62 447 000 

Universitetskanslersämbetet 

Beräknad ändririg 1975/76 

Univcrsiters- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

30,5 

+9 087 000 

7 000 

-: 9 094 000 

6 

+7 689 000 

7 000 

+7 696 000 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär korthet följande. 
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Ämne m.m./tjänst m.m./ 
läroanstalt' 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1975/76 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
mbildning o. forsk-

Samiska 
I. 1 professur och 500 assistent

timmar, Um 

Frnnska 
2. I professur och 500 assistent

timmar, G 

Ko11st1·ete11skap 
3. 1 professur och 500 assistent

timmar, Um 

Spanska 
4. 1 professur och 500 assistent

timmar, L 

Etnologi, särskilt utomeuropeisk 
5. I professur och 500 assistent

timmar, U 

Gemensamt för ffera läroanstalter 
6. 1 tjänst som universitets- 324 

lektor i vart och ett av ämnena 
finska, nygrekiska och serbo
kroatiska 

ning 

147 

147 

147 

147 

7. JO tjänster som forskarassi- 774 
stent 

8. Medel för tolkutbildning 206 
9. Arvode för huvudlärare inom 52 

kombinationsutbildningar 
10. Stöd- och innovationsåtgär- 618 

<ler inom grundläggande 
utbildning 

11. Förstärkt stöd till handi- 16 
kappade studerande 

12. Konsekvenser av trygghets- 158 124 
lagstiftningen 

1374 1486 

13. Löneomräkning 6 227 

9 087 

Prop. 1974: 1 bil. 10 
s. 242, UbU 1974: 3, 
rskr 1974: 121 

Med samtidig om
vandling av professur 
i romanska språk till 
professur i italienska 

I samband med in
dragning av en per
sonlig professur i all
män och jämförande 
etnografi 

Därav avser 
1 940 000 kr. höjt 
lönekostnads pålägg 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet i 
Göteborg, Urn = universitetet i Umeå. 

U niversitetskanslcrsämbetet (UKÄ) anför beträffande 0-alternativct 
att en sådan nedskärning skulle kunna ske genom senarcläggande av 
inrättandet av professuren i samiska i Umeå samt genom en minskning 
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av medlen för assistenttimmar för forskning och allmänt institutions
arbetc, för den grundläggande utbildningen och för driftkostnader. 
Dessa åtgärder skulle dock enligt UKÄ få mycket negativa konsekven

ser i form av bl. a. minskad forskningsvolym och försämringar av kva
litet och utbud i den grundläggande utbildningen. 

Föredraganden 

Enligt statsmakternas beslut år 1974 (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 241, 
UbU 1974: 13, rskr 1974: 121) skall en professur i samiska inrättas vid 
universitetet i Umeå den 1 juli 1975. Jag beräknar nu medel för den

na tjänst. I anslutning härtill tar jag upp medel för 500 assistenttim
mar för forskning och allmänt institutionsarbcte. 

Vid universitetet i Uppsala finns en personlig professur i allmän och 
jämförande etnografi, vars innehavare uppnår pensioncringsperiodens 
nedre gräns år 1975. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bar föreslagit 
att en professur i etnologi, särskilt utomeuropeisk, inrättas i samband 
med att den personliga professuren dras in. UKÄ har vidare föresla
git att en professur i konstvetenskap inrättas vid universitetet i Umeå 
den 1 juli 1975. Jag förordar att nämnda tjänster inrättas vid angivna 
tidpunkter och beräknar medel för 500 assistenttimmar i anslutning 

till vardera tjänsten. 
Kungl. Maj:t har föreskrivit att Wilhelm och Lenna Ericsons pro

fessur i latinska språket och litteraturen vid universitetet i Stockholm 
skall lcdigförklaras som professur i latin, särskilt efterantikt latin. Jag 
förordar att benämningen ändras i enlighet därmed. 

Med hänvisning till vad jag anfört om den humanistiska forskningen 
vid min anmiilan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbild
ning och forskning beräknar jag under avlöningsanslaget medel för 
ytterligare åtta tjänster som forskarassistent. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 243, UbU I 97"l: 13, 

rskr 1974: 121) skall tolkutbildning anordnas vid filosofisk fakultet. 
Frågan om tolkutbildningens närmare organisation utreds inom UKÄ 
på Kungl. Maj:ts uppdrag. UKÄ räknar med att utbildningen skall 
kunna starta vårterminen 1976. Jag beriiknar nu medel för denna ut

bildning. 
Utöver medel för stöd till handikappade studerande räknar jag under 

avlöningsanslaget i övrigt inte med andra förändringar än sådana av 
automatisk natur. 

Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget 
till avlöningar till lärarpersonal till (62 447 000 + 7 696 000=) 70 143 000 
kr. Vidare beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det fö

regående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre 
utbildning och forskning, anslaget till driftkostnader till (18 367 000 + 
2 007 000=) 20 374 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur 

i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

3. till Humanistiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper

sonal för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 

70 143 000 kr., 

4. till Humanistiska fakulteterna m. 111.: Driftkostnader för bud

getåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 20 374 000 
kr. 

E 7. Teologiska fakulteterna: AvJöningar till lärarpersonal 

E 8. Teologiska fakulteterna: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

15 733 240 
25 727 000 

36 669 000 

Reservation4 215194 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 4 627 902 kr. och driftkostnader 1 105 338 kr. 
•Därav avlöningar till lärarpersonal 4 614 000 kr. och driftkostnader 1113 000 kr. 
•Därav avlöningar till lärarpersonal 5 314000 kr. och driftkostnader 1355000 kr. 
• Anslaget Teologiska fakulteterna: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande teologisk utbildning samt teo

logisk forskarutbildning och forskning vid universiteten i Uppsala och 

Lund. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i det 

föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa ge

mensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast lä

rarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

1974/75 Beräknad ändring 1975i76 

Universitets- Föredra-
kanslers- ganden 
iimbetet 

Personal 
Lärarpersonal 56,5 -'--Il + 3,5 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 4 614 250 -i-1 349000 700 000 

Uppbårdsmedel 
Avkastning fran vissa 

fonder vid univer-
sitetct i Uppsala 250 of. of. 

Nettoutgift 4 614 000 +I 349 000 -·- 700 000 
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U11iversitetska11slersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet föl]ande. 

Amne m.m./tjänst m.m./ 
läroanstalt' 

Kostnad budgetåret 
1975/76 (tkr.) 

Anmärkningar 

Religionspedagogik 
I. 1 professur och 500 

assistenttimmar, U 

Religionssociologi 
2. 1 professur och 500 

assistenttimmar, L 

Gemensamt för läroanstalterna 
3. 2 tjänster som forskar· 

Grund
läggande 
utbildning 

Forskarut· 
bildning o. 
forskning 

147 

147 

assistent, U och L 155 
4. Ökad medelsanvisning för 464 

kursanslag 
5. Medel för praktisk-teologisk 36 

undervisning för studerande 
som gått igenom arbets· 
marknadsutbildning, U 

6. Bortfall av anslag för kom- -12 
plctteringsutbildning, U 

7. Konsekvenser av trygghets- 11 9 
lagstiftningen 

499 458 

8. Löneomräkning 392 

1 349 

Därav avser 
151 000 kr. höjt 
lönckostnadspålägg 

'U = universitetet i Uppsala, L = universitelct i Lund. 

U nivcrsitetskanslersämbetet anser att ett genomförande av 0-alter
nativet skulle innebära en minskning av forskningsorganisationen med 
två docenttjänster, vilket skulle medföra att ytterligare två ämnesom

råden inom fakulteterna blev utan rekryteringstjänster. Vidare skulle 
såväl driftkostnadsanslag som anslagen för grundutbildning få skäras 
ned vilket skulle drabba bl. a. den praktisk-teologiska undervisningen. 

Fiiredragandcn 

Enligt beslut år 1974 (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 246, UbU 1974: 13, 

rskr 1974: 121) skall en professur i religionspsykologi inrättas vid univer

sitetet i Uppsala då innehavaren av en personlig tjänst som professor i 

religionspsykologi vid universitetet avgår med pension. Innehavaren av 

den personliga tjänsten avgår med utgången av juni 1975, varför jag nu 

beräknar medel för den nya tjänsten. 

Religionssociologin har sedan omläggningen av den grundläggande re

ligionsvetenskapliga utbildningen fått en fast ställning vid de teologiska 

fakulteterna. I likhet med universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser jag 



Prop. 1975: l Bilaga 10 Utbildningsdepartemcntet 280 

att en professur i rcligionssociologi bör inrättas vid universitet i Lund 

den l juli 1975. I anslutning till tjänsten beräknar jag medel för 500 

assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete. foneha

varen av tjänsten bör ha tjänstgöringsskyldighct även vid universitetet i 

Uppsala. 

UKÄ har föreslagit att benämningen av den av de två professurerna 

i exegetisk teologi vid universitetet i Lund, vilken är förenad med un

dervisnings- och examinationsskyldighet i Gamla testamentets exegetik, i 
samband med återbesättande skaJI ändras till professur i Gamla testa

mentets exegetik. Jag biträder detta förslag. 

På grund av ökad tillströmning av studerande till de teologiska fakul

teterna bör kursanslaget räknas upp ( + 137 000 kr.). Vidare har jag 

räknat medel för praktisk-teologisk utbildning vid universitetet i Upp

sala för studerande som gått igenom arbetsmarknadsutbildning( + 36 000 

kr.). Samtidigt bortfaller behovet av medel för kompletteringsutbildning 

vid nämnda universitet av präster, som prästvigts på dispens ( -12 000 

kr.). 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under avlöningsan

slaget än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till anslagssam

manställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal 

till (4 614 000+700 000 =) 5 314 000 kr. Vidare beräknar jag i över

ensstämmelse med vad jag anfört vid min anmälan av vissa gemensam

ma frågor rörande högre utbildning och forskning anslaget till driftkost

nader till (1 113 000 + 242 000 =) 1 355 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att inrätta en professur i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 
2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur 

i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 
3. till Teologiska fakulteterna: Avlöningar till liirarpcrsona/ för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 5 314 000 kr., 

4. till Teologiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret 

1975/76 anvisa ett rescrvationsanslag av 1 355 000 kr. 

E 9. ;Juridiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal 

E 10. Juridiska fakulteterna: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

112 817 438 

213 531 000 

1975176 Förslag 314 600 000 

Reservation" 407 263 

1 Därav avlöningar till lätarpersonal 10 775 306 kr. och driftkostnader 2 042132 
kr. 

• Därav avlöninr:ar till lärarpersonal 11 299 000 kr. och driftkostnader 
2 232 000 kr. -

3 Därav avlöningar till lärarpersonal 12 097 000 kr. och driftkostnader 
2 503 000 kr. 

• Anslaget Juridiska fakulteterna: Driftkostnader. 
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Dessa anslag avses för grundläggande juridisk utbildning samt juri

disk forskarutbildning och forskning vid universiteten i Uppsala, Lund 

och Stockholm. 
I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 

gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

Uppbördsmedel 
Avkastning fdn vissa 

fonder m.m. 

139 

11 389 000 

90 000 

Nettoutgift 11 299 000 

U11iversitetskanslersämbetet 

Universitets
kanslers
ämbetet 

+2 

+l 005 000 

of. 

+l 005 000 

Föredra
ganden 

of. 

+ 798 000 

of. 

+798 000 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m.m.,'t.iänst m.m./ 
Liroanstalt' 

l. I ordinarie universitctslek-
torat i rättskunskap, L 

2. 2 tjänster som forskarassi-
stent, U och L 

3. Kursanslag för grundläggande 
utbildning, L 

.\. Konsekvenser av trygghets-
lagstiftningen 

5. Löneomr~ikning 

1 U = universitetet i Uppsala, 

Kostnad budgetåret 
1975/76 (tkr.) 

Grund
läggande 
utbildning 

108 

-108 

29 

29 

798 

1005 

Forskarut
bildning o. 
fo1skning 

155 

23 

178 

L = universitetet i Lund. 

Anmärkningar 

Personlig tjänst 
för J. Evers 

Minskat mc-
delsbehov vid 
inrättande av 
föreslagen tjänst 
som universi-
tetslektor 

Därav avser 
364 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg 
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Universitetskanslersämbetet anför beträffande 0-alternativet att en 
nedskärning i första hand skulle påverka omfattningen av den betydelse
fulla undervisning som meddelas av praktiskt verksamma jurister. Även 
driftkostnadsanslaget skulle få minskas avseende kostnader för såväl per
sonal som materiel. 

Föredraganden 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, 
SU 1966: 42, rskr 1966: 125) har Kungl. Maj:t beslutat att professu
ren i finansrätt med finansvetenskap vid universitetet i Uppsala skall 
ändras till professur i finansrätt. 

Jag räknar för nästa budgetår inte med andra förändringar under 
avlöningsanslaget än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till 
sammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarperso
nal till (11 299 000 + 798 000 =) 12 097 000 kr. 

Vidare beräknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört vid min 
anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och 
forskning anslaget till driftkostnader till (2 232 000 + 271 000 ~) 
2 503 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Juridiska fakulteterna: Avlöningar till liirarpersonal för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 12 097 000 kr. 
2. till Juridiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett reservationsanslag av 2 503 000 kr. 

E 11. Samhällsl·etenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till 

lärarpcr1;onal 

E 12. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1115 426 385 
2 107 419 000 

1975/76 Förslag 3J14 591 000 

Rescrvation4 2 942 270 

' Därav avlöningar till lärarpersonal 93 698 962 kr. och driftkostnader 
21 727 423 kr. 

2 Därav avlöningar till lärarpersonal 85 206 000 kr. och driftkostnader 
22 213 000 kr. 

3 Därav avlöningar till lärarpersonal 90 224 000 kr. och driftkostnader 
24 367 000 kr. 

• Anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna 111. m.: Driftkostnader. 

D-essa anslag avses för grundläggande samhällsvetenskaplig utbildning 
samt samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning vid universi

teten. Vidare har under avlöningsanslaget beräknats medel för vissa 

kostnader vid högskolan i Linköping, vilka bestrids från anslaget Grund

läggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturve-
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tenskaplig utbildning i Linköping. Förevarande anslag fungerar med 

avseende på dessa kostnader som täckhingsanslag för riksslaten. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 

gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 

lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 

Lönekostnader 

Uppbördsmedel 
Avkastning fran vissa 

fonder m. m. 

Nettoutgift 

U11i1·ersitetskamlersiimbetet 

1974/75 

I 260 

85 385 700 

179 700 

85 206 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Universitets
kanslers
ämbetet 

25 

+7 773 600 

5 600 

-i-7 768 000 

Före
draganden 

104 

-:-5 024 000 

6 000 

+5 018000 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

Ekonomisk historia 
I. I professur i stället för 

I tjänst som bitriidande 
professor, G 

Tillämpad psykologi 
2. 1 professur och 1 000 assi

stenttimmar, Um 
3. 1 professur och 1 000 assi

stenttimmar, L 

!11formati1msbeha11dli11g, särskilt 
ADB 
4. 1 professur och 1 000 assi

stenttimmar, G 

Kostnad budgetåret 
1975/76 (tkr.) 

Grund
läggande 
utbildning 

Forskarnt
bildning o. 
forskning 

178 

178 

178 

Anmärkningar 

I samband med 
indragning av 
en personlig tjänst 
i ämnet 

Gemensam för uni
versitetet och Chal
mers tekniska hög
skola och med under
visningsskyldighet 
även vid universitetet 
i Lund 
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Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

Statskunskap, särskilt politiskt 
beteende 

5. I tjänst som biträdande 
professor och 500 assi
stenttimmar, G 

Gemensamt f är flera läroanstalter 
6. l tjänst som docent, Um 
7. 2 tjänster som forskar

assistent, Um 
8. Förstärkning av kursanslag 

för forskarutbildning 
9. Höjning av kostnadsramar 

i ekonomisk historia 
I 0. Ersättning till samordnare 

i kombinationsutbildning 
I 1. Stöd- och innovations

åtgärder 
12. Förstärkt stöd till 

studerande handikappade 
13. Konsekvenser av trygghets

Jagstiftningen 

14. Löneomräkning 

Kostnad budgetåret 
1975/76 (tkr.) 

Grund- Forskarut-
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

140 

88 

155 

16 

120 

180 

1 030 

16 

216 170 
1562 1103 

5109 

7 774 

Anmärkningar 

Därav avser 2 640 000 
kr. höjt lönekost
nadspålägg 

1 L = univer>itetet i Lund, G ~ universitetet i Göteborg, Um = universitetet i 
Umd. 

Universitetskanslersämb.:tet (UKÄ) anser att ett genomförande av 0-

altcrnativct skulle innebära att såväl kursanslaget för forskarutbild

ning som resurserna för grundläggande utbildning vid de samhälls

vetenskapliga fakulteterna skars ned. Detta skulle främst drabba det 

stora antalet forskarstuderande samt studerande för psykologexamen, 

vilka inte skulle kunna få erforderlig handledning. Även antagningen till 

psykologutbildningen skulle få minskas eftersom en betydande del av 

kursanslaget går till denna utbildning. 

Effekterna av minskade resurser för den grundläggande utbildningen 

skulle enligt UKÄ bli längre studietider och kvalitetsförsämringar. 

UKA har i särskild skrivelse i mars 1974 redovisat ett utrednings

uppdrag avseende frågan om utbildning i informatik (jfr prop. 1971: 52 

s. 41, UbU 1971: 19, rskr 1971: 189). UKÄ föreslår att utbildningen 

skall bedrivas inom ramen för grundläggande utbildning i informa

tionsbehandling vid filosofisk fakultet. 
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F öredragnnden 

Vid universitetet i Göteborg skall en tjänst som biträdande professor 

i ekonomisk historia hållas vakant så länge en personlig professur i 

iinmet finns inrättad vid universitetet. Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ) har föreslagit att en professur i ekonomisk historia inrättas i 

samband med att innehavaren av den personliga professuren avgår med 

pension sarnt at: tjänsten som biträdande professor samtidigt dras in. 

Genom att f lmdmcdel vid universitetet tas i anspråk uppstår inga ytter

ligare knstn;;dcr för statsverket. Jag ansluter mig iill UKÄ:s förslag. 

Jag räknar i ~nslutning härtill medel för ytterligare 500 assistenttim

mar. 

Starka sk:il taiar för en utbyggnad av resurserna för forskning och 

forskarutbildning i informationsbehandling, särskilt administrativ data

behandling. fag förordar att en professur i informationsbchandling, sär

skilt administrativ databehandling, inrättas vid universitetet i Göteborg 

den 1 juli i975. Tjänsten skall vara gemensam för universitetet och 

Chalmers tekniska högskola. I anslutning till tjänsten tar jag upp mc

dt:I Jör 1 000 ;:ssistenttimmar för forskning och allmän inslitutions

arbete. Chefen för industridepartementet kommer senare denna dag 

vid sin anmälan av frågor rörande industri m. m. att behandla frågcr 

rörande åtgärder pa det datatekniska området. 

Utbildningen i informatik bör enligt min mening komma till stånd 

i huvudsak i enlighet med UKÄ:s förslag. Det ankommer på rege

ringen att bcsiuta härom. 

I anslutning till UKA:s förslag beräknar jag medel även för ökat stöd 

till handikappade studerande. I övrigt räknar jag inte med andra för

ändringar under avlöningsanslaget än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget 

till avlöningar till lärarpersonal till (85 206 ooo+ 5 018 000 =) 

90 224 000 kr. Vidare beräknar jag i överensstämmelse med vad jag an

fört i det föregående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor 

rörande högre utbildning och forskning anslaget till driftkostnader till 

(22 213 000-i-2 154 000 =) 24 367 000 kr. 

Jag hcmstiiiler att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med vad 

jag förordat i det föregående, 

2. till Samhiillsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till 

liirarperso1wl för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag 

av 90 224 000 kr., 

3. till Samhiillsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 

24 367 000 kr. 
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E 13. Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 14. Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1973/74 Utgift i213 398 463 

1974175 Anslag 2206 337 000 

1975176 Förslag 3 232 305 000 

Reservation4 8 482 493 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 125 890 503 kr. och driftkostnader 
87 507 960 kr. 

• Därav avlöningar till lärarpersonal 120 333 000 kr. och driftkostnader 
86 004 000 kr. 

3 Därav avlöningar till lärarpersonal 134 140 000 kr. och driftkostnader 
98 165 000 kr. 

' Anslaget Medicinska fakulteterna m. 111.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande medicinsk utbildning samt me

dicinsk forskarutbildning och forskning vid universiteten i Uppsala, 
Lund, Göteborg och Umeå samt vid karolinska institutet. Vidare skall 

från anslagen bestridas kostnader för viss grundläggande odontologisk 

utbildning, kostnader för vissa medicinska kurser inom blandad medi
cinsk och naturvetenskaplig utbildning vid universitetet i Uppsala, kost

nader för viss utbildning för farmacic magisterexamen, kostnader för 

sjukgymnastutbiklningen i Stockholm och Lund, kostnader för viss an
nan sjukgymnastutbildning, kostnader för utbildningen i logopedi vid 
universitetet i Lund samt kostnader vid karolinska institutet för utbild

ningen i logopedi och näringslära. 
I följande sammanstäIIning redovisas - med hänsyn till vad som i det 

föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa ge
gcmensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

Personal 
Lärarpersona I 

Anslag 
Utgifter 

Lönekostnader 

Uppbördsmedel 

Avkastning från vissa 
fonder m. m. 

Nettoutgift 

1974,'75 

I 467 

120 474 000 

141 000 

120 333 000 

Beräknad ändring 197 5 /76 

Univcrsitcts
kanslers
ämbetet 

' ··r 27 

Före
draganden 

13 

! 16 381 000 +13 831 000 

+ 8 000 + 24000 

+ 16 373 000 + 13 807 000 
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l} niversitetskanslersämbetet 

Antalet nybörjarplatser för läkarutbildning uppgår innevarande läsår 

till sammanlagt 1 026, varav 196 i Uppsala, 190 i Lund, 168 i Göteborg, 

102 i Umeå och 370 vid karolinska institutet. 
Av universitetskanslcrsämbetet (UKÄ) föreslagna anslagsförstärkning

ar till följd av dels beslut om ökad läkarutbildning vid karolinska insti

tutet (prop. 1969: 137, SU 1969: 187, rskr 1969: 421), dels beslut om 

ökad läkarutbildning vid universitetet i Umeå (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 

s. 273, SU 1970: 88, rskr 1970: 215) ansluter i allt väsentligt till de orga

nisationsförslag som överlämnades med UKÄ:s petita för budgetåret 

1972173. För budgetåret 1975176 omfattar UKÄ:s förslag i denna del 

inga nya tjänster som professor vid Huddinge sjukhus utan inskränker 

sig till andra lärartjänster m. m. vid Södersjukhuset. 

UKÄ anför att inom fakultetsberedningen för medicin, odontologi 

och farmaci arbete pågår med en långsiktig plan för inrättande av nya 

högre forskartjänstcr och omprövning av ämnesinnchållct för befintliga 

sådana. Beredningen räknar med att under det kommande året i sam

arbete med bl. a. statens medicinska forskningsråd kunna presentera ett 

genomarbetat förslag täckande den närmaste tioårsperioden. Då bered

ningens förslag föreligger avser UKÄ att ta upp ett betydande antal 
högre tjänster till prövning enligt 69 § universitetsstadgan (1964: 461). 
Resultatet härav kommer att redovisas till regeringen i särskild fram
ställning. 

UKA pekar pa att hälso- och sjukvårdsområdet f. n. undergår en 
genomgripande omstrukturering som återverkar på förhållandena inom 
utbildning och forskning; utbyggnaden av den öppna vården och om
fördelningen av läkarresurserna utgör exempel hiirpå. Pågående utveck
ling bidrar, enligt UKÄ, till att en rad vårdutbildningar behöver ses 
över i avseende på siiväl dimensionering som innehåll. UKÄ erinrar i 
detta sammanhang dels om att ämbetet genom Kungl. Maj:ts beslut 
den 29 juni 1973 - som ett led i en försöksverksamhet avseende de 
tre första studieåren i läkarutbildningen - bemyndigats besfämma de 
läroämnen och särskilda kurser som skall ingå i medicine kandidat
examen och läkarexamen, dels om att förslag föreligger till ändrad 
studieorganisation inom sjukgymnastutbildningen. 

På Kungl. Maj :ts uppdrag utreder skolöverstyrelsen förutsättningarna 
att öka intagningen till sjukgymnastutbildningen. överstyrelsen har där

vid att samråda med UKÄ. 
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Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

Ökad läkarutbild11i11g 

Kostnad budgetåret 
1975j76 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning o. 
utbildning forskning 

1. Universitetet i Umeå 212 

2. Karolinsla institutet 856 

Medicinsk biokemi 
3. Indragning av 1 personlig -116 

tjänst som professor, G 

Endokrinologi 
4. Indragning av 1 personlig -102 

tjänst som forskardoccnt, L 

Medicinsk cellgenetik 
5. 1 professur, Kl 

Bamkirurf(i 
6. 1 professur 

Klinisk farmakologi 
7. 1 professur, L 

Afedicinsk närings/ära 
8. 1 professur och 1 000 

assistenttimmar, Kl 

8 

26 

71 

Anmärkningar 

Prop. 1970: 1 bil. 10 
s. 293, su 1970; 88, 
rskr 1970: 215 
Prop. 1969: 137, SU 
1969: 187, rskr 1969: 
421; 
prop. 1970: 122, SU 
1970: 135, rskr 1970: 
309; 
prop. 1972: 1 bil. 10, 
s. 312, UbU 1972: 4, 
rskr 1972: 93 

Innehavaren avliden 

Innehavaren av
gången med pension 

Med samtidig in
dragning av en per
sonlig tjänst som 
professor i medicinsk 
cellforskning och 
genetik 

Med samtidig in
dragning av en för 
N.-0. Ericsson per
sonlig tjänst som bi
trädande professor, 
Kl. Placering vid lä
roanstalt beroende av 
vem som utnämns till 
professor 

Med samtidig in
dragning av en 
tjänst som lärare i 
Fe 15 

Med samtidig in
dragning av en 
ordinarie tjänst som 
universitetslektor. 
Förste innehavare A. 
Wretlind 
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Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

Fysiologi 
9. l personlig tjänst som 

professor, U 

Sj11kgynmast111bildning 
to. Medel för tjänster m. m., U 

Gemensamt för flera läro-
1.mstaltcr 
11. Universitetslcktorat i kli

niska ämnen 
12. 4 tjänster som forskar

assistent 
1 J. 2 tjänster som studieväg

ledare 
14. Arvoden till koordinatorer 

av arbetsvetenskapliga 
moment i läkarutbildningen 

I 5. Konsekvenser av trygghets
lagstiftningen 

16. LöneNnrä kning 

Kostnad budgetåret 
1975/76 (tkr.) 

Grund- Forskarut-
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

8 

356 

464 464 

313 

148 

52 

303 238 

2 391 910 

IJ 080 

16 381 

Anmärkningar 

Personlig för"K.-J. 
Öbrink. Med· samti-
dig vakanssättning av 
l tjänst som biträ-
dande professor. 
Merkostnaden be-
strids med fond-
medel 

Därav avser 
3 730 000 kr. höjt 
lönekostnads pålägg 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet Lund, G = universitetet i 
Göteborg, Kl = karolinska institutet. 

Ufu-\:s förslag avseende medicinsk utbildning och forskning vid hög

skolan i Linköping redovisas under anslaget Teknisk samt viss medicinsk 

och matematisk-naturvetenskaplig utbildning och forskning m. m. i Gö

teborg och Linköping. 

Enligt UKA.:s mening kan inte någon speciell del av anslagen anses 

mer umbärlig än andra, varför en nedskärning enligt alternativ 0 måste 

fördelas proportionellt till totalresurserna. Alternativ 0 skulle medföra 

friställning av ca 150 personer med heltidsanställning. Då ca 40 % av 

avlöningsanslagen avser tjänster med sjukvårdsanknytning kan effek

terna av ett alternativ 0 inte bedömas enbart från utbildnings- och forsk

ningssynpunkt. En reducering av medclsanvisningen kommer att drabba 

s:1väl grundutbildning som forskning/forskarutbildning och måste resul

tera i en försämrad slutprodukt och minskad forskningsvolym, resultat 
S<)ffi kommer att återverka på sjukvården. 

19 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 10 
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Föredraganden 

Enligt statsm;1ktt:rnas beslut (prop. 1970: 122, SU 1970: 135, rskr 

1970: 309) skall för läkarutbildning samt forskarutbildning och for5k

ning i kliniska iimnen vid karolinska institutet under budgetåren l 972/ 

73-1976/77 inr:·ittas sammanlagt 17 professurer med placering vid 

Huddinge sjukhus. Budgetaret 1972/73 inrättades sju av d<!ssa pro

t<.'.ssurer. Kungl. 1laj:t har bemyndigats (prop. 1972: 1 bil. 10 s. 312, 

UbU 1972: 4, rskr 1972: 93) att inr:itta åkrstående tio profösurcr n:ir 

läkarutbildning och forskning kan inledas i resp. :imne vid $juthu~ct. 

~·kd stud av bemyndigandet har beslut fattats om inrilttande av yuer
ligarc sex prof·~s,,urcr. 

Universitetskanskrsiimbctet (UKA.) har i särskild skrivelse föreslagit 

ttlt den ticligare beslutade professuren i klinisk bakteriologi med place

ring vid Huddinge sjukhus ska!! iindras till profossur i klinisk i:nmano

logi med placering vid samm~t sjukhus samt att denna tj:ln~t inrättas 

bu<lget[1ret 1976/77. UKA peLu- bl. a. på behovet av en profilering av 

karolinska institutets resurser inom detta område. Jag anser försL1get 

v~il rn.otivau.t och förordar att professurens benämning :indras i enlig

het med detta. Vid bifall härtill avser jag att i annat s~m1mtrnhu.ng fö

resli! regerir1gen att professuren inrättas den 1 juli 1976. 

För de lärartjänster m. m. som skall inrättas buugettm::t 1975/76 

för Hikarutbildningen vid karolinska institutet i samband med den på

gående Ulbyggnaden (prop. 1965: 141, SU 1965: 173, rskr 1965: 411 

och prop. 1969: 137, SU 1969: 187, rskr 1969: 421) beräknar jag 

666 000 kr. Inom denna ram räknar jag med att hö:;st 257 000 kr. tas i 
anspråk för tj:inster m. m. som inrättas den 1 j;111uari 1976. 

För farartj:instcr m. m. för den ökade Hikarutbildningen vid universi

tetet i Umeå (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 s. 273, SU 1970: 88, rskr 1970: 

215) beräknar jag för nästa budgetår ytterligare 212 000 kr. 

Jag avser att i annat sammanhang efter förslag av UKA återkom

ma till regeringen med förslag avseende tjänster m. m., som inom ra

men för de nu bcdknade medlen bör inrättas vid läroanstalkrna bud

getf1ret 1915/76. 

l likhet med UK.i\ anser jag en försforkning av forsknings- och ut

bildningsrcsurscrna i barnkirurgi angdiigen. Jag förordar sålunda att 

en professur i barnkirurgi inrättas vid den tidpunkt clå en personlig 

tj~inst som biträdande professor i pediatrisk urologi vid karolinska in

stitutet dras in. UKA har föreslagit att placering vid läroanstalt av tjäns

ten skall bii beroende av vem som utnämns till professor. Jag anser dock 

- i likhet med socialstyrelsen och nämnden för undervisningssjukhuscns 

utbyggande - övcrvligande skäl tala för att professuren placeras vid 

karolinska institutet och förenas med tjänst som överläkare vid karolins

ka sjukhuset. 

UKA. h<:r vidure förc.;slagit att en professur i medicinsk näringslära. 
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skall inrättas vid karolinska institutet den 1 juli 1975 med samtidig 

indragning av en ordinarie tjtinst som universitctslektcir i näringslära. 

Jag bitr~dcr UK~\:s förslag och ffö·.:_1rdar alt en profr~sur i medicinsk 

n;iringsliira indittas vid karolinska institukt den 1 juli 1975 och att den 

ordinarie tjänsten som universitdslektor dlirvid dras in. Jag avser alt i 

~mnat ;;ammanhang föreslå regeringen att i enlighet med UKl\.:s för

slag utse innehavaren av lektoratet, professorn Arvid Wrdlind till förste 

innehavare a'>' denna professur. 
UKA har vidare föreslagit att en för bitddanclc professorn i ex

perirncnlell fysiologi och medicinsk fysik vid universitetet i Uppsala 

K.-J. öbrink personlig professur i fysiologi skall inr~ittas vid universi

tetet elen 1 juli 1975. Enligt förslag av konsistoriet vid universitetet 

skall skillnaden mellan lönekostnaden vid den föreslagn::t professuren 

m:h lön.:ko~tnadcn vid öbrinks tjänst som bitr:idande professor be

stridas med donationsmedd. Jag förordar att en för öbrink personlig 

profe~sur i fysiologi inrlittas den 1 juli 1975. Jag föruts:iiter härvid 

att mcrkG~tnad.~rna vid tjänsten skall bestridas med donationsmeclel. 

Tjänsten som biträdande professor i experimentell fysiologi och me

dicinsk fysik vid universitetet bör hållas vakant så !:inge den personliga 

professuren i fysiologi finns inrättad. 

UKA. har i sina förslag till ansbgsframstiillning för budgetttret 

197-i/75 Hirnmtt reuogörclse för hittillsvarande erfarenheter av utbild

ning och forskningsvcrksamhet inom Je geriatriska och gerontologiska 

områdena. UKA heir dock - i avvaktan på resultat.:t av det utrcdnings

arbcte o:::h den. långsiktiga planering för prövning enligt 69 § univcrsi

tetsstadgan (1964: 461) som pågår inom fakultctsberedningen för me

dicin, odontologi och farmaci - inte lagt fram försiag om inrättande 

av ytterligare någon tjänst inom det geriatriska området. Fakultetsbe

redningen iir emellertid inställd på att Jet niimnda utrcdningsarbetet 
skall hinna avslutas i sådan tid att resultatet därav kan beaktas i för

slaget till anslagsframställningar för budgetåret ] 976/77. Enligt vad 

jag inhämtat kommer hiirvid geriatriken att prioriteras högt av UKA 
I UKA:s petitaanvisningar till Hiroanstalterna för nämnda budgetår 

anges ockstt geriatriken som ett bland de si:irskilt angcEigna omdtdena. 

Jag vill i detta sammanhang iifögga att professuren i geriatrik i Upp

sala f. n. iir under rillsiittning. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: 1 bil. 10, SU 

1966: 42, rskr 1966: 125) har Kungl. Maj:t föreskrivit elds att den för 

medicinsk och odontologisk utbildning och forskning gemensamma 

profrssurcn i medicinsk kemi vid universitetet i Göteborg skall ftter

besiittas med den ändrade benämningen professur i medicin:;k och 

fysiologisk kemi, dels att professuren i medicin, särskilt njursjukdomar, 

vid universitetet i Lund skall iindras till profo~;sur i meJicinsk;:i njur

sjukdomar. 
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Kungl. Maj:t har föreskrivit att professuren i radioterapi vid univer
sitetet i Uppsala skall ledigförklaras med den ändrade benämningen 
professur i onkologi. 

I särskild skrivelse har UKÄ redovisat utredning och lagt fram för
slag beträffande avgränsning av ämnesområdena anatomi och histologi 
m. m. UKÄ har förordat att det sålunda enligt förslaget avgränsade 
forskningsområdet anatomi-histologi skall definieras som ett forsknings
område, benämnt anatomi. Examensämnena anatomi och histologi i 
medicine kandidatexamen skall dock behålla nuvarande benämningar. 
UKÄ har vidare uttalat att minst två högre tjänster inom det nya forsk
ningsområdet anatomi bör finnas vid varje läroanstalt. 

Genom den föreslagna sammanslagningen torde enligt UKÄ. möj
ligheter ges att inom ramen för befintliga resurser skapa utrymme för 
nya och angelägna forskningsinriktningar inom det cellbiologiska om
rådet. Jag anser övervägande skäl tala för att forskningsområdet anatomi 
definieras på det sätt UKÄ. föreslagit. 

Kungl. Maj:t har sålunda föreskrivit att professurerna i anatomi vid 
karolinska institutet och universitetet i Göteborg skall ledigförklaras 
med oförändrad benämning samt att professuren i histologi vid uni
versitetet i Uppsala skall lcdigförklaras med benämningen professur 
i anatomi. Vidare har föreskrivits att för ifrågavarande professurer 
skall gälla den beskrivning av ämncsinnehållct som föreslagits av UKA, 
varvid för professurerna vid karolinska institutet och universitetet i 
Göteborg i beskrivningen skall anges att innehavarna - såvitt avser 
grundutbildningen - skall ha undervisnings- och examinationsskyl
dighet i examensämnct anatomi och för professuren vid universitetet i 
Uppsala anges att innehavaren - såvitt avser grundutbildningen -
skall ha sådan skyldighet i examensämnet histologi. 

Jag förordar att benämning och inriktning av vissa professurer änd
ras i enlighet med vad jag nu angivit. 

Genom Kungl. Maj:ts beslut har den 1 juli 1974 inrättats en ordina
rie tjänst som universitetslektor dels i anatomi vid universitetet i Lund, 
dels i vart och ett av ämnena bakteriologi samt medicinsk och fysiolo
gisk kemi vid karolinska institutet. 

UKÄ bar - mot bakgrund av de ändrade sjukvårdspolitiska målen 

- tagit upp fråga om en översyn av bl. a. Uikarutbildningen. Jag vill 
i detta sammanhang erinra om pågående försöksverksamhet med ändrad 
studieordning under de tre första åren i läkarutbildningen. Genom 
Kungl. Maj:ts beslut den 22 november 1974 har vidare uppdragits åt 
UKÄ att utreda förutsättningarna för en försöksvcrksamhet som om
fattar även det fjärde året i läkarutbildningen och som syftar till en när

mare anknytning av utbildningen till den öppna vården. Utredningsar

betet skall bedrivas skyndsamt. 
UKÄ har i särskild skrivelse föreslagit en ökning av antalet utbild-
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ningsplatscr för logopedutbildning vid universitetet i Stockholm från 

nuvarande 16 till 24 var tredje termin. I den mån förutsättningar för 

en intagningsökning föreligger, ankommer det på regeringen att besluta 
härom. Jag avser att återkomma till frågan om medclsbchovet för 

en sådan intagningsökning vid min anmälan av anslaget för detta 

ändamål infi5r budgetåret 1976/77. 

Jag vill vidare i detta sammanhang erinra om vad chefen för social

departementet tidigare denna dag vid sin anmälan av förslagsanslaget 

Bidrag till kommunala undervisningssjukhus anfört beträffande de av 

Kungl. l\faj:t den 20 december 1974 godkända avtalen med vissa sjuk

vårdshuvudmän dels om läkarutbildning och forskning vid kommunala 

undcrvisningssjukhus m. m., dels om upplåtelse av vissa lokaler. 
Som framgår av den redogörelse chefen för socialdepartementet 

lämnat innebär träffade invcsteringsöverenskommelser med Göteborgs 

kommun en anpassning till de ändrade sjukvårdsorganisatoriska för

utsättningar Sl1111 följer av att Göteborgs kommunfullmäktige den 22 

februari 1973 godkänt en ändrad stomplan för östra sjukhuset. Detta 
innebär att sjukhuset inte längre - med undantag för barn- och in
fcktionsklinikcrna - planeras få karaktär av regionsjukhus utan av 

centrallasarett. Några ytterligare tjänster för forskning förutsätts inte 
tillkomma \'id östra sjukhuset. Däremot avses läkarutbildningen be
drivas vid sjukhuset i huvudsaklig överensstämmelse med statsmakter

nas beslut år 1965 (prop. 1965: 140, SU 1965: 164, rskr 1965: 399). 

De tjänster som professor och biträdande professor, som i enlighet med 

1965 års beslut inrättats med förutsatt framtida placering vid östra 

sjukhuset, är nu knutna till andra sjukvårdsenheter i Göteborg. Mot 
bakgrund av vad jag anfört bör dessa tjänster inte placeras vid östra 
sjukhuset. Staten och kommunen är ense om att forskningen skall 
vid behov kunna beredas ökade utrymmen vid Sahlgrenska sjukhuset, 
sedan viss sjukvårdsverksamhet flyttats över till östra sjukhuset. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under avlöningsanslaget än sådana av automatisk natur. Med hän
visning till anslagssammanställningen beräknar jag sålunda anslaget till 

avlöningar till lärarpersonal till (120 333 000+13 807 000 =) 

134 140 000 kr. Vidare beräknar jag i överensstämmelse med vad jag 
anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor 
rörande högre utbildning och forskning anslaget till driftkostnader till 

(86 004000+12 161 000 =) 98 165 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med 
vad jag förordat i det föregående, 

~-bemyndiga regeringen att ändra benämning och inriktning av 
professurer i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 
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3. till Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper
sonal för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 
134 140 000 kr., 

4. till Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för bud

getåret 1975/76 anvisa ett rescrvationsanslag av 98 165 000 kr. 

E 15. Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 16. Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

142 754 963 
245 531 000 

a55 582 000 

Reservation4 1198 318 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 29 136 940 kr. och driftkostnader 
13 618 023 kr. 

• Därav avlöningar till lärarpersonal 30 817 000 kr. och driftkostnader 
14 714 000 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 37 345 000 kr. och driftkostnader 
18237000kr. 

•Anslaget Odontologiska fakulteterna m.m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för tandläkarutbildning samt odontologisk forskar
utbildning och forskning vid universiteten i Lund, Göteborg och Umeå 
samt vid karolinska institutet. Vidare utgår från dessa anslag medel 
till de statliga tandtekniker- och tandsköterskeskolorna. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 

gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 

lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Lönekostnader 

1974}75 

389 

30817000 

Beräknad ändring 1975/76 

Universitets- Föredra-
kanslcrsämbctet ganden 

+ 51 + 29 

+9 205 000 +6 528 000 
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UniversitetskallS!ersämbetet 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ämne m.m./tjänst m.m./ 
läroanstalt1 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 

Ökad tandläkarutbildning 
1. Karolinska institutet 

därav 1 professur i parodontologi 

och t tjänst som biträdande 
professor i oral mikrobiologi 

Ändrad organisation 
2. Universitetet i Lund 

därav 1 professur i odontologisk 
teknologi 

och 1 tjänst som biträdande 
professor i oral mikrobiologi 

Parodontologi 
3. 2 professurer, L, Um 

Tandhygienist lit bif dning 
4. 2 tjänster som lärare, tillika 
biträdande övertandläkare, 
L, Um 
5. I tjänst som assistenttand-
hikare, Kl 

Cieme11samt för flera läroanstalter 
6. 1 tjänst som docent, G 

1975 /76 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forsk-

ning 

3 829 197 

103 197 

16 

264 

99 

88 
~ J tjänst som forskarassistent, Kl 78 '· 8. Kursanslag 155 
9. Konsekvenser av trygghetslag- 77 62 
stiftningen 

4 372 793 

10. Löncomräkning 4040 

9 205 

Prop. 1970: 122, 
SU 1970: 135, rskr 
1970: 309. 
Tidigare beslutad. 
Tjänsten inrättas 
1975-07-01 
Jfr prop. 1972: 1 
bil. JO s. 320, UbU 
1972: 4, rskr 
1972: 93 

Med samtidig in-
dragning av en 
tjänst som biträdan-
de professor i prote-
tik. Förste inneha-
vare S.G :son 
Östlund 

Med samtidig in-
dragning av två 
tjänster som biträ-
dande professor 

Därav avser 
955 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg 

' L = universitetet i Lund, G = universitetet i Göteborg, Um = universitetet 
i Umeå, Kl = karolinska institutet. 
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0-alternativet medför enligt universitetskanslersämbetet (UKÄ) att 
ca 30 personer med heltidsanställning måste friställas. Detta skulle främst 

drabba den grundläggande utbildningen, eftersom resurserna för fors

karutbildning och forskning redan i dagsläget är mycket knappa. En 

anslagsreducering kan emellertid inte enbart bedömas från utbildnings

och forskningssynpunkt, då den berör även den tandvårdande verksan1-

heten. 

Tandliikar1ubildningcns organi.rntion vid universitetet i Lund 

Vid de Hiroanstalter som har odontologisk fakultet bedrivs tandv[ir

dande verksamhet som ett led i utbildningen och forskningen. Denna är 

organiserad enligt två principiellt skilda modeller. Vid universitetet i 
Lund och vid karolinska institutd, enheten vid Holländargatan, medde

las tandv~trd dels \id kandidatkliniker inom ramen för de odontologisb. 

institutionerna, dels vid en lärarklinik. Lärarna är inte heltidsanställda 

utan har en till Yissa timmar fastställd tjiinstgöringsskyldighet. Vid uni

versitl'ten i Gökborg och Umeå, där den andra modellen tillämpas, 

hålls den kliniska verksamheten samman inom en organisatorisk enhet, 

tandsjukv[udsccntraien. Konstruktionen av lärartj~insterna har utfor

mats med hlinsyn till uppläggningen av den kliniska verksamheten. 

Samtliga lärarc-'tandläkarc har heltidstjänstcr, vilka är förenade med 

tjänster som övertandläkare eller biträdande övertandläkare vid tand

sjukvårJscentralen. Sistnämnda modell avses bli ti!fampad även vid den 

enhet för odontologisk utbildning och forskning som är under uppbygg

nad i anslutning till Huddinge sjukhus. 

UKA har i sina fi:irslag till anslagsframs@lningar for buclgeti:1ret 

1975/76 framhitllit, att den ordning som tilliimpas vid enheterna i Göte

borg och Umd anses innebära avscviirda fördelar ur skilda synvinklar. 

UKÄ har d~iriör, med instämmande i ett förslag från fakulteten, fiirc
slagit art organisationen av den kliniskt-odontologiska verksamheten Yid 

universitetet i Lund ~indras. Förslagct, som enligt UKÄ bör genomföras 

inom i stort sett nuvarande ko:;tnac!sram, innch~ir i huvudsak, att sysre

mct med hdliJstjfoskr införs även i Lumi. UKA framhåller, att ett för

verkligande av förslaget kornmer utt medföra, att antalet lärare i förhM

landc till antalet st uJerande kommer att bli i Eigsta laget. I\lot hakgnmd 

11:1rav a\'ser CKA att ytterst noga flilja ulvecklingen och, om så erfor

dras, rcdo\·i.sa förslag till för:indringar. öwr förslaget har, dter remiss, 

yttrnndrn a1·gi\·its av sc>ciabtyrelscn och Ivlaimö kommun. Därvid har 

kommunen tillstyrkt förslaget under förutsiittning att den tandvård som 

enligt avtal mellan staten och kommunen [1vilar Järnanstalten inte redm:e

ras. Sociabt~ re\sen har påyrkat att en L)morganisalion inte genom

förs på det s~itt UKA har föreslagit buugetårct 1975/76 med hänvis

ning bl. a. 1ill att ett genomförande av förslaget inom en i stort sett oför

~indrad kostnG.d\rnm skulle inneb:ira cn kraftig minskning av lärar-
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resurserna och därmed en försämrad färdighet hos vid fakulteten ut

bildade tandläkare. 

Fi.iredraganden 

Statsmakterna beslutade år 1970 om utbyggnad av organisationen 

för tandläkarutbildning i Stockholm (prop. 1970: 122, SU 1970: 135, 

rskr 1970: 309). Vårterminen 1975 kommer den första studerandegrup

pen vid enheten i Huddinge att nå fram till studier i kliniska ämnen. 

Den totala intagningskapaciteten för tandläkarutbildning i landet upp

går till 500 platser per år. Av dessa finns 100 platser vid universitetet 

i Lund, 120 vid universitetet i Göteborg, 60 vid universitetet i L'rncå 

och 220 vid karolinska institutet, varav 120 i Huddinge. 

Kungl. !1-faj:t har fått riksdagens bemyndigande att inrätta en pro

fessur i parodontologi vid karolinska institutet vid den tidpunkt då m

bildningcn i ämnet inleds i Huddinge (prop. 1970: 122 s. 42, SU 1970: 

135, r>kr 1970: 309). Med stöd av bemyndigandet har Kungl. !vlaj:t 

föreskrivit, att nämnda professur skall inrättas den 1 juli 1975. Kungl. 

Maj:t har vidare föreskrivit, att en tFinst som biträdande professor 

i oral mikrobiologi skall inrättas vid institutet vid samma tidpunkt (jfr 

prop. 1972: 1 bil. 10 s. 320, UbU 1972: 4, rskr 1972: 93). Jag beräknar 

nu medel för dessa tjänster, varvid jag har tagit hänsyn till att en be

fintlig tjfö1st som biträdande professor i parodontologi dras in. 

För lärartjänster m. m., utöver tjänster som professor och bitdidande 

professor, ber:iknar jag med hänsyn till det ökade antalet tandUikar

studerande vid karolinska institutet 2 133 000 kr. (jfr prop. 1970: 122, 

SU 1970: 135, rskr 1970: 309). Jag räknar med att inom denna ram 

högst 572 000 kr. kommer att tas i anspråk för tjänster m. m. som til!

kommcr Jen 1 januari 1976. Härutöver har jag beräknat mcdd för upp

dragstilfägg till professor eller biträdande professor i kliniskt ämne, sc1m 
tillika skall vara övertandläkare (jfr prop. 1970: 122 s. 42). Jag avser an 

i annat sammanhang, efter förslag av universitctskanslcrsämbdct (l.TKA. •, 
återkomma till regeringen med förslag avseende tjänster m. m. som inon1 

ramen för de nu beräknade medlen bör inrättas vid institukt budg~tih:t 

] 975176. 

Kungl. i'vl:lj :t har föreskrivit att professuren i or::il hiswpaiologi vid 

karolinska institutet skall lcdigförklaras med den ändrade beniimningcn 

professur i oral patologi. Jag förordar att ben;imningcn ändras i en

lighet h:irmed. 

Vid universitetet i Lund finns en professur och en tjänst som bitr~i

dande professor i prot·~tik. Jag avser att, så snart förutsättningar härför 

finns, iöreslå regeringen, att tjänsten som biträdande professor dras in 

och ersätts med en tjänst som biträdande professor i odontologisk tekno

logi. 

UKA har föreslagit att organisationen av den kliniska verksamhet 
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som bedrivs i anslutning till odontologisk utbildning och forskning vid 

universitetet i Lund ändras. Förslaget innebär i korthet, att en organisa

tion liknande den som nu finns vid universiteten i Göteborg och Umeå 

skall införas även vid universitetet i Lund. Socialstyrelsen har haft vissa 

erinringar mot förslaget. För egen del anser jag, att en omorganisation 

i enlighet med UKÄ:s förslag bör komma till stånd under förutsättning 

att utbildningens kvalitet bibehålls på en oförändrad nivå. En ändrad 

organisation får inte heller innebära en reducering av den tandvård som 

enligt avtal med Malmö kommun åvilar universitetet. Jag förutsätter 

att omorganisationen inte kommer att föranleda krav på ökad rnedels
anvisning. 

Kungl. Maj:t har uppdragit åt socialstyrelsen att i samarbete med 

UKA och skolöverstyrelsen utreda den långsiktiga efterfrågan på skilda 

slag av tandvårdspersonal. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad 

statsrådet Hjclm-Wallen anfört rörande utbildning av tandhygienister 

vid sin anmälan i det föregående av anslaget Bidrag till viss vårdyrkes
utbildning. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

under avlöningsanslagct än sådana av automatisk natur. Med hänvis

ning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar 

till lärarpersonal till (30 817 000+6 528 000 =) 37 345 000 kr. Vidare 

berälrnar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående 

vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbild

ning och forskning, anslaget till driftkostnader till (14 714 000 + 
3 523 000 =) 18 237 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur 

i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 
2. till Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar

personal för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 

37 345 000 kr., 
3. tiil Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för bud

getåret 1975/76 anvisa ett rescrvationsanslag av 18 237 000 kr. 

17. Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa taodvårdskostoader 

73174 Utgift 

7 417 5 Anslag 

iS/76 Förslag 

125 979 805 

124 704 000 

29 022 000 

Anslaget Odontologiska fakulteterna m.m.: Vissa tandsjukvårdskostnader. 

)etta anslag avses för den tandvård, som bedrivs i anslutning till den 

·ntologiska utbildningen och forskningen vid universiteten i Lund, 

eborg och Umeå samt vid karolinska institutet. Vidare utgår från an-
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slaget vissa medel till de statliga tandtekniker- och tandskötcrskeskolorna 

samt till ersättning åt tandtekniker- och tandskötcrskepraktikariter. 
Tandvård ges vid universiteten i Göteborg och Umeå inom ramen för 

tandsjukvårdscentraler. Vid universitetet i Lund och karolinska institutet, 
enheten vid Holländargatan, ges tandvård dels vid kandidatkliniker, som 

ingår i de kliniskt-odontologiska institutionerna, dels vid lärarklinik. 

Vid karolinska institutet, enheten vid Huddinge sjukhus, beräknas tand

Yårdsverksamhet kunna bedrivas fr. o. m. våren 1975 enligt Göteborg/ 

Umeå-modellen. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

Personal 
Tarnlvårdspersonal 454 + 87 + 35 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 22 099 000 +8 057 000 +5 005 000 
Materiel m.m. 7 136 000' +1 240000 + 500 000 
Lärarkliniker m.m. 4 823 000 of. of. 
Sjukvård 15 000 of. + 7000 
Resccrsättningar JO 000 of. of. 
T degram och telefon 150 000 of. of. 
Renhållning och städning 1057000 +1120000 + 656 000 

35 290 000 -"-10 417 000 +6168 000 
Upphördrn1edel 
Patientavgifter m.m. 10 586 000 +3 124 000 +1850000 

10 586 000 +3124 000 +1850 000 

Nettoutgift 24 704 000 +7 293 000 +4318000 

1 Ans!agsposren Förbrukningsmateriel m.m. 

V niversitctskansl ersiimbetet 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning 4 129 000 kr., varav 718 000 kr. avser 

höjt lönckostnadspåfägg. 
2. En reducering motsvarande alternativ 0 skulle enligt universitets

kanslersämbetet (UKÄ) medföra, att drygt 20 personer friställs med en 
minskad vårdkapacitet som följd. Enligt UKÄ bör en reducering av 

detta anslag inte komma i fråga, främst med hänsyn till den förestående 

utbyggnaden av resurserna för specialisttandvård och specialistutbildning. 
3. Fortsatt uppbyggnad av verksamheten vid karolinska institutet, en

heten i Huddinge, till följd av statsmakternas beslut år 1970 om utbygg

nad av organisationen för tandläkarutbildning i Stockholm (prop. 1970: 
122, SU 1970: 135, rskr 1970: 309) ( +4 439 000 kr.). 

4. Utbildning av tandhygienister vid universiteten i Lund och Umeå 
samt vid karolinska institutet ( + 515 000 kr.). 
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5. Medel till tjänster m. m. för förebyggande tandvård ( + 1 066 000 
kr.). 

6. ökade kostnader för patientadministration till följd av tandvårds

försäkringens införande ( + 165 000 kr.). 

7. Konsekvenser av trygghetslagstiftningen ( + 103 000 kr.). 

8. Uppbördsmedlen beräknas öka främst vid karolinska institutet till 

följd av tandvårdsverksamhet vid enheten vid Huddinge sjukhus 

( +3 124 000 kr.). 

Föredraganden 

Kungl. Maj:t har den 20 december 1974 bemyndigat mig att till

kalla sakkunniga med uppgift att utreda organisationen av den kliniska 

verksamhet som bedrivs i anslutning till odontologisk utbildning och 

forskning. 

För den pågående uppbyggnaden av den odontologiska utbildnings

och forskningsorganisationen i anslutning till Huddinge sjukhus be

räknar jag ytterligare 2 358 000 kr. Vidare har jag för samtliga berörda 

läroanstalter beräknat sammanlagt 350 000 kr. för ytterligare personal 

m. m. för förebyggande tandvård. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

under detta anslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till 

sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa ta11dvårdskost-

11ader för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 

29 022 000 kr. 

E 18. Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 19. Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

18 670 263 

29 263 000 

1975176 Förslag 3 10 083 000 

Reservation4 978 292 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 4 387 614 kr. och driftkostnader 
4 282 649 kr. 

'Därav avlöningar till lärarpersonal 4 626 000 kr. och driftkostnader 
4 637 000 kr. 

0 Därav avlöningar till lärarpersonal 5 029 000 kr. och driftkostnader 
5 054 000 kr. 

•Anslaget Farmaceutiska fakulteten m.m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande farmaceutisk utbildning samt 

farmaceutisk forskarutbildning och forskning vid universitetet i Upp

sala. Vidare utgår från anslagen medel för utbildning av receptarier. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 

gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 

färarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 
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Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Lönekostnader 

1974/75 

65 

4 626 000 

Universirerskanslersämbetet 

Beräknad ändring 1975/76 

Universitets
kanslersämbetet 

+ 3 

+808 000 

Föredra
ganden 

of. 

+403 000 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m.m./rjänst m.m. Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1975/76 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande mbildning 
utbildning o. forsk-

Biofurma<'i 
1. I tjänst som biträdande pro

fessor och 500 assistenttimmar 

Toxikolo.l!i 
2. Kursamlag 41 

Gemensamt får flera ämnen 
3. Förstärkning till följd av 75 

4. 

5. 
6. 

7. 

intagning tva gånger per år för 
mbildning till farmacic kandidat 

Vidareutbildning av recep-
tm ier 

Kursanslag 
Konsekvenser av trygghets-
lag~tiftningen 

Löncnmräkning 

26 

103 
12 

257 

ning 

139 

9 

148 

403 

808 

Kurs avsedd för be
fattningshavare 
bl.a. inom kemisk 
industri 

Fr.o.m. läsåret 
1973/74 sker intag
ning två gånger per 
år enligt universi
tetska nslersäm be
tets beslut 

Den totala kostna
den per år i utbyggt 
skick uppgår till 
217 000 kr. 

Därav avser 
143 000 kr. höjt 
lönekostnadspalägg 

Redovisningen av 0-alternativet ges, såvitt avser anslagen till farma
ceutiska fakulteten, i sin helhet under driftkostnadsanslaget, vilket där
vid skulle minskas med drygt 10 %. Konsekvenserna skulle bl. a. bli för
slimrad ser\"ice till utbildning och forskning. 

F öredra3ande11 

Jag r~iknar inte med andra förändringar under avlöningsanslaget än 
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sådana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen be
räknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal till (4 626 ooo+ 
403 000 =) 5 029 000 kr. Vidare beräknar jag, i överensstämmelse med 
vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemensamma 
frågor rörande högre utbildning och forskning, anslaget till driftkostna

der till (4 637 OOO-t-417 000)= 5 054 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar till lärarper

sonal för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 
5 029 000 kr. 

2. ti!I Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader för bud
getåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 5 054 000 kr. 

E 20. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: A ,·löningar 
till lärarpersonal 

E 21. l\'!atematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftlmst
nader 

1973/74 Utgift 1170 224 096 

1974175 Anslag 2167 234 000 
1975/76 Förslag 3180 610 000 

Reservation4 3 815 139 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 110 317 318 kr. och driftkostnader 
59 906 778 kr. 

2 Därav avlöningar till lärarpersonal 106 244 000 kr. och driftkostnader 
60 990 000 kr. 

3 Därav avlöninga!" till lärarpersonal 111 001 000 kr. och driftkostnader 
69 609 OOJ kr. 

•Anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostna
der. 

Dessa anslag avses för grundläggande matematisk-naturvetenskaplig 
utbildning samt matematisk-naturvetenskaplig forskarutbildning och 

forskning vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och 
Umeå samt för vissa delar av utbildningen inom ämnesområdet informa

tionsbchandling vid tekniska högskolan i Stockholm. Från avlöningsan
slaget skall utgå medel för utbildning inom vissa ämnesområden vid 

Chalmers tekniska högsbla enligt kungörelsen (1969: 50) om utbildning 

\'id de filosofiska fakulteterna (omtryckt 1969: 327, ändrad senast 1974: 

133). Medel för driftkostnader för sistnämnda ändamål anvisas inneva

rande budgetår under anslaget Teknisk samt viss medicinsk och mate

matisk-naturvetenskaplig utbildning och forskning m. m. i Göteborg och 

Linköping. Vidare har under avlöningsanslaget medel beräknats för vissa 

kostnader vid högskolan i Linköping vilka bestrids från anslaget Grund
läggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturveten

skaplig utbildning i Linköping. Förevarande anslag fungerar med av

seende på dessa kostnader som täckningsanslag för riksstaten. 
I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som 
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i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagcn under vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och· forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa 

1974i75 

I 636,5 

106 504 500 

fo~crm.m. 2~~0 

Nettoutgift 106 244 000 

Univcrsitetskanslersämbetet 

Beräknad ändring 

Universitets-
kanslersäm-
betet 

+ 18 

+8533000 

I 000 

+s 532 ooo 

1975/76 

Före-
draganden 

112 

-H 758 ooo 

+ I 000 

-i-4 757 000 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Amnc m. m./tjänst m. m.j Kostnad budgel[tret Anmärkningar 
läroanstalt' 1975/76 (tkr.) 

Grund- Forskarut-
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

Genetik 
I. I professur och 1 000 assistent- 178 

timmar, G 

Mikrobiologi 
'l I professur och I 000 assistent- 178 

timmar, S 

Oceanografi 
3. 1 tjänst som biträdande 139 Återbesättan<lc av 

professor och 500 assistent- vakanssatt tjänst 
timmar, G som biträdande 

professor 

Teoretisk fysik 
4. I professur, S 8 Omvandling av 

tjänst som forskar-
docent till personlig 
tjänst som professor 
för B. Laurent 

Gemensamt för flera läroanstalter 
5. 5 tjänster som forskarassistent 388 
6. Förstärkning av kursanslag för 531 

forskarutbildning 
7. Arvode åt huvudlärare inom 26 

kombinationsutbildning 
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Ämne m. m./tjänst m. m.r 
!Jroansta1L1 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1975 j76 (tkr.) 

Grund- Forskarut
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

8. Stöd- och innovationsåtgärder 412 
9. Konsekvenser av trygghetslag- 268 205 
111 stiftningen 

10. Förstärkt stöd till handikappade 20 
studerande 

726 1627 

11. Löncomräkning 6 180 Därav avser 

304 

3 570 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg 

8 533 

1 G = universitetet i Göteborg, S = universitetet i Stockholm. 

Av den av universitetskanslcrsämbetet (UK.Ä) föreslagna ökningen av 
kursanslaget för forskarutbildning avser 325 000 kr. medel för att möj

liggöra inrättande av tre extra tjänster som biträdande professor knutna 
till Wallcnberglaboratoriet i Uppsala. UK.A föreslår att Wallenberg
laboratorict budgetåret 1975176 omorganiseras så att verksamheten där 
får en cellbiologisk inriktning. 

0-alternativet innebär en minskning bl. a. av antalet docent- och fors
karassistenttjänster samt av kursanslaget för forskarutbildning liksom en 

sänkning av kostnadsramarna för skilda studiekurser, vilket enligt 
UKA. oundvikligen leder till försämrad utbildning och forskning. Ned
skärningen av driftkostnadsanslagct medför, framhåller UKÄ, försäm
rad service för forskare, lärare och studerande, bl. a. genom minskning 
av den tekniska och administrativa personalen. 

riiredraganden 

l\1ikrobiologisk forskning spelar en stor roll för medicinens utveckling 
och är av intresse för bl. a. livsmedels- och läkemedelsindustrierna. 

Jag förordar i enlighet med universitetskanslcrsämbetets förslag att en 
professur i mikrobiologi inrättas vid universitetet i Stockholm den 1 

juli 1975. I anslutning till professuren räknar jag medel för 1 000 

assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete. 

Kungl. ;'vlaj:t har föreskrivit att professuren i zoologi vid universite

tet i Stockholm skall ledigförklaras med oförändrad benämning men med 

inriktning på strukturzoologi, zooekologi och ctologi. Vidare har Kungl. 

:Maj :t föreskrivit att en professur i fysik vid universitetet i Uppsala 

skall Jedigförklaras med oförändrad benämning men med inriktning mot 

gränsomr[ldet mellan kärnfysik och det fasta tillståndets fysik. Jag för

ordar att inriktningen av tjänsterna ändras i enlighet härmed. 
Jag räkn<!r under avlöningsanslaget medel för ökat stöd till handikap-
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pade studerande. I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra 

förändringar än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till an

slagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärar

personal till (106 244 000+4 757 000 =) 111001000 kr. Vidare beräk

nar jag, i överensstämmelse med vad jag har anfört i det föregående 

vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning 

och forskning, anslaget till driftkostnader till (60 990 000 + 8 619 000 =) 

69 609 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en professur i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra inriktningen av professurer i 

enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

3. till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: A v/ö

ningar till lärarpersonal för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 111 001 000 kr. 

4. till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. nz.: Drift

kostnader för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag 

av 69 609 000 kr. 

E 22. Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 23. Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1973174 Utgift 1151560 471 

1974175 Anslag 2153 563 000 

1975176 Förslag 3176 870 000 

Reservation4 7 122 151 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 96 992 453 kr. och driftkostnader 
54 568 018 kr. 

"Därav avlöningar till lärarpersonal 94 833 000 kr. och driftkostnader 
58 730 000 kr. 

3 Därav avlöningar till lärarpersonal 109 571 000 kr. och driftkostnader 
67 299 000 kr. 

•Anslaget Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande teknisk utbildning samt teknisk 

forskarutbildning och forskning vid universitetet i Lund, tekniska hög

skolan i Stockholm och högskolan i Luleå samt för civilingenjörsutbild

ning vid universitetet i Uppsala. Medel för motsvarande verksamhet vid 

Chalmers tekniska högskola (CTH) och högskolan i Linköping anvisas 

under anslaget Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturveten

skaplig utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping. 

I följande sammanställning redovisas - med hänsyn till vad som i 

det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa ge

mensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast lä
rarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

20 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga JO 
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Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa 

1974/75 

l 381 

95 048 000 

fonder m. m. 215 000 

Nettoutgift 94 833 000 

Universitetskanslersämbetet 

Beräknad ändring 1975/76 

Universitets-
kanslers-
ämbetet 

+76 

+ 21896000 

+ 115 000 

+ 21781000 

Före-
draganden 

-+-61 

+ 14 969 000 

231 000 

+ 14738000 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroanstalt1 

Biokemi 
1. l tjänst som biträdande 

professor, L 

1\Jetal/ema.1· gjutning 
2. l professur och 1 000 

assistenttimmar, KTH 

Polymera materials egen
~·kaper i bearbetning och 
användning 

3. l tjänst som biträ
dande professor och 
1 000 assistenttimmar, 
KTH 

Ökad civili11ge11jorsutbild-
11i11g, Lä 
4. I professur i industri

ell ergonomi och 1 000 
assistenttimmar 

5. l tjänst som biträdande 
professor i teknisk 
psykologi och l 000 
assistenttimmar 

6. 3 tjänster som docent 
7. 5 tjänster som forskar

assistent 

Kostnad budgetåret 
1975/76 (tkr.) 

Grundläg
gande ut
bildning 

Forskarut
bildning o. 
forskning 

178 

170 

178 

85 
264 

388 
8. Kursanslag 4 695 

Anmärkningar 

Med samtidig indrag
ning av I tjänst som 
universitetslektor. 
Förste innehavare 
K. Mosbach 

Prop. 1971: 59 s. 28, 
UbU 1971: 17, rskr 
1971: 174; 
Prop. 1972: 37 s. 40, 
UbU 1972: 23, rskr 
1972: 173; 
Prop. 1974: 23 s. 29, 
Ub U I 974: I 8, rskr 
1974: 173 

Fr. o. rn. 1976-01-01 
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Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

Gemensamt för flera läro
anstalter 
9. Arbetsvetenskapliga 

kurser 
10. Ökade undervisnings

insatser i de lägre års
kurserna 

11. 2 tjänster som docent 
12. 3 tjänster som forskar

assistent 
13. Konsekvenser av trygg

hetslagstiftningen 
14. Yrkesteknisk högsko

leutbildning 

15. Löneomräkning 

Kostnad budgetåret 
1975/76 (tkr.) 

Grundläg
gande ut
bildning 

258 

I 547 

240 

2 856 

9596 

Forskarut
bildning o. 
forskning 

176 

233 

188 

1860 

10440 

21896 

Anmärkningar 

Därav avser 3 165 000 
kr. höjt lönekostnads
pålägg 

' L = universitetet i Lund, KTH = tekniska högskolan i Stockholm, Lä = 
högskolan i Luleå. 

Ett genomförande av alternativ 0 måste grundas på ett ingående 
planerings- och avvägningsarbete vid läroanstalterna. Universitetskans
lersämbetet (UKÄ) anser att det vore olyckligt om det pågående arbetet 
med utveckling av de pedagogiska och studieorganisatoriska formerna 
måste brytas; särskilt gäller detta i fråga om de lägre årskursernas 
behov som i år getts en framträdande plats i UKÄ:s anslagsframställning. 

Föredraganden 

Statsmakterna beslutade år 1974 om riktlinjer för arbetsvetenskaplig 
utbildning och forskning vid högskolan i Luleå samt att en professur i 
industriell ergonomi skall inrättas vid högskolan den 1 juli 1975 (prop. 
1974: 23, UbU 1974: 18, rskr 1974: 173). Enligt nyssnämnda beslut skall 
forskningsorganisationen byggas upp successivt. Jag avser att i annat 
sammanhang föreslå regeringen att vid högskolan inrätta en tjänst som 
biträdande professor i teknisk psykologi den 1 januari 1976 och en 
tjänst som biträdande professor i bergmaskinteknik (människa-maskin
system i underjordsmiljö) den 1 juli 1976. Jag förordar dessutom att 
regeringen nu inhämtar riksdagens bemyndigande att inrätta en profes
sur i arbetslivets socialpsykologi vid högskolan i Luleå den 1 juli 1976. 
Jag beräknar nu medel för professuren i industriell ergonomi och 
tjänsten som biträdande professor i teknisk psykologi och i anslutning 
till vardera tjänsten medel för 1 000 assitenttimmar för forskning och 
allmänt institutionsarbetc. 
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Atlas Copco AB har - under förutsättning att en professur benämnd 
Marcus Wallenbergs professur i teknisk akustik inrättas vid tekniska 
högskolan i Stockholm - utfäst sig att, så länge tjänstens förste inne
havare kvarstår i tjänst, årligen anslå 300 000 kr. för kostnader vid 
professuren och verksamhet med anknytning till denna. Beloppet skall 

räknas upp årligen om kostnadsstegringar kräver det. Härutöver ställer 
Atlas Copco AB ett belopp av 1000000 kr. till förfogande för anskaff

ning av erforderlig utrustning. Donationen möjliggör en värdefull för
stärkning av resurserna för arbetsvetenskaplig forskning och jag för

ordar att en tjänst benämnd Marcus Wallenbergs professur i teknisk 
akustik skall finnas inrättad vid tekniska högskolan i Stockholm fr. o. m. 
den 1 juli 1975 så länge donationsmedel står till förfogande. 

Jag förordar vidare, i överensstämmelse med universitetskanslersäm
betets förslag, att en professur i metallernas gjutning inrättas vid tekniska 

högskolan i Stockholm den 1 juli 1975. I anslutning till professuren be

räknar jag medel för 1 000 assistenttimmar för forskning och allmänt in

stitutionsarbete. 
Kungl. Maj:t har föreskrivit att vissa professurer skall ledigförklaras 

med oförändrad benämning men med viss ändring av ämnesinnehållet i 
enlighet med följande sammanställning. Jag förordar att inriktningen av 
tjänsterna ändras på detta sätt. För översiktens skull tar jag här upp 
även en tjänst vid Chalmers tekniska högskola. 

Benämning 

Vägbyggnad 

Industriell orga
nisation 

Byggnadsekonomi 
och byggnadsorga
nisation 
Byggnadsekonomi 
och byggnadsorga
nisation 

Läroanstalt 

tekniska högskolan 
i Stockholm 
universitetet i Lund 

tekniska högskolan 
i Stockholm 

Chalmers tekniska 
högskola 

Förändring av inriktningen 

forskningsområdet inriktas mot 
väg- och trafikledsanläggning 
närmare inriktning mot inte
grerad förctagsstyrning från 
tekniska, tillämpat matematiska, 
ekonomiska och arbetsvet1:n
skapliga utgångspunkter 
forskningsområdet inriktas 
mot förvaltning, byggnadens 
och bebyggelsens ekonomi 
forskningsområdet inriktas mot 
byggandets ekonomi och orga-
nisation · 

Genom Kungl. Maj:ts beslut har den· 1 juli 1974 vid universitetet i 

Lund inrättats ett ordinarie universitetslektorat i geoteknik samt vid 

tekniska högskolan i Stockholm ett ordinarie universitetslektorat i ma

skinkonstruktion. Vid högskolan i Luleå har vid samma tidpunkt inrät

tats ett ordinarie universitetslektorat inom vart och ett av ämnesområde
na geoteknik och bergmekanik, vattenteknik, mineralteknik samt indu

striell ergonomi samt vidare den 1 januari 1975 ett ordinarie universitets

lektorat i teknisk psykologi. 

Enligt gällande utbyggnadsprogram för den högre tekniska utbildning-



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 309 

en kommer antalet nybörjarplatser vid högskolan i Luleå nästa budgetår 

att öka med 75. Samtidigt kommer för första gången 25 studerande från 
filosofisk fakultet att tas in i årskurs 3 på utbildningslinjen för gcotekno
logi. Totalt ökar antalet studieplatser vid högskolan med 275 till 900 
(prop. 1971: 59, UbU 1971: 17, rskr 1971: 174, prop. 1972: 37, UbU 
1972: 23, rskr 1972: 173). Vidare kan en expansion av forskningen och 
forskarutbildningen i Luleå förväntas under nästa budgetår. För dessa 
ändamål räknar jag med en sammanlagd höjning av medelsanvisningen 

under dessa anslag med 4 000 000 kr. Jag beräknar vidare medel för en 
tjänst som forskarassistent vid högskolan i Luleå. 

Med hänvisning till vad jag anfört vid min anmälan i det föregående 
av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning 
räknar jag under avlöningsanslaget med l 200 000 kr. för att möjliggöra 
en förbättring av studieeffektiviteten inom den grundläggande utbild
ningen. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under avlöningsanslaget än sådana av automatisk natur. Med hänvis
ning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar 
till lärarpersonal till (94 833000+14 738 000 =) 109 571 000 kr. Vidare 
beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående 
vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning 
och forskning, anslaget till driftkostnader till (58 730 000+8 569 000 =) 

67 299 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med 
vad jag förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra inriktningen av professurer i 
enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

3. till Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 109 571 000 
kr., varav 1 025 000 kr. att avräknas mot automobilskattemed
len, 

-t till Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för budget

året 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 67 299 000 kr. 

E 24. Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig 

utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping 

1973i74 Utgift1 

1974175 Anslag 
99 784467 

117 326 000 
1975/76 Förslag 133 253 000 

Reservation1 2 428 029 

•Anslaget Teknisk utbildning och forskning m. m.: Chalmers tekniska hög
skola och högskolan i Linköping. 
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Försöksverksamheten med programbudgetering inom området högre 
utbildning och forskning omfattar innevarande budgetår verksamheten 
vid Chalmers tekniska högskola (CTH) och högskolan i Linköping (LiH). 

Vid CTH bedrivs grundläggande teknisk och matematisk-naturveten
skaplig utbildning, utbildning inom nordiska hushållshögskolans textil
linje, forskning och forskarutbildning inom tekniska och matematisk
naturvetenskapliga ämnesområden samt extern biblioteks- och fastighets
tjänst. Vid högskolan i Linköping bedrivs grundläggande humanistisk, 
samhällsvetenskaplig, medicinsk, matematisk-naturvetenskaplig och tek
n!sk utbildning samt forskning och forskarutbildning inom medicinska 
och tekniska ämnesområden. Vid högskolorna finns centralbibliotek, för
valtning och fastighetstjänstorganisation. Verksamheten vid de båda hög
skolorna är indelad i program. Under detta anslag beräknas medel för 
följande program. 

Grundläggande medicinsk utbildning (LiH) 
Grundläggande matematisk-naturvetenskaplig utbildning m. m. (CTH) 
Grundläggande teknisk utbildning m. m. (CTH och LiH) 
Medicinsk forskning och forskarutbildning (LiH) 
Matematisk-naturvetenskaplig forskning och forskarutbildning m. m. 

(CTH) 
Teknisk forskning och forskarutbildning (CTH och LiH) 
Extern biblioteks- och fastighetstjänst (CTH) 
Vid CTH fanns den 1 juli 1974 1 540 anställda, varav 893 utgjorde 

lärarpersonal. För verksamhet inom de medicinska och tekniska fakulte
terna i Linköping fanns den 1juli1974 538 anställda, varav 153 utgjorde 
lärarpersonal. 

Universitetskanslersämbetets och mina egna förslag avseende detta 
anslag redovisas i följande sammanställning. 

Program 

Grundläggande medicinsk 
utbildning 
1. Högskolan i Linköping 
Grundläggande mate-
malisk-naturvetenskaplig 
utbildning m. m. 
2. Chalmers tekniska 
högskola 
Grundläggande teknisk 
utbildning m. m. 
3. Chalmers tekniska 
högskola 
4. Högskolan i Linköping 
Medicinsk forskning 
och forskarutbildning 
5. Högskolan i Linköping 

1973/74 
Utgift 
(tkr.) 

3 275 

36 775 
14 344 

1974/75 
Anslag 
(tkr.) 

7 079 

3 450 

38 343 
18 115 

7 861 

Beräknat 1975/76 (tkr.) 

Universitets- Före-
kanslcrs- dragan-
ämbetet den 

7 958 7 896 

4032 3 796 

44 638 43 782 
20 478 19 849 

9 326 8 887 
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Program 1973/74 1974/75 Beräknat 197?/76 (tkr.) 
Utgift Anslag 
(tkr.) (tkr.) Universitets- Före-

kanslers- dragan-
ämbetet den 

Matematisk-naturvetenskap-
Jig forskning och forskar-
utbildning m. m. 
6. Chalmers tekniska 
högskola 2 547 2 690 3 185 3 073 
Teknisk forskning och 
forskarutbildning 
7. Chalmers tekniska 
högskola 28 962 29 539 35 387 33 746 
8. Högskolan i Linköping 8 307 8 485 10 467 10 120 
Extern biblioteks- och 
fastighetstjänst 
9. Chalmers tekniska 
högskola 1 562 1 764 2 175 2104 

Summa programanslag 95772 117 326 137 646 133253 

Tillkommer 
Intäkter under anslaget1 69 115 76 336 76 444 76444 

Komplementkostnader• 14 434 14 468 14 468 14 468 

Summa programkostnader 179 321 208130 228 558 224165 

' CTH samt högskolan i Linköping - för verksamheten inom medicinska 
resp. tekniska fakulteten - tillkommande medel från anslagen Samhällsveten
skapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal, Matematisk-natur
vetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal, Tekniska 
fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal, Förvaltningarna vid univer
siteten m. m., Lokalkostnader vid universiteten m. m., Ersättning åt vissa 
opponenter vid disputationer, Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden, 
Stipendier för forskarutbildning, Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universi
teten m. m. och Kostnader för datamaskintid samt intäkter resp. beräknade in
täkter från forskningsråd, annan statlig myndighet, kommun eller enskild. 

" Beräknade avskrivnings- och räntekostnader för utrustning samt kostnader 
för viss personal vid CTH som avlönas av universitetet i Göteborg. 

Universitetskanslersämbetet 
För pris- och löneomräkning bör beräknas sammanlagt 15 355 000 kr., 

varav 3 316 000 kr. avser höjt Iönekostnadspålägg. 
Beträffande 0-alternativet hänvisar universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

till de redovisningar av detta alternativ som UKÄ lämnat under anslagen 
till de medicinska, matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulte
terna m. m. 

Vissa korrigeringar bör göras i fördelningen på program av kostna
derna för bl. a. bibliotek, fastighetstjänst och förvaltning vid högskolan 
i Linköping ( + 198 000 kr.). (Jfr anslaget E 25.) 

Kostnader för arvoden till ledamöter i konsistorium och utbildnings
nämnd bestrids innevarande budgetår från anslaget Förvaltningarna vid 
universiteten m. m. Medel för dessa kostnader bör fortsättningsvis an
visas under detta anslag ( + 160 000 kr.). 

Kostnader för parkskötsel, yttre renhållning och sophantering bestrids 
innevarande budgetår från detta anslag. Medel för dessa kostnader bör 
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fortsättningsvis anvisas under anslaget Lokalkostnader vid universiteten 
m. m. (-464 000 kr.). 

Grundläggande medicinsk utbildning 

1. Högskolan i Linköping 

En tjänst som klinisk lektor bör inrättas vid högskolan ( + 103 000 kr.). 

G r u n d I äg g an d e t ek n is k ut b i l d n i n g m. m. 

3. Chalmers tekniska högskola 
Medel bör anvisas för förstärkning av undervisningsinsatserna i de 

lägre årskurserna ( + 665 000 kr.). 
Vidare bör medel anvisas för arbetsvetenskapliga kurser ( + 100 000 

kr.). 
4. Högskolan i Linköping 

Medel bör anvisas för förstärkning av undervisningsinsatserna i de 
lägre årskurserna ( +335 000 kr.). 

Vidare bör medel anvisas för arbetsvetenskapliga kurser ( + 50 000 
kr.). 

Medicinsk forskning och forskarutbildning 

5. Högskolan i Linköping 
Enligt stat:·.i·r;iktcrnas beslut (prop. 1974: 1 bil. 10, UbU 1974: 13, 

rskr 1974: 121) skall en tjänst som professor i medicin, särskilt yrkesme
dicin, inrättas vid högskolan vid tidpunkt som Kungl. Maj:t bestämmer. 
Avsikten är att tjänsten skall inrättas då verksamheten vid arbetar
skyddsstyrelsens arbetsmedicinska filial i Umeå kan anses vara konso
liderad. Tjänsten bör inrättas den 1 juli 1975 ( +235 000 kr.). Arbetar
skyddsstyrelsen tillstyrker att tjänsten inrättas vid denna tidpunkt. 

Medel bör beräknas för ökade kostnader för försöksdjur ( + 10 000 
kr.). 

Teknisk forskning och forskarutbildning 

7. Chalmers tekniska högskola 
En tjänst som professor i elektronisk systemteknik bör inrättas den 

1 juli 1975 ( +265 000 kr.). Vidare bör beslut fattas om att en tjänst som 

professor i medicinsk elektronik inrättas senast i samband med att inne

havaren av personlig tjänst som professor i medicinsk elektronik avgår 

med pension. 
Ytterligare en tjänst som docent och en tjänst som forskarassistent 

bör inrätu:: ( + 165 000 kr.). 
Resursn-na för forskning och forskarutbildning bör förstärkas 

( + 700 000 kr.). 
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8. Högskolan i Linköping 
Ytterligare en tjänst som forskarassistent bör inrättas ( + 77 000 kr.). 

G e m e n s a m m a än d a m å l: 

Bibliotek 
Resurserna för biblioteksverksamhet bör förstärkas (CTH + 100 000 

kr., LiH + 121 000 kr.). 

Fastighetstjänst 
En tjänst som skyddsingenjör bör inrättas vid var och en av högsko

lorna (CTH +69 000 kr., LiH +69 000 kr.). 

Förvaltning 
Förvaltningarna vid CTH och i Linköping tilldelas för närvarande 

vissa särskilda medel (sammanlagt ca 140 000 kr.) för arbetsuppgifter 
i samband med försöksverksamhcten med programbudgetering. Det nya 

budgetsystemet innebär bl. a. en höjd ambitionsnivå i fråga om budgete

ring, planering och redovisning. Behovet av nämnda förvaltningsresur
ser kan inte anses vara övergående. Medel för detta ändamål bör därför 

fortsättningsvis beräknas under detta anslag (CTH + 70 000 kr., LiH 

+ 70 000 kr.). 
Vidare bör medel beräknas för information (CTH +25 000 kr., LiH 

+ 50 000 kr.). 
UKÄ har i november 1974 överlämnat inom högskolorna utarbetade 

verksamhetsberättelser över teknisk utbildning och forskning m. m. vid 
resp. högskola under budgetåret 1973174. 

Chalmers tekniska högskola: Antalet platser för grundläggande teknisk 

utbildning läsåret 1973/74 var 3 138. Antalet aktiva studerande uppgick 
under vårterminen till 2 998. Studieresultaten vid högskolan redovisas 

bl. a. med angivande av hur stor andel av alla i studieplan för civilingen
jörs- och arkitektutbildning m. m. ingående kurser m. m. uttryckta i total
arbetstimmar som de studerande fullgjort. För läsåret 1973174 var denna 
andel 73 % . 516 studerande avlade grundexamen under året. Detta antal 
utgör ca 70 % av antalet antagna fyra år tidigare. Under läsåret 1973/74 
fanns vid högskolan 32 studerande för licentiatexamen, 475 studerande 
för doktorsexamen och 39 studerande för doktorsgrad. Under året avla
des 11 licentiatexamina och 44 doktorsexamina. 25 personer disputerade 
för doktorsgrad. 

Antalet forskare (inkl. forskarstuderande) vid högskolan uttryckt i 
heltids- och helårssysselsatta var 306. De sammanlagda resurserna för 

forskning och forskarutbildning (programanslag och medel bl. a. från 
forskningsråden) uppgick till ca 72 milj. kr. 

Högskolan i Linköping: Antalet platser för grundläggande teknisk ut
bildning uppgick till 2 220. Antalet aktiva studerande uppgick under vår
terminen till 1 185. De aktiva studerande fullgjorde i genomsnitt 76 % 

av i studieplan ingående kurser m. m. 129 studerande avlade grund-
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examen under året. Detta antal utgör 23 % av antalet antagna fyra år 
tidigare. 

Under läsåret 1973174 fanns vid tekniska fakulteten en studerande för 
licentiatexamen och 135 studerande för doktorsexamen. Under året av
lades en licentiatexamen och två doktorsexamina. 

Antalet forskare (inkl. forskarstuderande) uttryckt i heltids- och hel
årssysselsatta forskare var 28. De sammanlagda resurserna vid tekniska 
fakulteten för forskning och forskarutbildning (programanslag och me
del bl. a. från forskningsråden) uppgick till ca 11 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag anförde i prop. 1974: 1 
(bil. 10 s. 282) i fråga om TV i undervisningen vid högskolan i Lin
köping (LiH). 

Vid min beräkning av de skilda anslagsposterna under detta anslag 
har jag beaktat de av universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslagna 
korrigeringarna i fördelningen på program av kostnaderna för bl. a. 
bibliotek, fastighctstjänst och förvaltning. 

Grundläggande matematisk-naturvetenskaplig 
utbildning 

Vid min beräkning av medelsbehovet för grundläggande matematisk
naturvetenskaplig utbildning har jag beaktat bl. a. förändringarna av 
studerandeantalet. 

G r u n d l ä g g a n d e t e k n i s k u t b i l d n i ng 

I enlighet med vad jag anfört i fråga om grundläggande teknisk ut
bildning vid min anmälan i det föregående av vissa gemensamma frågor 
rörande högre utbildning och forskning har jag beräknat medel för 
ökade undervisningsinsatser m.m. vid Chalmers tekniska högskola (CTH) 
och högskolan i Linköping (CTH + 532 000 kr., LiH + 268 000 kr.). 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att en extra 
tjänst som universitetslektor vid CTH skall innehas av lektorn C. 0. 
Larsson med icke tidsbegränsat förordnande. 

Medicinsk forskning och forskarutbildning 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 282, UbU 1974: 
13, rskr 1974: 121) skall en professur i medicin, särskilt yrkesmedicin, 
inrättas i Linköping. Kungl. Maj:t har fått riksdagens bemyndigande att 
bestämma tidpunkten för tjänstens inrättande. Tidpunkten har ansetts 
böra bestämmas med hänsyn till uppbyggnaden av arbetarskyddsstyrcl
sens arbetsmedicinska filial i Umeå. Verksamheten där torde fram till 
den 1 juli 1975 inte ha nått ett stadium då den kan anses vara konsolide
rad. I likhet med arbetarskyddsstyrelsen anser jag dock behovet av 
ytterligare resurser för forskning och utbildning inom yrkesmedicin så 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartemeotet 315 

stort att professuren i medicin, särskilt yrkesmedicin vid högskolan i 
Linköping likväl - om riksdagen irite har något att erinra däremot -

bör inrättas redan den 1 juli 1975. 

T e k n i s k f o r s k n i n g o c h f o r s k a ru t b i l d n i n g m. m. 

Jag vill erinra om att jag i det föregående vid min anmälan av ansla
get Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal föreslagit 

att professuren i byggnadsekonomi och byggnadsorganisation vid CTH 

skall ges ändrad inriktning. 
Jag beräknar medel för en allmän förstärkning av resurserna för tek

nisk forskning och forskarutbildning vid CTH ( -1-200 000 kr.). 

Gemensamma ändamål 

Jag har räknat medel för vissa förstärkningar vid fastighetstjänst 

och förvaltning (CTH: + 139 000 kr. LiH: + 119 000 kr.). Vidare 
har jag beaktat medelsbehovet för vissa subventioner till universitets
restaurangverksamhet vid CTH ( -1-93 000 kr.). 

Jag kommer i det följande vid min anmälan av anslaget Lokalkostna

der vid universiteten m. m. att beräkna medel för kostnader för park
skötsel m. m., vilka innevarande budgetår bestrids från förevarande an
slag. Detta anslag bör därför minskas med motsvarande belopp 
(-464 000 kr.). 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under detta anslag än sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturveten

skaplig utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Lin
köping för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
133 253 000 kr., varav 825 000 kr. att avräknas mot automo
bilskattemedlen. 

E 25. Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matema
tisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

8 511000 

9 171 000 

Försöksverksamheten med programbudgetering inom området högre 

utbildning och forskning omfattar fr. o. m. innevarande år bl. a. grund

läggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturveten
skaplig utbildning vid högskolan i Linköping. 

Under detta anslag beräknas medel för kostnader för ordinarie och 
extra ordinarie lärarpersonal, driftkostnader samt de delar av kostna

derna för bibliotek, fastighetstjänst och förvaltning vid högskolan som 

hänför sig till humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-natur
vetenskaplig utbildning. 
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Medel för kostnader vid högskolan i Linköping som följer av till
lämpningen av bestämmelserna om universitetsautomatiken beräknas 
under anslagen till avlöningar till lärarpersonal vid de humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 
m. m. Dessa tre anslag fungerar som täckningsanslag för statsbudgeten 

med avseende på de belopp som tillkommer högskolan enligt nämnda 
bestämmelser. Förevarande anslag får merbelastas med motsvarande 
belopp. 

För verksamheten inom den filosofiska fakulteten i Linköping fanns 

den 1juli1974 152 anställda, varav 81 utgjorde lärarpersonal. 

Univcrsitetskanslersämbetets och mina egna förslag avseende detta 
anslag redovisas i följande sammanställning. 

1. Grundläggande humanistisk, 
samhällsvetenskaplig och mate
matisk-naturvetenskaplig utbildning 

1974/75 
Anslag 
(tkr.) 

vid högskolan i Linköping 8 510 
2. Reglering av staten för redo
visningscentralen i Linköping 
Summa programanslag 8 511 

Tillkommer 
Merbelastning på program
anslaget' 
Intäkter under anslaget' 
Komplementkostnader• 
Summa programkostnader 

5 209 
3 714 

527 

17961 

Beräknat 1975/76 (tkr.) 

Universitets
kanslers
ämbetet 

9 782 

1 

9783 

5 474 
3 714 

527 

19498 

Före
dragan
den 

9 170 

9171 

5 346 
3 714 

527 

18758 

1 Belopp som tillkommer högskolan i Linköping enligt automatikbestämmel
serna. 

• Högskolan i Linköping - i vad avser verksamheten inom filosofiska 
fakulteten - tillkommande medel från anslagen Förvaltningarna vid uni
versiteten m. m., Lokalkostnader vid universiteten rn. rn., Pedagogiskt utveck
lingsarbete vid universiteten m. m. och Kostnader för datamaskintid samt 
intäkter resp. beräknade intäkter från statlig myndighet, kommun eller enskild. 

• Beräknade avskrivnings- och räntekostnader för utrustning. 

U11iversitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning 704 000 kr., varav 249 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. Beträffande 0-alternativet hänvisar universitetskanslersämbetet 

(UKÄ) till de redovisningar av detta alternativ som UKÄ lämnat under 
anslagen till de humanistiska, samhällsvetenskapliga och matematisk

naturvctenskapliga fakulteterna m. m. 
3. Vissa korrigeringar bör göras i fördelningen på program av kost

naderna för bibliotek, fastighetstjänst och förvaltning ( -198 000 kr.). 

(Jfr anslaget E 24.) 

4. Kostnader för arvoden till ledamöter i konsistorium och utbild-
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ningsnämnd bestrids innevarande budgetår från anslaget Förvaltning
arna vid universiteten m. m. Medel för dessa kostnader bör fortsätt

ningsvis anvisas under detta anslag ( + 19 000 kr.). 
5. Kostnader för parkskötsel, yttre renhållning och sophantering be

strids innevarande budgetår från detta anslag. Medel för dessa kost
nader bör fortsättningsvis anvisas under anslaget Lokalkostnader vid 

universiteten m. m. (-51000 kr.). 
6. ökad medelsanvisning för biblioteksverksamhet ( + 54 000 kr.). 

7. Medel för ytterligare en tjänst som utbildningsledare ( + 115 000 

kr.). 

Föredraganden 

Jag anser det väsentligt att utbildningsutbudet inom det naturveten
skapliga området vid högskolan i Linköping kan breddas. Antalet stude
rande i biologi har de senaste åren varit förhållandevis högt. Andelen 
studerande som efter genomgången grundkurs vill fortsätta med påbygg
nadskurser i biologi är mycket hög i jämförelse med andra ämnen inom 
filosofisk fakultet. Det är enligt min mening angeläget att biologistude
rande i Linköping i fortsättningen kan gå igenom påbyggnadskurser i 
biologi utan att byta studieort. Jag avser att i annat sammanhang föreslå 
regeringen att påbyggnadskurser i biologi skall få anordnas vid högsko
lan i Linköping fr. o. m. höstterminen 1975. 

Vid min beräkning av detta anslag har jag beaktat dels de av universi
tetskanslersämbetet föreslagna korrigeringarna i fördelningen på pro
gram av kostnaderna för bibliotek, fastighetstjänst och förvaltning, dels 
förändringarna av studerandeantalet. 

Jag har vidare beräknat medel för vissa förstärkningar av verksamhe
ten vid fastighetstjänst och förvaltning ( +20 000 kr.). 

Jag kommer i det följande vid min anmälan av anslaget Lokalkostna
der vid universiteten m. ni. att beräkna medel för kostnader för park
skötsel, vilka innevarande budgetår bestrids från förevarande anslag. 
Detta anslag bör därför minskas med motsvarande belopp ( - 51 000 kr.). 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte .med andra förändringar än 
sådana av automatisk natur. . 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och ma

tematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping för budget.
året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 9 171 000 kr. 

E 26. Decentraliserad universitetsutbildning m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

4 642 908 
15 229 000 
5 229 000 

Reservation 

1 Därav skall 2 000 000 kr. överföras till budgetutjämningsfonden. 

2 290 936 
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Från detta anslag bestrids kostnader för decentraliserad universitets
utbildning och universitetsutbildning anordnad av Hermods stiftelse. 
Ansvaret för utbildningen vilar på universitetskanslersämbetet (UKÄ). 
För anslaget gäller bestämmelser meddelade av Kungl. Maj:t den 22 
september 1972 och den 7 juni 1974. 

Statsmakterna har år 1970 (prop. 1970: 169, SU 1970: 223, rskr 
1970: 438) fattat beslut om försöksverksamhet med systematiserad de
centraliserad universitetsutbildning. Kungl. Maj:t har den 10 maj 1974 
bemyndigat UKÄ att bedriva sådan försöksverksamhet budgetåren 
1974175 och 1975/76. Utbildningen omfattar första och andra avdelning
arna av vissa utbildningslinjer vid filosofisk fakultet. Försöksverksam
heten äger rum i Luleå, Sundsvall och Östersund. 

U niversitetskanslersämbetet 

UKÄ konstaterar att en reducering av anslaget i enlighet med alter
nativ 0 skulle innebära att den decentraliserade kursverksamheten fick 
inskränkas vad avser 20-poängskurser. I övrigt innebär UKÄ:s förslag 
i korthet följande. 

1. Decentraliserad kursverksamhet på 20-poängsnivå av samma om
fattning som hittills. 

2. Decentraliserad kursverksamhet på 40-poängsnivå av något större 
omfattning än hittills, med bl. a. studiekursec i fysik och kemi i Karl
stad och Växjö. 

3. Utbyggnad av försöksverksamheten med s. k. kombinationsut
bildning på orter utanför universitetsorterna. 

4. Viss ökning av försöksverksamheten med systematiserad decentra
liserad universitetsutbildning för att tillvarata lokala initiativ till nya 
utbildningsalternativ. 

5. UKÄ räknar med att anslaget budgetåret 1975176 inte skall behöva 
belastas med kostnader för de i försöksverksamheten med distribution 
av högre utbildning ingående delprojekten Il, s. k. distansundervisning, 
och III som avser utbildning på 20-poängsnivå i bl. a. studiecirkelform. 
Delprojektet Il bekostas från anslagen till avlöningar för lärarpersonal 
vid de filosofiska fakulteterna. Delprojektet 111 bör enligt UKÄ:s me
ning upphöra med utgången av budgetåret 1974/75. 

6. Oförändrat bidrag till Hermods stiftelse för anordnande av som
markurser. 

UKÄ räknar med att reservationen på anslaget kommer att helt tas 
i anspråk under nästa budgetår. 

F öredraga11den 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med oför
ändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Decentraliserad 1111iversitetsutbildning m. m. för budget

året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 5 229 000 kr. 
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c) vissa högskolor m. m. 

E 27. Bibliotebbögskolan: Utbildningskostnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

4163 058 
4 386 000 
5178 000 

319 

Enligt kungörelsen (1972: 308) om bibliotekshögskolan (ändrad 1974: 
389) finns vid högskolan dels en utbildningsgång om fyra terminer, 
dels en särskild utbildningsgång avsedd främst för bibliotekarier vid 
mindre folkbiblioteksfilialer. Högskolan leds av en styrelse, som utses 
av regeringen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är central myndighet 
för högskolan. 

Utbildningsgången om fyra terminer uppdelas på grundkurs under 
tre terminer och fördjupningsstudier under en termin. För fördjupnings
studier finns en folk- och skolbibliotekarielinje samt en företags- och 
forskningsbibliotekarielinje. Varje år antas 360 studerande. 

Utbildningen av bibliotekarier vid mindre folkbiblioteksfilialer om
fattar dels korrespondensundervisning, dels en intensivkurs om ca 165 
timmar. Intensivkursen omfattar minst 30 studerande. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Universitets- Före-
kanslers- draganden 
ämbetet 

Personal 
Lärarpersonal 27 5 + 2,5 
Övrig personal 13 -,- 3,5 + 1,5 

40 + 8,5 4 
Anslag 
Lönekostnader för 

lärarpersonal 2 232 000 + 586 000 +358 000 
Lönekostnader för övrig 

personal 737 000 + 304 000 -!· 186 000 
Sjukvård 11 000 of. of. 
Reseersättningar 
a) Reseersättningar till 

studerande 414 0001 + 33 000 + 42000 
b) Övriga reseersättningar 327 0001 + 68000 + 32000 
Renhållning och städning 138 000 + 17000 + 19000 
Expenser 218 000 
Särskild ersättni•g 

+ 66 000 + 46000 

i samband med studie-
praktik 265 000 of. of. 

Utbildning av bibliotekarier 
vid mindre folkbiblioteks-
filialer m. m. 44000 I 109 000 +109 000 T 

varav för engångsutgift (15 000) (- 15 000) (- 15 000) 

4 386 000 -i-1183000 +792000 

1 Beloppet anger högskolans fördelning. 
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Vniversitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning 402 000 kr., varav 104 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. En reducering motsvarande alternativ 0 under detta anslag och 

under anslaget E 28. Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. 
bör enligt UKÄ komma i fråga endast i samband med en betydande 
minskning av studerandeintaget till högskolan. 

3. ökad medelsanvisning till avlöningar till lärarpersonal på grund 

av ökat ani<'; '.~uderande ( + 379 000 kr.). 
4. Medei U~ en tjänst för administration av studiepraktiken ( +33 000 

kr.). 

5. Medel till extra arb:o:":;;.raft för administra~i•:a uppgifter, biblioteks
göromål samt förstärkning av kanslipersonalen ( -t-161 000 kr.). 

6. Ytterligare medel till reseersättningar för tillresande lärare samt 
till rcsecrsättningar i samband med praktikhandledarkonferenser 

{ +41 000 kr.). 
7. ökad medelsanvisning till expenser ( +58 000 kr.). 

B. Utbildning av bibliotekarier vid mindre folkbiblioteksfilialer m. m. 
( + 109 000 kr.). 

F öredraga11den 

På grund av tidigare ökad intagning ökar elevantalet med ca 60 

läsåret 1975176. Jag beräknar medel till lönekostnader för lärarpersonal 
med hänsyn härtill. Jag avser att i annat sammanhang föreslå rege
ringen att inrätta två extra ordinarie tjänster som lektor vid högskolan. 

Vad gäller övrig personal beräknar jag ytterligare medel bl. a. för 
administration av studiepraktiken ( + 85 000 kr.). Vidare tar jag med 
anledning av ökade kostnader upp ytterligare medel för reseersättningar 
samt till expenser. 

Fr. o. m. innevarande budgetår anordnar bibliotekshögskolan grund
läggande yrkesutbildning för bibliotekarier vid mindre folkbiblioteks
filialer m. m. (jfr prop. 1974: 1 bil. 10 s. 290, UbU 1974: 13, rskr 
1974: 121). Utbildningen har detta läsår inletts med korrespondensun

dervisning. Jag beräknar nu medel för den intensivkurs som skall ingå 

i utbildningen ( + 109 000 kr.). 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bibliotekslzögskola11: U tbildningskostnader för budget

året l 975/76 anvisa ett förslagsanslag av 5 178 000 kr. 
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E 28. Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 

1975176 Förslag 

728 666 

689 000 

770 000 

Reservation 

321 

175 

Från anslaget bekostas dels bokinköp, bokbindning, prenumerations

avgifter m. m. för bibliotekshögskolans undervisningsbibliotek, dels 

övrig undervisningsmateriel. 

U ni rersi t c t s kanslersämbe te t 

För att uppbyggnaden av högskolans bibliotek skall kunna fullföljas 

föreslår universitetskanslersämbetet att anslaget räknas upp med 290 000 

kr. 

F iiredraganden 

Jag räknar inte med andra förändringar under detta anslag än sådana 

som hänför sig till inträffade prisökningar. 

Jag hcrnställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel 111. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 770 000 kr. 

E 29. Journalisthögskolorna 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975;'76 Förslag 

5 838 771 

6195 000 

5 362 000 

Journalisthögskolorna har enligt sin stadga (1967: 236, ändrad senast 

1971: 264) till uppgift att utbilda journalister och att i övrigt främja 

utvecklingen på journalistikens område. De är förlagda till Stockholm 

och Göteborg. Från detta anslag bestrids även kostnaderna för ett för 
högskolorna gemensamt organ, samarbetsnämnden. 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

1974/75 

12 
13 

25 
Anm. Ut ö1·cr de angivna tjänsterna 

har för hudgctäret 1974/75 anvisats 
medel kr undcrvisningsarvoden 
m. m. (ca 1,4 milj. kr.) 

21 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 10 

Beräknad ändring 1975/76 

Högskolorna Före-
och nämnden draganden 

of. 
of. 

of. 

of. 
of. 

of. 
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1974/75 Beräknad ändring 197 S f7 6 

Högskolorna Före-
och nämnden draganden 

Anslag 
Lönekostnader för 

lärarpersonal 2 515 800 + 381 000 + 256 200 
Lönekostnader för övrig 

personal 792 000 + 125 000 + 125 000 
Sjukvård 2 200 200 + 800 
Reseersättningar 
a) Reseersättningar till 

studerande 40 000 4 000 + 3 000 
b) Övriga reseersättningar 73 000 -i- 115 000 -t- 6000 
Lokalkostnader 1 565 000 + 46 900 -1343000 
Bokinköp m. m. 38 000 + 3 800 + 4000 
Övningar 838 000 + 84000 + 84000 
Tidningstcknisk utrustning + 150 000 
Psykotekniska prov 210 000 + 21 000 ' 21 000 
Expenser 121 000 T 12 100 T 10 000 

6 195 000 + 943 000 833 000 

Högskolorna och samarbetsnämnden 

I avvaktan på statsmakternas ställningstagande till förslagen från 1968 
års utbildningsutredning och till de förslag som kan föranledas av över
synen av journalistutbildningen begränsar högskolorna och nämnden 
sina yrkanden. Utöver pris- och Iöncomräkning (537 000 kr., varav 
117 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg) föreslås att medel anvisas 
för pedagogiskt utvecklingsarbete ( +232 000 kr.) samt för viss tidnings
tcknisk utrustning för att undervisning skall kunna bedrivas i ny tid
ningsteknik ( + 150 000 kr.). 

Föredraganden 

Journalisthögskolorna och samarbetsnämnden har i sina förslag till 

anslagsframställning för nästa budgetår begärt medel bl. a. för pedago
giskt utvecklingsarbcte. Jag finner det mindre ändamålsenligt att bygga 

upp en verksamhet vid journalisthögskolorna parallell med den som 
bedrivs i universitetskanslersämbetets (UKA) regi. Skäl talar dock för 
att utvccklingsarbetet skall kunna omfatta även journalistutbildningen. 
Jag kommer därför vid min anmälan i det följande av anslaget Peda
gogiskt utvccklingsarbete vid universiteten m. m. att föreslå, att medel 
från anslaget efter UK.Ä:s prövning skall kunna användas även för 
projekt som rör journalistutbildningen. 

Vid min anmälan i det följande av anslaget Lokalkostnader vid uni
versiteten m. m. kommer jag att ta upp medel för lokalhyror samt för 
bränsle, lyse och vatten vid journalisthögskolorna. Medlen under före
varande anslag bör minskas med hänsyn härtill. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Joumalistlzögskolorna för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 362 000 kr. 

E 30. Socialhögskolorna 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

28 044 374 

28 831 000 

32 755 000 

Enligt stadgan (1964: 538) för socialhögskolorna (omtryckt 1971: 343, 
ändrad senast 1973: 41) har dessa till uppgift att utbilda för tjänster 

med sociala, administrativa och kamerala arbetsuppgifter. Högskolorna 

skall sprida kunskap i socialpolitiska och kommunala ämnen samt främ

ja samhällsvetenskapernas utveckling. De är förlagda till Stockholm, 

Lund, Göteborg, Örebro, Östersund och Umeå. 
Antalet intagningsplatscr vid socialhögskolorna uppgår sedan budget

året 1972/73 till 1 950. Av intagningsplatscrna avser innevarande bud

getår 1 200 social linje och 750 förvaltningslinje. 
Nämnden för socionomutbildning avger förslag till anslagsframställ

ningar i fråga om socialhögskolorna och fungerar även i vissa andra av

seenden som central myndighet för dem. 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anm. Utöver de angivna 
tjänsterna har för budgetåret 
1974/75 anvisats medel 
för praktikhandledar
arvoden (ca 5,3 milj. kr.) 

Anslag 
Lönekostnader för 

lärarpersonal 
Lönekostnader för 

övrig personal 
Sjukvård 
Reseersättningar 
a) Reseersättningar till 

studerande 
b) Övriga reseersättningar 
Renhållning och städning 
Bokinköp m. m. 
Ex:penser 
Informationssyslem 
Fortbildning 

1974/75 

197 
66,5 

263,5 

20 946 000 

5 146 00;) 
18 000 

271 000 
720000 
695 000 
183 000 
702 000 
150 000 
(278 000) 1 

28 831 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Nämnden Före-
draganden 

+ 3 + 2 
+15 + 3 

+18 + 5 

-T-2 838 000 +2 552000 

+ 1522000 + 768 000 
1 000 ' 1 000 

-1- 42000 of. 
+ 117 000 + 95 000 
T 87 000 -l- 90 000 
-\- 33 000 58 000 
+ 78 000 + 54000 

of. of. 
+ 270 0001 + 306 000 

+4 988 000 -f-3 924000 

' Under anslaget Fortbildning av socionomer, journalister m. m. 
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Nämnden för socionomutbildning 

I avvaktan på bl. a. genomförande av 1968 års utbildningsutrednings 
(U 68) förslag om sektorsvis dimensionering av utbildningen vill nämn

den inte föreslå någon ändring av utbildningskapaciteten vid socialhög

skolorna. 
Förslagen rörande tjänster m. m. innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 182 000 kr., varav 901 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I fråga om alternativ 0 framhåller nämnden att detta måste med

föra antingen minskad studiepraktik eller minskad teoretisk utbildning. 
Nämnden anser att sådana åtgärder knappast låter sig förena med stats
makternas beslut år 1970 att bibehålla socionomutbildningen i allt vä

sentligt oförändrad i avvaktan på U 68:s förslag. Studiepraktiken skulle 
få minskas med ca 700 praktikplatser. Detta skulle få till följd att ca 

hälften av de studerande, som enligt gällande bestämmelser skall ha 

två praktikperioder, endast kunde få en. Om man i stället valde att 

minska resurserna för den teoretiska utbildningen skulle krävas en 
minskning av timvolymen med ca 10 %, vilket enligt nämnden torde in
nebära en reducering av socionomutbildningen med en betygsenhet. 

3. 3 ordinarie universitctslektorat (Örebro 1, Umeå 1, Östersund 1) 

( +68 000 kr.). 
4. 8,5 tjänster som studievägledare ( +510 000 kr.). 
5. 2 tjänster som institutions tekniker (Östersund) ( + 96 000 kr.). 
6. ökad medelsanvisning till arvoden för undervisning och examina

tion ( +63 000 kr.) samt för ersättning för allmänt institutionsarbete i 
samband med undervisningen ( +62 000 kr.). 

7. ökad medelsanvisning till arvoden till praktikhandledari! ( -"- 52 000 

kr.). 
8. Medelsanvisning till kostnader vid nedsättning av lärares undcrvis

ningsskyldighet för översyn av utbildningen och pedagogisk rcformvcrk
samhet ( +93 000 kr.) samt för vissa forskningsuppgifter ( +77 000 kr.). 

9. Medelsanvisning för kostnader för försöksvcrksamhet med vidare

utbildning samt återkommande och partiell utbildning (Stockholm) 

( + 82 000 kr.). 
10. ökad medclsanvisning för vaktmästar- och biträdesperson::tl 

( + 284 000 kr.). 
Direktionen för Svenska diakonsällskapet har anhållit om ökad mc

clelstilldelning bl. a. till arvoden till praktikhandledare ( +32 000 kr.) 

och medelsanvisning till arvoden till lärare vid handledarkurser m. m. 

vid Sköndalsinstitutet ( + 30 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår räknar jag med oförändrad utbildniogskapacitet 

vid socialhögskolorna. På grund av tidigare intagningsökningar ökar 
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undervisningsvolymen vid högskolorna i Lund och Östersund. Jag be

räknar därför ytterligare medel för undervisning och examination 

( + 37 000 kr.). 

Vidare räknar jag medel för två tjänster som institutionstckniker vid 

högskolan i Östersund. Jag har vid min medelsberäkning också tagit 

hänsyn till ökat medelsbehov för arvoden till praktikhandledare 

(+ 52 000 kr.) och för biträdespersonal ( +40 000 kr.). 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att inrätta yt

terligare ett ordinarie universitetslektorat i rättskunskap, särskilt för

valtningsrlitt, vid socialhögskolan i Östersund. 

För förstärkning av den pedagogiska ledningen och samordningen av 

verksamheten vid socialhögskolorna får undervisningsskyldigheten för 

universitetslektorer innevarande budgetår nedsättas med sammanlagt 

högst 1 080 timmar. Jag beräknar för nästa budgetår medel för ytter

ligare 500 timmar sådan nedsättning. 

Vid min beräkning av medel till bokinköp m. m. har jag beaktat be

hovet av komplettering av beståndet av referenslitteratur vid social

högskolan i Östersund. 

För utveckling av ett informationssystem vid högskolorna har inne

varande budgetår anvisats medel under detta anslag. Vid min anmälan 

i det föregående av anslaget Nämnden för socionomutbildning har jag 

beräknat ytterligare medel för vidareutveckling av informationssyste

met. En oförändrad medelsanvisning under förevarande anslag mot

svarar behovet av medel för drift av systemet nästa budgetår. 

\f edel för fortbildningskurser i socialt behandlingsarbete samt för 

stipendier och resekostnadsbidrag till deltagare i sådana kurser har 

innevarande budgetår anvisats under anslaget Fortbildning av sociono

mer, journalister m. m. Medel för ändamålet bör för nästa budgetår an
visas under förevarande anslag. 

l\lcd hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Socialhögskolorna för budgetåret 1975/76 anvisa ett för
slagsanslag av 32 755 000 kr. 

E 31. Fortbildning av journalister 

Nytt anslag (förslag) 934 000 

l\kdcl för den fortbildning av journalister som pågår i Kalmar liksom 

för viss av Stiftelsen Pressinstitutet anordnad fortbildning anvisas inne

varande budgetår under reservationsanslaget Fortbildning av sociono

mer, journalister m. m. 

Verksamheten i Kalmar började år 1972 som försöksverksamhet 

men har fr. o. m. innevarande budgetår en mera permanent karaktär. 

Den leds av en styrelse och en kursföreståndare. Utgångspunkt för fort-
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bildningen skall vara - enligt av Kungl. Maj:t den 17 maj 1974 med
delade bestämmelser - samhällets, individens samt de små och medel
stora tidningarnas behov. Utbildningen anordnas i form av kurser i sam
hällsorienterande och - i mindre omfattning - praktiska ämnen av 
betydelse för yrkesverksamhet som journalist. Statligt studiestöd utgår till 
kursdeltagarna i form av ersättning för resekostnader samt kost och 
logi på kursorten. 

Styrelsen för fortbildning av journalister har begärt medel bl. a. för 
en konsulenttjänst ( + 74 000 kr.) och en allmän förstärkning ( + 215 000 
kr.). 0-alternativet skulle enligt styrelsen innebära en begränsning av 
antalet kurser. 

Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna har begärt en uppräk
ning av medlen för fortbildningsk"Urser inom särskilt aktuella ämnes
områden ( + 10 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör i statsbudgeten föras upp ett nytt förslags
anslag benämnt Fortbildning av journalister. 

Fortbildningsverksamheten för journalister i Kalmar bör fortsätta 
med i stort sett den omfattning och den inriktning som den har inne
varande budgetår. Enligt min mening bör man dock pröva möjlighe
terna att inom den givna kostnadsramen öka kursutbudet t. ex. genom 
att i ökad utsträckning använda sig av lärare från orten. 

Vid beräkningen av anslaget har beaktats - förutom automatiska 
kostnadsförändringar - ökade kostnader till följd av att verksamhe
ten i Kalmar har flyttat till nya lokaler ( + 143 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fort bildning av journalister för budgetåret 1975/76 an

visa ett förslagsanslag av 934 000 kr. 

E 32. Bidrag till Ericastiftelsen 

1973/74 Utgift 

1974/iS Anslag 

1975/76 Förslag 

945 000 

956 000 

1079000 

Enligt ett den 3 oktober 1973 slutet avtal mellan staten, Ericastiftelsen 
och Stockholms läns landstingskommun lämnar staten och landstings

kommunen ersättning till stiftelsen med hälften vardera av stiftelsens 
nettokostnader enligt fastställd stat. Därjämte ger enligt avtalet staten 
till landstingskommunen bidrag med 75 000 kr. per budgetår. Kungl. 
Maj:t har den 28 juni 1974 godkänt avtalet. 

För statsbidraget gäller av Kungl. Maj:t den 28 december 1972 med

delade bestämmelser. 
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Universitctskans/ersämbetet 

Universitetskanslersämbetets förslag innebär i korthet följande. 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 123 000 kr., varav 28 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. ökad medelsanvisning för de barn- och ungdomspsykoterapeutiska 

kurserna ( + 16 000 kr.). 

3. Medelsanvisning för kostnader för seminarium ( +4 000 kr.) samt 

för resekostnader ( -T-2 000 kr.). 

4. 2 tjänster som psykolog i stället för 2 tjänster som biträdande psy

kolog ( + 19 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar inte med några andra förändringar under detta anslag än 

sådana som hänför sig till inträffade löne- och prisökningar. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Bidrag till Ericastif te/sen för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 1079000 kr. 

E 33. Bidrag till Handelsbögskolan i Stockholm 

1973(74 Utgift 

197 417 5 Anslag 

1975.'76 Förslag 

1906000 

2983 000 
2 588 000 

Finansieringen av verksamheten vid Handelshögskolan i Stockholm 

regleras genom ett avtal den 23 januari 1954 mellan staten, Stockholms 

[stad]. Handclshögskoleförcningen i Stockholm samt Handelshögskolans 

i Stockholm direktion. I avtalet har vidtagits vissa ändringar senast den 
:28 mars 1974, godkända av Kungl. Maj:t den 20 december 1974 (jfr 

prop. 1974: 170, UbU 1974: 38, rskr 1974: 338). Statens bidrag till 

kostnaderna för Handelshögskolans verksamhet budgetåren 1975/76-

1978/":'9 fastställdes därvid till ett belopp som utgör 39 % av kostnader

na vid en i avtalet angiven personalstat beräknade med tillämpning a\' 

för per5onal vid universiteten gällande kollektivavtal. 

lnne\·arandc budgetår erhåller Handelshögskolan, i enlighet med en 

den 17 december 1973 träffad överenskommelse (jfr prop. 1974: 1 bi!. 

10 ~- :;o>. t;bU 1974: 13, rskr 1974: 121), ett bidrag om 2 438 000 kr. 

samt härutöver ett engångsbidrag av 532 000 kr. som kompensation 

för allmän kostnadsutveckling under tiden fram till den 30 juni 197-L 

Från anslaget bekostas vidare vissa arvoden. 

Kost11aderna vid den i avtalet angivna personalstaten beräknade 

i 1974 års löndägc inkl. 33 % lönekostnadspålägg uppgår till 6 604 493 

kr. Bidraget bör sålunda beräknas till 2 576 000 kr. Avtalet förutsätter 

att liidragct, sedan överenskommelse träffats om 1975 års löner, juste-
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ras med hänsyn härtill. Jag avser att återkomma till denna fråga vid 
min anmälan av frågan om bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 

för budgetåret 197 6/77. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm budgetåret 
1975/76 anvisa ett anslag av 2 588 000 kr. 

E 34. Bidrag till S\·enska diakonsällskapets sociala 
utbildningsYerksamhet 

1973174 Utgift 
197 417 5 Anslag 

1975176 Förslag 

385 000 

385 000 

500 000 

Från anslaget bestrids kostnader för utbildningsverksamheten vid 

Sköndalsinstitutcts sociala linje. Antalet intagningsplatser vid denna ~ir 

ca 45. 

Direktionen för Svemka diakonsällskapet 

Direktionen begär att anslaget ökas med 321 000 kr. till 706 000 kr. 
I sin anslagsframställning framhåller direktionen att den sociala ut

bildningsverksamheten vid Sköndalsinstitutet i stort motsvarar social

högskolornas utbildning men att det dock föreligger betydelsefulla av
vikelser och tillägg som ger institutets utbildning en speciell profil. 

Institutet anordnar en propedeutisk kurs för elever med bristfällig 
grundläggande utbildning, vilken utöver nödvändiga baskunskaper ger 
eleven möjlighet att tillägna sig en god studieteknik. Upp till 50 % av 

eleverna har vid antagningstillfället folkhögskoleutbildning. 
Vissa teologiska ämnen har integrerats med den sociala utbildningen. 

Därmed vill man ge livs- och världsåskådningsproblemen en viktig plats 
i undervisningen, som upptar bl. a. ämnena socialetik, religionspsykologi 
samt livsåskådning och människovård. Syftet är, enligt direktionen, att 

teckna ett vidsträckt livs- och världsåskådningspanorama, som gör den 

studerande förtrogen med samtida synsätt. Direktionen finner det ange
läget att i ett samhälle som vårt, där en rad livsåskådningar är företräd

da - bl. a. genom ett stort antal invandrare - de som utbildas för män

niskovård får resurser för en djupgående inlevelse i andras attityder och 

värderingar. 

I institutets internat finns handikappinredda rum. Under den senaste 
tioårsperioden har 46 handikappade elever fått utbildning vid Sköndals

institutets sociala linje. 

En undersökning visar att Sköndalsdiplomerade i mycket stor ut

sträckning verkar inom den s. k. tunga socialvården: nykterhetsvård, 
barnavård, socialvård och kriminalvård. 
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Föredraganden 

Jag bedömer - bl. a. med hänsyn till vad Svenska diakonsällskapet an

fört i den nyss redovisade framställningen - en viss förstärkning av me

delsanvisningen under anslaget motiverad. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbild11i11gs

verksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett anslag av 

500 000 kr. 
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d) gemensamt för universitet och högskolor 

E 35. Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar 

1973174 Utgift 

1974/i5 Anslag 

1975/76 Förslag 

37 944 416 
37 910 000 

43 376 000 

Från detta anslag bestrids lönekostnaderna vid kungl. biblioteket, 

statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, universitetsbibliotekcn i Upp

sala, Lund, Göteborg och Umeå samt biblioteken vid universitetet i 

Stockholm, karolinska institutet och tekniska högskolan i Stockholm. 

Från anslaget bestrids vidare lönekostnader för biblioteksverksamheten 

vid högskolan i Luleå. 

Från de till kungl. biblioteket anvisade medlen bestrids kostnaderna 

för forskningsbiblioteksrådet, som är ett organ för samråd i frågor av 

gemensamt intresse för de vetenskapliga biblioteken. 

I följande sammanställning redovisas personal vid de vetenskapliga 

biblioteken och belopp som hänför sig till denna personal. 

Personal 
Bibliotekarier 
Övrig personal 

Anslag 
Kungl. biblioteke! 
Statens psykologisk
pedagogiska bibliotek 
Universitetsbibliot~ken 
m. fl. bibliotek 
Universitetet i 

Uppsala 
Lund 
Göteborg 
Stockholm 
Umeå 

Karolinska insti!iltet 
Tekniska högsko];m i 
Stockholm 
Högskolan i Luh::i 
Gemensamt 

1974;'75 

142 
617 

759 

9 3)4 000 

535 000 

127 981 000) 

7 525 000 
7 434 000 
5 797 000 

255 000 
2 654 000 
2 065 000 

~ 133 000 
118 000 

?.7 910 000 

Beräknad ändring 1975176 

Myndigheterna Före
draganden 

+10 
-:--24 

-'-34 

--'-2 450 000 

+ 310000 

(--'---5 285 000) 

-+-1364000 
+ 1222000 

923 000 
' 33 000 -;--

617 000 
-;- 313000 

-+- 403 000 
,. 235 000 
-\- 175 000 

--'---8 045 000 

--'-1 
·;-1 

---:- 2 

--f I 125 000 

71 000 

( H 270000) 

-+I 230 000 
+I 059000 
+ 804 000 
+ 33 000 

' 433 000 
·+ 231 000 

+ 311 000 
169 000 

--'-5 466 000 
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Mymliglietema 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande. 

Bibliotek tjänst 
m. m. 

Kostnad Anmärkningar 
budget-
året 1975/ 
76 (tkr.) · 

Kungl. hiblioteket 
I.' Förstärkning av resurserna vid 252 

-bibliografiska institutet, bl. a. I tjänst 
som avdelningsdirektör · 

2. I tjänst som intendent vid nationalfono- 75 
teket 

3. Utbyggd bibliotcksservice at universitetet 516 
i Stockholm 

4. Förstärkning av forskningsbiblioteks- 364 
rådets resurser 

5. Medelsanvisning för statens biblioteks- 51 
depa 

6. Vissa ersättningar 67 
7_ Löneomräkning 125 

Statens psykologisk-pedagogiska 
bibliotd 
8. Allmän förstärkning 
9. Löncomräkning 

Unfrenitetsbiblioteken m. fi. bibliotek' 
10. Allmän förstärkning, U, L, G, Um, 

239 
71 

KTH 691 
l I. Fortsatt uppbyggnad av pcrsonal-

0rg;misation, Li 221 
12. 1 tjär.st som bibliotekarie (platschef) 

for bibliotcksvcrksamheten vid 
Huddinge sjukhus, Kl 82 

13. I tjänst som hihliotekarie med 
samtidig indragning av en personlig 
tjänst som bibliotekarie, S 

J 4. Konsekvenser av trygghetslagstiftningen 175 
15. Löneomräkning 4 115 

8 045 

Därav för engångs
utgifter 72 000 kr. 

Därav för engångs
utgifter 206 000 kr. 

Därav avser 291 000 
kr. höjt lönekostnads
pålägg 

Därav avser 17 000 kr. 
höjt lönekostnads
pålägg 

Därav avser867000kr. 
höjt lönckostnads
pålägg 

1 U ,_ universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet 
i Giitehorg, S ~ universitetet i Stockholm. Um = universitetet i Umeå, Kl = 
= karolinska institutet, KTH ,~ tekniska högskolan i Stockholm, Lå = hög
skolan i Luleå. 

0-altcrnativet skulle innebära bl. a. en nedskärning av öppethållande

tiderna och därmed en minskning av bibliotekens servicekapacitet gent

emot forskare och studerande. Särskilt hårt skulle förvärvsarbetande 

drabbas. då de för sina studier behöver ha tillgång till läsesalar under 

kvällsti.:'.. 
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F öredraga11den 

Genom beslut den 9 juni 1967 uppdrog Kungl. Maj:t åt statskonto
ret att med beaktande av vad dåvarande chefen för ecklesiastikdeparte
mentet anfört i prop 1967: 1 (bil. 10 s. 52 och 281, SU 1967: 40, rskr 
1967: 113) utreda frågan om de vetenskapliga bibliotekens inre organi
sation m. m. Statskontoret, som inom ramen för uppdraget överlämnat 
ett flertal rapporter, har i januari 1974 överlämnat en slutrapport inne
fattande synpunkter och förslag rörande biblioteksverksamhetens orga
nisation och administration vid universitet och högskolor. Beredningen 
av hithörande frågor pågår. 

Kungl. biblioteket har begärt betydande resursförstärkningar såväl 
för den bibliografiska verksamheten som för biblioteksservice åt uni
versitetet i Stockholm. Jag återkommer till frågan om bibliotekets biblio
grafiska åligganden vid min anmälan i det följande av anslaget Veten
skapliga bibliotek: Bokinköp m. m. Vad avser biblioteksservice åt uni
versitetet i Stockholm bör kungl. biblioteket, inom ramen för befintliga 
resurser, kunna avdela erforderlig personal för tjänstgöring i Frescati. 

Vid universitetet i Stockholm har innehavaren av en personlig tjänst 
som bibliotekarie avgått med pension (jfr prop. 1961: 1 bil. 10 s. 440, 
SU 1961: 57, rskr 1961: 179). I likhet med universitetskanslersämbetet 
anser jag att behovet av en bibliotekarietjänst kvarstår, vilket jag har 

beaktat vid min medelsberäkning. 
För bib!ioteksverksamheten vid högskolan i Luleå beräknar jag yt

terligare 155 000 kr. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

under detta anslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning 
till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksda-
gen 

att till Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar for budgetåret 1975/76 
anYis.: ett förslagsanslag av 43 376 000 kr. 

E 36. Yetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

18 541606 
19 364 000 

22 313 000 

Reservation 1957 994 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bokinköp m. m. vid kungl. 
biblioteket, statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, universitetsbib!io
tcken i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå samt biblioteken vid uni
Yersitetet i Stockholm, karolinska institutet och tekniska högskolan i 
Stockholm. Från anslaget bestrids vidare kostnader för bokinköp m. m. 

för biblioteksverksamheten vid högskolan i Luleå. 
Förslagen till ökning av medelsanvisningarna framgår av följande 

sammanställning. 
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Kungl. biblioteket 
därav för engangsutgifter 

Statens psykologisk-pedago
giska bibliotek 

Univcrsitetsbiblioteken 
m. Il bibliotek 
diirav för engångsutgifter 

Till regeringens disposition 
därav för cngitngsutgifter 

1974/75 

3 964 000 

235 000 

12 965 000 
(100 000) 

2 200 000 
(2 200 000) 

19 364 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Myndigheterna Före-
draganden 

+l 004 000 ' 775 000 ' (+ 323 000) (-1- 300 000) 

' 60000 + 29 000 ,-

-i-3 213 000 +I 445 000 
(+ 190 000) ( -) 
+ 800 000 ' 700 000 -;-

( -) 

+s 077 ooo +2 949 000 

Löncomr:ikning för kostnader avseende renMllning och städning un
der skilda anslagsposter uppgår till sammanlagt 62 000 kr. 

Forsknings bi b!ioteksrådet 

Forskningsbiblioteksrådet, som för statistik över inköpspriscrna av 
den friin utiandet förvärvade vetenskapliga litteraturen, har kunnat kon

statera en genomsnittlig prishöjning år 1973, inkl. höjning av kostna

derna för bokbindning, med drygt 11 % . Samtidigt ökade antalet tid
skriftstit!ar ar 1973 med 11,5 %. Detta motiverar enligt rådet en upp
räkning av anslaget till bokinköp med nära 23 % som kompensation för 

merkostnader för biblioteken tilI följd av nämnda procentuella höj

ningar. 

Kungl. bib/iorcket 

Med h~invisning till forskningsbiblioteksrådets rekommendation be
gär kungl. biblioteket en uppräkning av anslaget på grund av prissteg
ringar och ökad litteraturproduktion med 536 000 kr. Av den begärda 
ötningen a \·ser vidare 300 000 kr. en medelsanvisning av tillfällig na
tllr för r:-;;msti;llning av accessionskatalogen för åren 1968-1971 med 
hjl!lp av ADB. Denna verksamhet är samordnad med det datorbaserad<! 
informationssystcm för bibliotek (LIBRIS), som statskontoret har ut
vecklat. Ei1 retroaktiv uppdatering av material från accessionskatalogen 

för n:inrnda period skulle tillföra LIBRIS' databas ca 140 000 titlar. 

U 11i1 ·ers i re rsk ans/ersiimbctet 

lJni\·ersitetskanslcrsämbetct (UKÄ) föreslår en uppräkning av detta 
anslag med 13 <;"(,,, vilket är samma procentsats för prisomräkning som 

UKA har föreslagit beträffande den s. k. materieldelen av driftkost
nadsansJagen. 

AnJringsförsiagcn för nästa budgetår innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löncomräkning 1 811 000 kr. 
2. Allmlin ökning av litteraturbeståndet vid universiteten i Uppsala, 
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Lund, Göteborg och Stockholm samt vid karolinska institutet och tek
niska högskolan i Stockholm ( + 865 000 kr.). 

3. Komplettering av svenska trycket och inköp av litteratur inom 
humanistiska ämnesområden vid universitetet i Umeå ( + 275 000 kr., 
varav 65 000 kr. för engångsutgifter). 

4. Fortsatt uppbyggnad av karolinska institutets biblioteksverksam
het vid Huddinge sjukhus ( + 80 000 kr.). 

5. Fortsatt uppbyggnad av biblioteksverksamheten vid högskolan i 
Luleå ( +415 000 kr., varav 225 000 kr. för engångsutgifter). 

6. Fortsatt uppbyggnad av LIBRIS-projektet. UKÄ förordar en me
delsram av totalt 2 550 000 kr. för driften av LIBRIS budgetåret 1975/ 

76 ( + 550 000 kr.). 
7. Svensk anslutning till ett internationellt system för registrering av 

tidskrifter ( + 150 000 kr.). 
S. Lönekostnader för städledare bestrids innevarande budgetår från 

anslaget Lokalkostnader vid universiteten ro. m. Medel för dessa kost
nader bör anvisas under detta anslag ( + 22 000 kr.). 

9. Minskad mcdelsanvisning under detta anslag med hänsyn till att 
medel för parkskötsel, yttre renhållning och sophantering beräknas un

der anslaget Lokalkostnader vid universiteten ro. ro. ( - 155 000 kr.). 

10. Minskad medelsanvisning ro. h. t. engångsutgifter innevarande 
budgetår ( -100 000 kr.). 

0-alternativet skulle påverka främst inköp av monografisk litteratur 

och prenumeration av tidskrifter och serier. Ett i jämförelse med nuläget 
ökat antal böcker skulle förbli obundna, vilket skulle medföra en ökad 
förslitning av böckerna. 

Tid11ingsfilm11ingskommitten har anhållit om 300 000 kr. för mikro

filmning av svensk dagspress, som på grund av ålder eller hård förslit
ning hotas av papperssönderfall. För innevarande budgetår har Kungl. 
Maj:t anvisat 200 000 kr. för nämnda ändamål. 

Föredraganden 

Vid fördelningen av anslaget för innevarande budgetår har för uni

versitetet i Umeå förts upp 90 000 kr. för att tillgodose behovet av 

svensk litteratur på grund av ofullständiga leveranser av gransknings

excmplaret av tryckt skrift. Behovet av medel för nämnda ändamål 

kan antas vara oförändrat för nästa budgetår. 
En huvuduppgift för kungl. biblioteket som nationalbibliotek är 

bibliotekets funktioner inom det bibliografiska området. Jag har be
räknat 300 000 kr. för framställning av accessionskatalogen för åren 

1968-1971 med utnyttjande av ADB. I den mån ytterligare resurser 

erfordras för den bibliografiska verksamheten bör utrymme härför 

beredas genom omdisposition inom befintlig organisation. 
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Jag har vidare tagit upp 2 900 000 kr. för bl. a. fortsatt uppbyggnad av 

ett datorbaserat informationssystem för bibliotek (LIBRIS) och viss 

mikrofilmning av tidningar. 

Vid min medelsberäkning har jag beaktat universitetskanslersämbetets 

förslag avseende fördelningen på skilda anslag av vissa medel för ren

hållning och städning. Jag har vidare beaktat att kostnader för inven

tering och konserveringsarbeten vid Roggebiblioteket och domkyrko

biblioteket i Strängnäs, som innevarande budgetår bestrids från anslaget 

Stifts- och landsbiblioteken: Bokinköp och bokbindning m. m., nästa 

budgetår skall bestridas från förevarande anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. för budgetåret 

1975176 anvisa ett rescrvationsanslag av 2'.?. 313 000 kr. 

E 37. Förvaltningarna vid universiteten m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

47 119 868 

46 348 000 

52 882 000 

Från detta anslag bestrids utgifter huvudsakligen för personal och 

expenser vid förvaltningarna vid universiteten, karolinska institutet, tek

niska högskolan i Stockholm och högskolan i Luleå. 

1974,'75 Beräknad ändring 1975/76 

Universitets- Föredra-
kanslcrsämbctet ganden 

Persomll 
Handläggande personal 185 -~- :! of. 
Övrig personal 491 + I of. 

676 -j-3 of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 34 269 000 -i 5 449 000 +4929 000 
Sjukviird 74 000 of. of. 
Datamaskintid m.m. I 271 000 +I 055 000 +I 000 000 
Expenser 4 302 000 + 930 000 + 474 000 
Information m.m. om 
uppdragsvcrksamhet 239 000 +· 22 000 + 22 000 
Driften av den botaniska 
trädgardcn i Frescati 540 000 + 90000 + 90000 
Renhållning och städning 3 122 000 381 000 242 000 
Ersättningar till redovis-
ningsccntraler 2 980 000 ...,.. 673 000 + 261 000 
Reglering av staterna för 
rcdovisningsccntralerna I 000 of. of. 

46 79& 000 +7 838 000 -~6 534 000 
Upp/Jördsmedel 
Avkastning fran vissa 
fonder vid universitetet 
i Stockholm 450 000 of. of. 

Nettoutgift 46 348 000 +7 838 000 +6534000 
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Avlöningskostnaderna i 1973 års löneläge för den personal vid för
valtningarna för vilken innevarande budgetår medel beräknats under 

anslagspostcn till lönekostnader framgår av följande sammanställning. 

Universitetet i 
Uppsala .............................................. . 
Lund ................................................ . 
Göteborg ............................................. . 
Stockholm ............................................ . 
Umeå ................................................ . 

Karolinska institutet ..................................... . 
Tekniska högskolan i Stockholm ........................... . 
Hi.igskolan i Luleå ....................................... . 

5 939 000 
6 775 000 
4 274 000 
5 467 000 
3 242 000 
2 445 000 
3 361 000 

879 000 

Utöver de i sammanställningen upptagna beloppen har innevarande 

budgetår under anslagsposten till lönekostnader beräknats 293 000 kr. 

för personal för lokalregistrering, 148 000 kr. för försöksverksamhet 

med vidgat samarbete mellan universiteten och folkbildningsorganisatio

nerna, medel för en tjänst som director musices vid vartdera av univer

siteten i Uppsala och Lund samt för två personliga tjänster, en i Uppsala 

och en i Lund, för motionsverksamhet för studerande. Från anslags

posten bestrids även uppdragstillägg till bl. a. rektorer, prorektorer och 

vissa valda ledamöter av konsistorier. Vidare bestrids från anslagsposten 

vissa arvoden i anledning av försöksverksamhet med nya samarbetsfor

mer vid universiteten, karolinska institutet, de tekniska högskolorna 

s1mt högskolorna i Linköping och Luleå. 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet bl. a. föl

jande. 
1. Pris- och löneomräkning m. m. 6 842 000 kr., varav 1159 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet skulle främst beröra lönekostnaderna samt i viss mån 

kostnaderna för renhållning och städning. Följden skulle bl. a. bli en 

!itngsammare behandling av ärendena och en försämrad intern och 

extern service. 
3. Medel för de kostnader för försöksvcrksamhet med företagshälso

vård vid tekniska högskolan i Stockholm, som innevarande budgetår be

strids från anslag till statens personalnämnd, bör anvisas under detta 

anslag ( ..L 139 000 kr.}. 
4. Utbyggnad av personalorganisationen vid högskolan i Luleå 

( + 103 000 kr.). 

5. Kostnader 

( + 175 000 kr.). 

sammanhängande med trygghetslagstiftningc:n 

6. Vidgad försöksverksamhet med samarbete mellan universiteten och 

folkbildningsorganisationerna ( + 103 000 kr.). 
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7. Ytterligare datamaskintid för informationssystem avseende stude

rande och studieresultat ( + 800 000 kr.). 

8. Utökad informationsverksamhet ( + 370 000 kr.). 

Föredraga11de11 

Med hänYisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

52 882 000 kr. Vid mina beräkningar bar jag i enlighet med universitets

kanslersämbetets förslag tagit upp bl. a. 800 000 kr. för ytterligare data

maskintid för informationssystem avseende studerande och studieresultat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till F örvaltningama vid universiteten m. m. för budgetåret 

J 975176 anvisa ett förslagsanslag av 52 882 000 kr. 

E 38. Lokalkostnader vid universiteten m. m. 

1973/74 Utgift1 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

248 161 316 

271413 000 

313 007 000 

1 Anslaget Universiteten m.m.: Gemensamma driftkostnader. 

Från anslaget bestrids utgifter för lokalhyror, bränsle, lyse och vatten 

samt personal vid fastighetstjänsten vid kungl. biblioteket, universiteten, 

karolinska institutet, tekniska högskolan i Stockholm, högskolan i Luleå, 

socialhögskolorna, statens psykologisk-pedagogiska bibliotek samt bib

liotekshögskolan. 
Från anslaget bestrids vidare utgifter för lokalhyror samt bränsle, 

lyse och vatten vid Chalmers tekniska högskola och högskolan i Lin
köping. Medel för fastighetstjänsten vid nämnda högskolor beräknas in
nevarande budgetår under anslagen Teknisk samt viss medicinsk och 
matematisk-naturvetenskaplig utbildning och forskning rn. rn. i Göte

borg och Linköping samt Grundläggande humanistisk, samhällsveten

skaplig och matematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping. 

Lokalhyrur 
Bränsle, lyse och 'att en 
Lönekostnader \id 
fastighctstjänstcn 
Parkskötsel m. m. 

1974/75 

243 402 000 
23 228 000 

4 783 000 

271413 000 

22 Riksdagrn 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 

Beräknad ändring 1975/76 

Myndig
heterna 

+ 18 524 000 
+ 17 015 000 

+ 938 000 
+ 3 834000 

+ 40 311 000 

Före
draganden 

+ 19 833 000 
+ 17 058 000 

+ 869 000 
+ 3 834 000 

+ 41594000 
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Myndigheterna 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet bl. a. följande. 

1. Pris- och löneomräkning 16 472 000 kr., varav 303 000 kr. avser 

höjt lönckostnadspåfägg. 

2. ökad metlelsanvisning för lokalhyror ( + 18 524 000 kr.). 
3. Minskad rnedelsanvisning under detta anslag med hänsyn till att 

medel för löner till städledare beräknas under driftkostnadsanslagen 

samt under anslagen Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. och För

\'altningarna vid universiteten m. m. ( -485 000 kr.). 

4. Medel för förstärkningar vid fastighctstjänsten ( + 619 000 kr.). 

5. Medel för parkskötsel, yttre renhållning och sophantering 

( +3 834 000 kr.). 

Föredragandw 

I likhet med universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser jag att cnergi

försörjningen vid läroanstalterna bör ägnas speciell uppmärksamhet. 

Energibesparande åtgärder bör prioriteras. Jag har därför beräkn:tt 

medel för en betydande förstärkning av personalen vid fastighetstjäns

ten (+412 000 kr.). Jag räkn::ir med att förbrukningen av olja och el

kraft härigenom skall kunna minskas avsevärt. 

För budgetåret 1975/76 har jag under detta anslag beräknat medel 

även för lokalhyror samt bränsle, lyse och vatten vid journalisthögsko

lorna. Vidare har jag beaktat UKÄ:s förslag avseende fördelningen på 

skilda anslag av vissa medel för renhållning och städning. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

fi.ireslår riksdagen 
att till Lokalkostnader vid universiteten 111. m. för budgetåret 

l 975/76 anvisa ett förslagsanslag av 313 007 000 kr. 

E 39. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1993 530 

1400 000 

1600 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för ersättning åt vissa opponenter 

vid disputationer inom de läroanstalter, för vilka universitetskanslers

ämbctet (UKA) är central förvaltningsmyndighet. Kungl. Maj:t har den 

7 juni 1974 meddelat föreskrifter för anslaget. 

U11iversitetskanslersämbetet 

Antalet forskarstuderande och därmed antalet disputationer har se

dan reformeringen av forskarutbildningen ökat väsentligt. UKÄ räknar 
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därför med att medelsanvisningen behöver höjas successivt och föreslår 

för nästa budgetår en höjning med 100 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till belastningen bör anslaget för nästa budgetår räknas 

upp med 200 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt rissa opponenter l'iJ disputationer för bud

getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1600000 kr. 

E 40. Ersättning åt sakkunniga i befordringsärendcn 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

3 331 549 

3 650 000 

3 650 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för ersättning åt sakkunniga i så

dana befordringsärenden inom åttonde huvudtitelns område, där ersätt

ning inte skall utgå av för ändamålet särskilt anvisade medel. Kungl. 

:Maj:t har den 7 juni 197-i meddelat föreskrifter för anslaget. 

Univcrsitetskamlersämbetct 

Universitetskanslcrsämbetet föreslår att anslaget för nästa budgetår 
förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt sakkunniga i befordringsiirenden för budgct
[iret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 650 000 kr. 

E 41. Stipendier för forskarutbildning 

1973174 Utgiftl 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

13 596 421 
16 040 000 
16 653 000 

Reservation 1 

1 Anslaget Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier. 

1199 127 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels stipendier för forskarut

bildning (doktorandstipendier), dels - i vissa fall - doktorand- och 

tilläggsstipendier enligt äldre bestämmelser vid läroanstalter för vilka 

universitctskanslcrsämbetet (UKÄ) är central förvaltningsmyndighet 
samt vid Handelshögskolan i Stockholm. Innevarande budgetår bekostas 
sammanlagt ca 1 330 stipendier från anslaget. 
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Stipendium för forskarutbildning utgår med 12 250 kr. per år. Dok
torandstipendium enligt äldre bestämmelser utgår med 9 500 kr. för nio 

månader. Efter särskild ansökan kan dessutom ges tilläggsstipendium för 
ytterligare upp till tre månader per år. 

Kungl. Maj:t har den 7 juni 1974 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Universitetskanslersämbetet 

UKÄ föreslår att antalet stipendier ökas med 100 och att - som en 
anpassning till levnadskostnadernas utveckling - beloppet per stipen
dium höjs med 2 250 kr. till 14 500 kr. 

Alternativ 0 skulle innebära att omkring 65 färre stipendier skulle 
kunna delas ut under budgetåret 1975176. 

F öredragandcn 

För budgetåret 1975176 beräknar jag medel för ytterligare 50 stipen
dier för forskarutbildning (doktorandstipendier). Anslaget bör därför 
räknas upp med 613 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Stipendier för forskarutbildning för budgetåret 1975176 
anvisa ett reservationsanslag av 16 653 000 kr. 

E 42. Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

9 954 7-lS 
11205000 
12 665 000 

Reservation 688 312 

Kungl. Maj:t har den 7 juni 1974 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Uni1•crsitctskans/ersämbetet 

Univer5itctskanslersämbetet (UKÄ) föreslår att anslaget för nästa 

budget!' i1öjs med 3 000 000 kr. till 14 205 000 kr. UKÄ räknar därvid 
med för·Jdning av medlen på olika ändamål enligt följande samman

ställning. 

Forskningsprojekt 
Utvccklingsarbete 
Utbildning av lärare och annan personal 
Information, planering m.m. 
Löner 

2 200 000 (-i- 400 000) 
7 625 000 (+I 450 000) 
3 060 000 ( + 900 000) 

600 000 ( + 250 000) 
720 000 ( of.) 

14 205 000 ( -:-3 000 000) 

En viktig uppgift för läroanstalterna och UIV\ är att fortlöpande 

söka förbättra undervisningens organisation och arbetsformer. Detta 

syfte bör främjas genom kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbcte 
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(FoU). Verksamheten omfattar tre huvudformer, nämligen forsknings
projckt, institutionsanknutna utvecklingsprojekt i form av organisato
riska försök m. m. samt utbildning av lärare och annan personal. 

Enligt UKÄ kommer behovet av FoU uppenbarligen att öka ytterli
gare, då nu ett omfattande reformarbete planeras inom universitets- och 
högskolesektorn. Kvantitativt har uppgifterna för FoU inom universi
tets- och högskoleområdet ökat genom att det fr. o. m. innevarande bud

getår också skall tillgodose socialhögskolornas behov. UKÄ har i sitt 

remissyttrande över U 68:s huvudbetänkande understrukit behovet av 
vidgade insatser inom det pedagogiska utvecklingsarbctets område. Detta 
bör dock inte begränsas till enbart olika undervisningsfrågor; i själva 
verket måste FoU-insatscrna i stor omfattning också ta upp frågor som 
har att göra med t. ex. den högre utbildningens funktioner i och anknyt
ning till samhället i övrigt. Den av UKÄ under de senaste åren förordade 
kraftiga uppräkningen av anslaget markerar en prioritering av verksam
heten som alltjämt kvarstår. 

Forskningsprojekten, som de senaste åren omfattat ca 15-20 % 

av anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete, inriktas inte bara på att 
utveckla och pröva nya metoder för undervisning och resultatkontroll 
utan även på att utveckla metoder för analys av såväl högskolesektorns 
mål som dess struktur och relationer till samhället i övrigt. Denna se
nare, mer direkt policy-orienterade forskning har sin största betydelse 
genom att bidra till mer insiktsfulla och nyanserade synsätt och pro
blemuppfattningar såväl hos politiker och planerare som hos lärare och 
studerande. 

Utrecklingsprojekten, som omfattar ca 60 % av anslaget till pe
dagogiskt utvecklingsarbete, inriktas på olika frågor rörande utbild
ningsplanering och undervisning och syftar till mer kortsiktiga, kon
kreta förändringar i planeringen och i undervisningssituationen. De be
drivs dels som institutionsanknutna utvecklingsprojekt, dels som gemen
samma utvecklingsprojekt. 

För 11tbildni11g av lärare och annan personal disponeras under bud
getåret 1974/75 2 160 000 kr. Under detta budgetår kommer ett antal 
kurser för den undervisande personalen att anordnas i enlighet med det 
handlingsprogram som framlades i UKÄ:s förslag till anslagsframställ
ning för budgetåret 1971/72. Härutöver kommer ett antal specialkurser 
och konferenser att anordnas. 

Den personalutbildning som försöksvis genomförts på grundval av 
universitetspedagogiska utredningens principbetänkande har medfört en 
betydligt ökad pedagogisk aktivitet vid de berörda institutionerna. 

Det är enligt UKÄ:s mening angeläget att dessa positiva erfaren

heter tas tillvara och utvecklas vidare och att det för universitetens 
och högskolornas personal - i likhet metl vad som gäller statsförvalt
ningen i övrigt - skapas möjlighet att genomgå befattningsutbildning. 
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UK.Ä avser att under detta läsår för regeringen redovisa ett förslag 
till handlingsprogram för mera systematiserad utbildning av den under

visande personalen. Programmet avses börja genomföras budgetåret 
1976/77. 

Resurserna för utbildningen av den icke undervisande personalen be

höver enligt UK.Ä kraftigt förstärkas. Utbildning av prefekter, studie
vägledare samt teknisk och administrativ personal har inte den kapa
citet som vore önskvärd för att tillfredsställa behoven inom utbildnings

området. UK.Ä framhåller även att den nya lagstiftningen angående 
ökad anställningstrygghet kommer att medföra krav på att all personal 

åtar sig uppgifter, som delvis ligger utanför deras tidigare utbildning 
och erfarenheter. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är 
dock att ökade insatser i form av specialkurser inom ramen för perso

nalutbildningsprogrammct kan erbjudas den berörda personalen. UKÄ 

förutsätter därför en successiv ökning av resurserna för specialkurser 
fr. o. m. budgetåret 1975/76. 

Budgetåret 1974175 disponeras 350 000 kr. för planering, uppfölj
ning samt information beträffande pedagogiskt forsknings- och utveck
lingsarbete. 

Insatser på informationssidan är av avgörande betydelse för att re
sultaten av verksamheten skall komma till praktisk användning och ut
gör därför en viktig förutsättning för att de övriga medel som sätts in 
på området ger en produktiv avkastning. En fortsatt utbyggnad av in
formationsverksamheten är enligt UKÄ:s erfarenhet och bedömning syn

nerligen angelägen. Efter hand som verksamheten växer krävs också 
ökade resurser för planering och uppföljning. 

Ur förevarande anslag utgår medel till avlöning av viss personal vid 
UKX. För detta ändamål föreslås för budgetåret 1975176 ingen föränd
ring. 

Alternativ 0 skulle innebära så kännbara inskränkningar på alla de 
aktiviteter som bekostas från anslaget såsom minskade möjligheter till 
pedagogisk försöksverksamhct, minskat antal kurser och kursdeltagare 

vid utbildning av lärare och annan personal samt beträffande informa

tionen, att ett praktiskt utnyttjande av verksamhetens resultat försvåras. 

Föredraganden 

Anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete har under senare år ökat 

väsentligt. Vissa kostnader inom detta område bestrids även från an
slagen Universitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnadcr samt För

valtningarna vid universiteten m. m., nämligen för dels personal m. m. 
vid enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitctskanslers

ämbetet (UKÄ), dels läromedelsccntralerna och bevakningen av läro

medelsfrågor vid vissa läroanstalter. 
Utbyggnaden av det pedagogiska utvecklingsarbetet inom UKA:s 

ansvarsområde har även för budgetåret 1975/76 hög prioritet i UKÄ:s 
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förslag till anslagsframställning. Den verksamhet som bekostas från 

detta anslag har enligt min mening en avgörande betydelse för förny

elsen av utbildningen vid universitet och högskolor, inte minst i per

spektiv av de reformer som högskolesektorn står inför. 

Jag vill även i år framhålla vad föredragande statsrådet underströk 

i prop. 1973: 1 (bil. 10 s. 403), nämligen det angelägna i en fortlöpande 

omprövning av fördelningen av de anvisade medlen på olika områden 

inom utvecklingsarbetet. I den mån medel från anslaget används till 

personalutbildning bör fortfarande behovet av utbildning för personal

kategorier som har kort formell utbildning särskilt beaktas. Vidare bör 

beaktas behovet av utbildning av ledamöter i beslutande organ bl. a. 

inom ramen för försöksverksamheten med nya samarbetsformer. Vad 

gäller den pedagogiska utbildningen för lärare har jag vid min medelsbe

räkning för nästa budgetår utgått från en i huvudsak oförändrad vcrk

s::unhet. En utbyggnad av denna verksamhet är enligt min mening ange

Eigen. Utbildningen bör emellertid organiseras på ett sådant sätt att 

merkostnader inte uppstår under anslagen till avlöningar till lärarper

sonal. 

Vid min anmälan av anslaget Journalisthögskolorna har jag an

fört att det pedagogiska utvecklingsarbetet bör kunna omfatta även 

jot1rnalistutbildningcn. Medel från förevarande anslag bör därför -

efter prÖ\'ning av UKA - kunna användas även för projekt röraride 

journalistutbildning. 

För nästa budgetår bör anslaget ökas med 1460 000 kr. Jag hem

sfaller att regeringen föreslår riksdagen 

att tiil Pedagogiskt utveckli11gsarbete vid 1111iversiieten m. ni. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett rl.!scrvationsanslag av 

12 665 000 kr. 

E 43. Cnin:rsitetens datamaskinccntral~r 

1973/7..:. i"ettoutgift 562 835 

1974/75 Anslag 1 000 
1975;'76 Förslag 1 000 

Organisationen av datoranvändningen inom den högrl.! utbiidningl.!ns 

och forskningens område fastställdes av statsmakterna år 1965 (prop. 

1965: -10, SU 1965: 107, rskr 1965: 297 och prop. 1965: 42, SU 1965: 

91, rskr 1965: 224). På var och en av de fem universitetsorterna finns 

en datamaskincentral. Centralen i Stockholm är gemensam för de hög

re läro~mstalterna på orten och försvarets forskningsanstalt. :finansie

ringen a\' centralernas utbyggnad samt förnyelse av datoranläggning

arna sker över statens datamaskinfond, som förvaltas av statskontoret. 

Datam::iskinccntralcrna skall vara ekonomiskt självbärande. Utgif

terna skall alltså täckas av inkomster för utnyttjande av centralernas 
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tjänster, varvid den del av avgifterna som utgör avskrivning och ränta 
inlevereras till fonden. Anslaget belastas med de underskott som kan 
uppstå ett enskilt budgetår med hänsyn till att maskinerna utnyttjas 
ojiimnt m. m. På motsvarande sätt uppkommande överskott tillförs 
statsverket. 

För datamaskincentralerna finns en gemensam styrelse under univer
sitetskanslersämbetet (UKA). 

Kungl. Maj :t har den 28 juni 1974 meddelat föreskrifter för anslaget. 
Genom beslut den 24 april 1970 uppdrog Kungl. Maj:t åt UKÄ. att 

i samråd med statskontoret och mot bakgrund av erfarenheterna av den 
år 1965 fastställda organisationen för automatisk databehandling inom 
den högre utbildningens och forskningens område utreda det framtida 
behovet av datakapacitet inom detta område och hur detta behov 
skulle tillgodoses. UKA har i december 1974 i samråd med statskon
torct avgett förslag rörande datakapacitet för högre utbildning och 
forskning. 

U11i1·ersi1erskanslersämbetet 

CKÄ föreslår att förevarande anslag förs upp med oförändrat be
lopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Universitetens datamaskincentraler för budgetåret 1975/76 
anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 4-1. Kostnader för datamaskintid 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

23 306 832 
24 650 000 
26 650 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för sådant utnyttjande av data
maskinanläggning, som är avsett för högre utbildning, samt för sådana 

projekt som prövas ha vetenskapligt intresse och vara utan direkt för
värvssyfte. Km1gl. Maj:t har den 7 juni 1974 meddelat föreskrifter för 

anslaget. 

U 11 i1 ·ersitet s kanslersämbetet 

Enligt universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömning har den ut

byggnad av universitetens datamaskincentraler, som skett på grundval 

av 1965 års riksdagsbeslut (prop. 1965: 40, SU 1965: 107, rskr 1965: 
297 och prop. 1965: 42, SU 1965: 91, rskr 1965: 224), inte i erforderlig 
utsträckning följts upp genom förstärkningar av anslaget till kostnader 
för datamaskintid. På grundval av den inom UKA utförda utredningen 
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föreslår UKÄ att anslaget för budgetåret 1975/76 höjs med samman

lagt 10 milj. kr. Av denna summa avses 3,5 milj. kr. åtgå för att åter

ställa den servicenivå som rådde budgetåret 1973174. För kostnads

stcgringar samt utbyggnaden av dataservicen för högskolan i Luleå 

beräknas 1,5 milj. kr. och 5,0 milj. kr. äskas för övriga angelägna för

stärkningar. 

\'ad 0-alternativet beträffar skulle en reduktion av anslaget till kost

i~ader för datamaskintid tvinga fram en inskränkning av servicen till 

såväl interna som externa kunder, framhåller UKÄ. Detta kan i sin tur 

komma att medföra bortfall av kunder och intäkter. En minskning av 

hefintlig utrustning måste göras och person~tl vid datamaskincentralerna 

fristäl !as. 

Fi;rcdraganden 

Universitetskanslersärnbetet (UKÄ) har i samråd med statskontoret i 

december 1974 lagt fram förslag till ändring av organisationen av data

vcrksamheten samt ändrade former för finansieringen av denna verk

samhet. Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad. Viss utrcd

ningsverksamhct på dataområdet pågår fortfarande. Den s. k. datasam

ordningskommitten väntas avge sitt betänkande under detta år. Jag 

är därför inte beredd att nu ta ställning till UKÄ:s förslag. 

Jag vill erinra om att kostnader för datamaskintid får täckas av 

medel även från driftkostnadsanslagen och anslagen till de olika forsk

ningsråden. Förevarande anslag bör för nästa budgetår ökas med 2 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för datamaskintid för budgetåret 1975/76 
anvisa ett förslagsanslag av 26 650 000 kr. 

E 45. Extra utgifter vid universiteten m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

1865155 
1440 000 

1440000 

Reservation 1272349 

Detta anslag är genom beslut av Kungl. Maj:t den 7 juni 1974 fördelat 

enligt följande sammanställning. 

J. Universitetet i Uppsala ................................. . 
2. Universitetet i Lund .................................... . 
3. Universitetet i Göteborg ................................ . 
4. Universitetet i Stockholm ............................... . 
:'i. Universitetet i Umeå ................................... . 
6. Karolinska institutet ................................... . 
7. Tekniska högskolan i Stockholm ......................... . 
~. Högskolan i Luleå ..................................... . 
9. Till universitetskanslersämbctets disposition .............. . 

10. Till Kungl. Maj:ts disposition ........................... . 

110000 
230 000 
180 000 
175 000 
150 000 
90 000 
85 000 
40000 

140 000 
230 000 

1440000 
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Posterna 1-8 disponeras i enlighet med beslut av resp. konsistorium 
(motsv.). Från posten Till Kungl. Maj:ts disposition bestrids kostnader 
för förstärkningsåtgärder vid universiteten och vissa högskolor inom ut

bildningsdepartementets verksamhetsområde. 

U ni vers it etskansl ersän i betet 

Prisomräkning 100 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 
h..:mställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra lllgif ter vid universiteten m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett rescrvationsanslag av 1440000 kr. 
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e) vissa forskningsändamål 

E 46. Medicinsk forskning 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

51105 406 

58 015 000 

64 352 000 

Reservation 757 096 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt, dels 

tio extra ordinarie tjänster som professor, fem extra ordinarie tjänster 

som biträdande professor och tjugofem särskilda forskartjänster. Vidare 

bestrids kostnader för medicinsk publiccringsverksamhet och statens 

medicinska forskningsråds förvaltning. 

Allmänmedicinsk och 
yrkesmcdil:insk forskning 

fysiologi och 
farmakologi 
kirurgi 
medicin 
medicinsk kemi 
medicinsk mikro-
biologi 
morfologi 
odontologi 
psykiatri 
kontrakbforskning 
under ledning av 
specia lkommittecr' 
övrigt 

Förvaltning 

Förs·:arsmcd ic:insk 
forskning 

1974/75 

52 600 0001 

(14 224 000) 
(3 881 000) 
(5 442 000) 

(JO 230 000) 

(4 006 000) 
(4 619 000) 

(917 000) 
(I 370 000) 

(4 568 000) 
(3 343 000) 
1 045 000 

4 370 000 

58 015 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Statens medicin- Före-
ska forskningsråd draganden 

-! . 28 200 000 

( +8 045 000) 
(-t-2 195 000) 
( +3 079 000) 
(-t-5787000) 

( +2 264 000) 
(+2611 000) 
(·I- 519000) 
(+ 776 000) 

(+2115000) 
(+ 809 000) 
+ 455 000 

-! 2 330 000 

+30 985 000 

+6 337 000 

of. 

+6 337000 

' Delbeloppen anger ddt:ts preliminlira fördelning. 
' Arbetsmedicinsk och socialmedicinsk forskning, forskning rörande beroende

framkallande medel, metodutveckling, metodkontroll, biomedicinsk dokumen
tationsverksamhet m. m. 

Statens medicinska forskningsråd 

J. Rådets utredande och initierande aktiviteter ägnas i hög grad den 

målinriktade forskningen. I sin anslagstilldclning fortsätter rådet dock 
en bred satsning inom hela det medicinska forskningsfältet. Rådets 
resurser har på grund av kostnadsutvecklingen knappast ökat reellt un
der de senaste åren. Genom rådets prioriteringssystem har ändå nya 

projekt kunnat tilldelas medel. Den finansiella situationen har dock 
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medfört att de prioriterade projekten inte kunnat erhålla resurser för 
optimal verksamhet. 

2. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 
av anslag motsvarande 50 tjänster. 

3. ökade medel för forskar- och forskarrekryteringsbefattningar, för 
stipendier och för biträdespersonal. 

-L Resursförstärkning för att möjliggöra anslag till s. k. tung utrust
ning (4 milj. kr.), och täcka ökade kostnader för försöksdjur (400 000 
kr.). 

5. Kostnaderna för den personal vid den biomedicinska dokumenta
tionscentralen vid karolinska institutet, som nu bestrids från rådets an
slag, bör fortsättningsvis bestridas från anslaget Medicinska fakulteter
na m. m.: Driftkostnader (-483 000 kr.). 

6. En tFinst som byråchef i löncgrad F 24 vid rådet. 

Föredraganden 

Vid min beräkning av anslaget Medicinska fakulteterna m. m.: Drift
kostnader har jag beaktat sådana personalkostnader vid den biome
dicinska dokumentationscentralen vid karolinska institutet vilka inne
varande budgetår bestrids av medicinska forskningsrådet. Förevarande 
anslag bör därför minskas med motsvarande belopp. 

Vid min beräkning av medelsanvisningen till försvarsmedicinsk forsk
ning har jag samrått med chefen för försvarsdepartementet som be
dömt frågan från totalförsvarssynpunkt. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Medicinsk forskning för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
reservationsanslag av 64 352 000 kr. 

E 47. Humanistisk forskning 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

10390179 
11915 000 
15 000 000 

Reservation 602 411 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt samt 
tre extra ordinarie tjänster som professor och tio särskilda forskar
tjänster, dels statens humanistiska forskningsråds förvaltning. 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1974175 användas högst 

425 000 kr. av anslaget. 
Statens humanistiska forskningsråd disponerar utöver detta anslag 

a\"kastningen av humanistiska fonden. 
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Statens humanistiska forskningsråd 

1. Angelägna forskningsprojekt, som rådet vill stödja vid eri anslags

ökning, är bl. a. projekten Kulturell miljövård, Urbaniseringens kultur

processer, Livsi1skådningsforskning samt Humanistisk massmediaforsk
ning. Dessutom avser rådet att efter probleminventering initiera huma

nistisk forskning avseende utomeuropeiska kulturområden. 

En stor del av de medel som rådet disponerar används för att be

kosta tryckning av forskningsrapporter m. m. Tryckkostnaderna ökar 
f. n. kraftigt, vilket får kännbara återverkningar på rådets budget. 

2. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 

av anslag motsvarande 5 tjänster. 

3. En extra ordinarie tjänst som professor i empirisk konfliktforsk

ning, personlig för docenten vid universitetet i Lund Sven Tägil, med 
placering Yid uniYersitetet i Lund. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

har tillstyrkt förslaget. 
En extra ordinarie tjänst som professor i bebyggelsevård, personlig för 

professorn i su·nsk och jämförande arkitekturhistoria vid konsthög

skolan Göran Lindahl, med placering vid nordiska institutet för sam

hällsplanering. UKÄ, statens planverk och nordiska institutet för sam

hällsplanering bar tillstyrkt förslaget. 

4. Fem särskilda forskartjänster. 
5. Tjänst som byråchef i lönegrad F 24 vid rådet. 
6. R<1det yrkar att anslaget nästa budgetår ökas med 5 685 000 kr. 

till 17 600 000 kr. Inom ramen för detta belopp bör för förvaltningskost
nader beräknas 555 000 kr. vilket innebär en ökning med 130 000 kr. 

Föredragandm 

.Tag vill inledningsvis erinra om vad jag anfört vid min anmälan av 
vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning. Min 
ber~ikning a\' detta anslag innebär således en kraftig förstärkning av hu
manistiska for~kningsrådets resurser. Jag utgår från att denna förstärk
ning, i ö\'Crcmstämmclse med vad rådet anfört i sin anslagsframställ
ning, framför allt används för stöd till forskningsprojekt som är av tvär
vetenskaplig natur och inriktade på aktuella samhällsproblem. 

Jag förordar att en extra ordinarie professur i empirisk konfliktforsk
ning, personlig för docenten vid universitetet i Lund Sven Tägil, inrättas 

den 1 juli 197:'. Ttigils kompetens för tj1-insten vitsordas i sakkunnigut

E\tanden. 
Anslaget b0r fär nästa budgetår räknas upp med 3 085 000 kr. till 

15 000 000 kr. 
Jag hemstäiler att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en extra ordinarie professur i 
enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2. till Humanistisk forskning för budgetåret 1975176 anvisa ett 
reservationsanslag av 15 000 000 kr. 
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E 48. Samhällsforskning 

1973/74 Utgift 11 820 539 Reservation '.! 702 940 
1974175 Anslag 13 600 000 
1975176 Förslag 15 739 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt samt 
tre extra ordinarie tjänster som professor och sjutton särskilda forskar
tjänster, dels förvaltningen vid statens råd för samhällsforskning. För 
förvaltningskostnader får budgetåret 1974175 användas högst 545 000 
kr. av anslaget. 

1974/75 

Sociah·ctemkaplig forskning 
och pub!iccringsverksamhet 6 350 000 
Rätts vetenskaplig 
forskning och publicc-
ringsverksamhct I 300 000 
Psykologisk och pedagogisk 
forskning och puhli-
ccringsverksamhet 5 950 000 
F olkröre lseforskning 

13 600 000 

Statens räd för samhälls/ orskni11g 

Beräknad ändring 1975/76 

Statens räd 
för samhälls
forskning 

+3 150 000 

+ 600 000 

+I 650 000 

+s 400 ooo 

Före
draganden 

+I 639000 

+ 500000 

-i 2139 000 

1. Under den senaste femårsperioden har den sektoriellt finansierade 
s;unhälls\'etenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) 
fått ökad omfattning. Denna omfattar framför allt tillämpad forskning 
och utvcck\ingsarbete. 

Det är nödvändigt att grundforskningen, som är en förutsättning för 
alia FoU-aktiviteter, inte eftersätts. För att behovet av sådan forskning 
bättre skall kunna tillgodoses bör rådets resurser kraftigt förstärkas. 

Rådets verksamhet har de senaste åren inriktats på att initiera och 
stödja större och mera långsiktiga forskningsprojekt. Det är dock ange

läget att, vid sidan av dessa projekt, insatser kan göras inom aktuella 

områden. 
2. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 

av anslag motsvarande 10 tjänster. 
3. En extra ordinarie tjänst som professor i makrosociologi, personlig 

för professorn Gösta Carlsson, med placering vid universitetet i Stock

holm. Univcrsitetskanslcrsämbctet har tillstyrkt förslaget. 
4. ökat antal särskilda forskartjänster vid rådet samt ytterligare me

del för andra typer av forskarbefattningar och tör biträdespersonal 

m.m. 
5. En tjänst som kanslichef i lönegrad F 24 vid rådet. 
6. För förvaltningskostnader bör beräknas ett belopp av 737 000 kr., 

vilket innebär en ökning med 192 000 kr. 
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FJredraga11de11 

Jag vill inledningsvis erinra om vad )ag anfört vid min anmälan av 
'issa gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning. 

Llnder detta anslag har jag således beräknat bl. a. 500 000 kr. för forsk

ning inom områden av särskilt intresse för vissa folkrörelser. Jag kom

mer i annat sammanhang att föreslå att dessa medel skall disponeras 

i enlighet med beslut av en delegation med representanter för folkrö

relsernas samarbetsorganisationer. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Samhällsforsk11i11g för budgetåret 1975/76 anvisa ett re

servationsanslag av 15 739 000 kr. 

E 49. Naturvetenskaplig forskning 

I 973i74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

66 317 490 

70130 000 
78 460 000 

Reservation 5 103 803 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt, dels 

sju extra ordinarie tjänster som professor och tjugonio särskilda forskar

tjänster, dels statens naturvetenskapliga forskningsråds förvaltning. Från 

anslaget bestrids även kostnader för rymdforskningsprojekt inom verk

samhetsområdet för statens delegation för rymdverksamhet (jfr prop. 

1972: 48 s. 37, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). 

1974/75 

Naturvetenskaplig forskning 62 705 0001 

Programområden 
I. biologi 
2. kemi 
3. geovetenskaper 
4. fysik 
5. publicering och 

information 
6. serviccverksamhet m. m: 
7. förvaltning 

Rymdforskning 

(19 050 000) 
(13 450 000) 
( 9 250 000) 
( 14 810 000) 

(2 400 000) 
( l 860 000) 
(I 885 000) 

1425 ooo• 
70130 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Rådet/Rymd
delegationen 

+49 000 000 

( +13 580 000) 
( + 12 090 000) 
( + 9 610 000) 
( + 11 910 000) 

( + 400 000) 
( + 710 000) 
( + 700 000) 

+ 3134000 

+-52134 000 

Föredra
ganden 

+ 7 256000 

1074000 

8 330 000 

' Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Delbeloppen anger rådets preli
minära fördelning pä programområden. 

2 Statens delegation för rymdvcrksamhet. 

Statens naturvetenskapliga forskningsråd 

1. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 

av anslag motsvarande ca 37 tjänster. 
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2. En balanserad utveckling inom det naturvetenskapliga området 
måste, enligt rådet, tryggas på lång sikt för att man skall kunna uppnå 
en tillfredsställande utveckling inom en rad samhällssektorer. Mot denna 
bakgrund anser rådet att ökade insatser bör göras inom samtliga pro
gramområden. Rådet prioriterar därvid följande områden. 

Biologi: ekokemi, taxonomi, genetik och marinbiologi. 

Kemi: katalys, enzymologi och specifika reaktioner, havskemi samt 
biologiska membraner. 

Geo\'etenskaper: globala atmosfäriska forskningsprogrammet, inter
nationella geodynamiska projektet, internationella geologiska korrela
tionsprogrammet, hydrologisk forskning inklusive internationella hydro
logiska programmet, fysisk oceanografi och marin geologi. 

Fysik: biofysik, datalogi, vissa delområden inom kondenserade ma
teriens fysik, miljöfysik och radioastronomi. 

3. Av den föreslagna ökningen av anslaget utgör 23 860 000 kr. rådets 
begränsade äskande. Inom ramen för detta belopp bör medelsbehovet 
för bl. a. följande ändamål tillgodoses. 

Rådet prioriterar särskilt havsforskning som ett temaområde med 

anknytning till de fyra huvudprogramområdena. De prioriterade pro
grammen inom dessa områden är marinbiologi, havskemi, fysisk oceano
grafi och maringeologi samt miljöfysik ( +2 700 000 kr.). 

ökade resurser behövs dessutom för nya projekt inom övriga priori
terade områden ( + 1 975 000 kr.). 

ökat medelsbehov för rådets medverkan i projektet Barrskogsland
skapets ekologi ( -i-1 450 000 kr.). 

4. Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges deltagande i 
vissa internationella forskningsprojekt. För nästa budgetår räknar rådet 
preliminärt med ett ökat medelsbehov om sammanlagt 820 000 kr. för 
de svenska bidragen till dels den europeiska organisationen för astro
nomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO) (jfr prop. 1961: 138, 
UU 1961: 3, rskr 1961: 253), dels den europeiska konferensens för 
molekylärbiologi (CEBM) allmänna program (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 
s. 342, SU 1968: 41, rskr 1968: 114) och specialprojekt för ett europeiskt 
laboratorium för molekylärbiologi (jfr prop. 1973: 1 bil. 10 s. 418, UbU 

1973: 10, rskr 1973: 108). 
5. Naturhistoriska riksmuseet har föreslagit att palynologiska labora

toriet, vilket f. n. bekostas från detta anslag, den 1 juli 1975 överförs 

till museets botaniska sektion. Vidare har museet föreslagit att 1 biträ
destjänst vid ringmärkningscentralen, vilken f. n. bekostas från detta 
anslag, från den 1 juli 1975 förs upp i museets stat. Vid ett bifall till 
dessa förslag räknar rådet med ett minskat medclsbchov ( - 327 000 

kr.). 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har föresiagit att in

stitutet från den 1 juli 1975 övertar ansvaret för det stationsnät som 
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inoni r<1c:en för den internationella hydrologiska dekaden har upprättats 

för be~i::nming av slamtransport med svenska floder till Östersjön och 

Västerkwt. Vid ett bifall till detta förslag räknar rådet med ett minskat 

medelst.cl~0\· ( -150 000 kr.). 

Råde: har i särskild skrivelse tagit upp frågan om svenskt deltagande 

i intcrnaticnclla hydrologiska programmet. 

t-.fot bakgrund av de positiva erfarenheterna av forskningsprogrammet 

rörande världens vattentillgångar, den s. k. internationella hydrologiska 

dekaden (IHD), beslöt Unesco vid generalkonferensen år 1972 att, som 

en lån~~iktig uppföljning av IHD, år 1975 inleda dd internationella 

hydrologi>ka programmet (IHP). 

Enligt r~dct har det svenska IHD-arbetet haft avgörande betydels>! 

för ut\'cci;!ingen av den svenska hydrologiska forskningen. Rådet före

slår :i.it Sverige skall delta i IHP som en vidareutveckling av det 

arbete 5<'.'m bedrivits inom ramen för IHD. Vidare begär rådet bemyn

digande att tillsätta en hydrologisk forskningskommitte med uppgift 

bl. a. att leda och samordna IHP-aktiviteter, att svara för uppföljningen 

av den ~' cnska !HO-verksamheten samt att verka för samordning med 

program med hydrologiskt innehåll vid andra internationella organ. 

Statens ä!egation för rymdverksamhet 

Det S\-~:".ska rymdforskningsprogrammet omfattar huvudsakligen sond

rakctH:bamhet samt medverkan av svenska forskare i såväl ESRO:s 

satcllitr:·<c:kt som andra internationella satellitprojekt. 

1. F. r.. planeras ett internationellt forskningsprojekt, Intcrnational 

Magni:;t(1;;,hcric Study (lMS), för samordnad forskning under perioden 

1976-1078 om förhållanden i den nära rymden och speciellt förhal

landen::: i jordens magnetosfär. För det svenska programmet inom ra

men fri~ I\·IS räknar delegationen för nästa budgetår med ett ökat rne
dcbbch~.--; av 800 000 kr. 

'.!. Inom ramen för avtal mellan Sverige och Sovjetunionen om tek

niskt-n:::.~tn·etenskapligt samarbete har ett avtal träffats med Sovjet

tmioge;;s Interkosmosdtd om ett svenskt-sovjetiskt satellitexperiment. 

Delcga'.i:_·:!cn har vidare träffat en principöverenskommelse med Sovjet

union::n;: foterkosmosråd om fortsatt rymdsamarbete och ber:iknar ett 

ökat me:!~hbehov för nästa budgetår av 1 milj. kr. 

J::i~! L.::- i det föregående föreslagit att kostnaderna för palynologiska 

laborat0::-:~t, vilka f. n. bestrids från förevarande anslag, fr. o. m. den 

l juli 1.c.-5 skall bestridas från anslagen till naturhistoriska riksmuseet. 

Sarntidif'.. har jag föreslagit att kostnaderna för en tjänst vid muscch 

23 Ri.'.,::·,··r;:cn 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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ringmärkningscentral, vilka f. n. bestrids från förevarande anslag, 
fr. o. m. den 1 juli 1975 skall bestridas från nämnda anslag till mu
seet. Jag har tagit hänsyn till dessa förslag vid min beräkning av 
medlen för nästa budgetår till naturvetenskaplig forskning. 

Jag har vidare, efter samråd med chefen för kommunikationsdeparte
mentet, räknat med att kostnaderna för det stationsnät för bestämning 
av slamtransport med svenska floder till Östersjön och Västerhavet, som 
f. n. bestrids från detta anslag, fr. o. m. den 1 juli 1975 skall bestridas 
från under sjiitte huvudtiteln uppförda anslag till Sveriges meteorolo
giska och hydrologiska institut. 

För att vidareutveckla det arbete som i Sverige bedrivits inom ramen 
för den internationella hydrologiska dekaden (IHD) har rådet, som jag 
redovisat i det föregående, föreslagit dels att Sverige deltar i det inter
nationella hydrologiska programmet (IHP), dels att rådet bemyndigas 
tillsätta en forskningskommitte med uppgift bl. a. att leda och samord
na svenska IHP-aktiviteter. 

Jag anser det angeläget att det arbete, som i Sverige bedrivits inom 
ramen för IHD, kan fortsätta och vidareutvecklas inom ramen för 
Unescos nya program IHP. Jag har i denna fråga samrått med cheferna 
för kommunikations- och jordbruksdepartementen. Jag är emellertid 
inte nu beredd att ta ställning till frågan om en permanent lösning rö
rande huvudmannaskapct för Sveriges medverkan i detta program. 
Denna fråga bör avgöras i samband med statsmakternas ställningsta
ganden till miljöforskningsutredningens betänkande (Ds Jo 1974: 8) 
Samordnad miljövårdsforskning. I avvaktan härpå bör emellertid rådet, 
på samma sätt som för Sveriges medverkan i IHD, t. v. svara för den 
svenska medverkan i IHP. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Naturvetenskaplig forskning för budgetåret 1975/76 an
visa ett reservationsanslag av 78 460 000 kr. 

E 50. Atomforskning 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

25 318 343 

30 245 000 
32 754 000 

Reservation 3 099 610 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt, dels 
en extra ordinarie tjänst som professor och sex särskilda forskartjänster, 
dels statens råds för atomforskning förvaltning. Från anslaget utgår även 
medel för del av det svenska bidraget till den europeiska kärnforsk
ningsorganisationens (CERN) program för en 300 GeV-accelerator (jfr 
prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Atom forskning 
elementarpartikclfysik 
kärnstrukturforskning 
deltagande i CERN:s 
program för en 300 
Ge V-accelerator 
plasmafysik med fusions
forskning 
kondensi:rade materiens 
fysik, neutron- och 

129 155 000 
(2 290 000) 
(6210000) 

('11 705 000) 

(2 490 000) 

reaktorfysik m. m. (750 000) 
kärnkemi och strålningskemi ( l 840 000) 
rauiofysik och strålnings
biologi 
forskning med anknytning 
till energifragor (exkl. 
fusionsforskning) 
övrigt 

Förvaltning 

(I 440 000) 

(500 000) 
(I 930 000) 
I 090 000 

30 245 000 

Rådet 

+12 400 000 
(+ 1200000) 
( + 2 450 000) 

( + I 980 000) 

(+ 1 000000) 

( + 500 000) 
( + 500 000) 

( + 400 000) 

( + 900 000) 
(-!- 3 470 000) 
+ 50 000 

-!-12 450 000 

1 Delbeloppen anger rådets preliminära fördelning. 

Föredra
ganden 

-12 509 000 

+2509 000 

•Rådet beräknar, till följd av inträffade valutakursförändringar, kostnaderna 
för budgctaret 1974/75 till sammanlagt 12 755 000 kr. vilket med 1050000 kr. 
skulle överstiga det belopp som ursprungligen beräknats. Rådet förutsätter 
att det i annan ordning kommer att kompenseras för dessa ökade kostnader och 
beräknar inte medel härför i detta sammanhang. 

Statens råd för atomforskning 

1. I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finansie

ringen av ett svenskt deltagande i CERN:s program för en 300 GeV

accelcrator (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175) skall mer

parten av kostnaderna för Sveriges deltagande i programmet bestridas 

inom ramen för detta anslag. För nästa budgetår beräknar rådet dessa 

kostnader till sammanlagt 13 685 000 kr. 

2. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 

av anslag motsvarande ca 25 tjänster. 

3. Av den föreslagna ökningen av anslaget utgör 6,4 milj. kr. ett 

minimikrav. Inom ramen för detta belopp bör medelsbehovet för bl. a. 

följande ändamål tillgodoses. 

En kraftfull satsning behövs för att svenska forskare skall kunna för

bereda medverkan i experiment vid CERN:s 300 GeV-accelerator. Vi

dare bör en viss upprustning inom såväl elementarpartikelfysik som 

kärnstrukturforskning komma till stånd för att svenska forskare bättre 

skall kunna utnyttja övriga forskningsresurser vid CERN ( + 600 000 

kr.). 

Med hänsyn till kärnstrukturforskningens centrala betydelse för många 
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andra grenar av fysiken bör ytterligare medel, utöver nämnda upprust
ning, tillföras detta område ( +450 000 kr.). 

Rådet förbereder ett utökat forskningsprogram på energiområdet för 
vilket krävs ökade resurser ( +500 000 kr.). Därutöver krävs resurser för 
ett ökat stöd till den plasmafysikaliska forskningen och fusionsforsk
ningen ( + 500 000 kr.). 

4. Vid ett bifall till universitetskanslersämbetets förslag att tan
dem Van de Graaff-accelcratorlaboratoriet i Uppsala skall få ställning 
som ett fristående institut räknar rådet med ett minskat medelsbehov 
( -1 050 000 kr.). 

Driftkostnaderna för forskningsrådens laboratorium i Studsvik be
strids innevarande budgetår från bl. a. detta anslag. AB Atomenergi och 
styrelsen för forskningsrådens laboratorium har i särskild skrivelse före
slagit att laboratoriet överförs till bolaget och att ett särskilt anslag an
visas budgetåret 1975176 under trettonde huvudtiteln för bl. a. drift av 
laboratoriet. Vid ett bifall tilt detta förslag räknar rådet med ett minskat 
medclsbehov ( - 890 000 kr.). 

F ijred raganden 

I enlighet med de av 1971 års riksdag godkända riktlinjerna för finan
siering av Sveriges deltagande i CERN:s program för en 300 GeV-ac
celerator skall merparten av kostnaderna härför bestridas från detta 
anslag (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). Dessa kostna
der kan för budgetåret 1975/76 beräknas uppg;t till ca 14,3 milj. kr. 

Till följd av inträffade valutakursförändringar under år 1974 har de 
kostnader för svenskt deltagande, som innevarande budgetår skall be
stridas från detta anslag, uppgått till ett belopp som avsevärt överstiger 
det som ursprungligen beräknades. Jag bar därför tidigare denna d:ig 
vid min anmälan av utgifter på tilläggsstat Il till riksstaten för budget
året 1974175 föreslagit att ytterligare 1 250 000 kr. anvisas unckr detta 

anslag. 
Kostnaderna för programmet för en 300 GcV-accelcrator har fram 

t. o. m. år 1974 stigit snabbt. För åren 1975 och 1976 kommer, enligt 

fastställda planer, dessa kostnader att successivt minska för att under 
de därpå följande två åren ligga på 1976 års nivå (jfr prop. 1971: 55 

s. 5). För att undvika en alltför kraftig reduktion av medlen för övrig, 
av rådet stödd forskning har därför för budgetåren 1972/73-197-1-175 

till rf1det anvisats särskilda belopp om sammanlagt 5 milj. kr., varav 
1 milj. kr. anvisats för innevarande budgetår. I enlighet med riktlinjerna 
för finansiering av Sveriges deltagande i 300 GeV-programmet bör de 
anslag som under budgetåren 1975/76-1978179 kan komma att ställas 
till rådets förfogande reduceras med motsvarande belopp (jfr prop. 
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1971: 55 s. 11). Vid min medelsbcräkning för nästa budgetår har jag, 
i överensstämmelse med rådets beräkning, beaktat detta ( -1 milj. kr.). 

Från detta anslag utgår innevarande budgetår bidrag till driften av 
tandem Van de Graaff-acceleratorlaboratoriet vid universitetet i Upp
sala. Jag har i det föregående beräknat medel för kostnader för drif
ten av acceleratorlaboratoriet under reservationsanslaget Matcmatisk
naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader. Jag har tagit 

hänsyn härtill vid min medelsberäkning under förevarande anslag. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till A 10111/orsklling för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva

tiomanslag av 32 754 000 kr. 

E 51. Europeiskt samarbete inom kärnforskningen 

1973174 Utgift 
I 97 417 5 Anslag 
1975176 Förslag 

29 204 7:24 

30 320 000 
37 720 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges deltagande i det 
europeiska samarbetet på kärnforskningens område, CERN (jfr prop. 
1953: 127, SU 1953: 77, rskr 1953: 167; prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, 
rskr 1971: 175). 

Statens råd jör atomforskning 

1. CERN:s grundprogram och program för lagringsringar (Lab. I) 
Beslutet år 1971 av CERN:s råd att anta programmet för en 300 

GeV-accelerator fattades under förutsättning bl. a. av en reduktion av 
dittills planerade budgetramar för grundprogram och program för lag
ringsringar. Inom Lab. I skulle dessutom en förberedande uppbyggnad 
ske av experimentutrustning för att fr. o. m. år 1976 möjliggöra forsk
ning med strålar med en energi av upp till 200 GeV från den nya stor
acceleratorn. Efter beslut av CERN :s råd i juni 1973 kommer emel
lertid fler konYentionella järnmagneter än vad som tidigare planerades 
•1tt installeras i storacceleratorn. Härigenom kan acceleratorn redan 
från starten ar 1976 leverera protonstrålar med energin 400 GeV. För 
Lab. I:s del innebär detta ytterligare kostnader för det nämnda förbe
redelsearbetet. Genom beslut av CERN:s råd i december 1973 reducera
des de för Lab. I för åren 1976-1978 förutsedda budgetramarna ytter
ligare. Det swnska bidraget till Lab. I för nästa budgetår kan prelimi

n:irt beräknas till 31 290 000 kr. ( -H 740 000 kr.). 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdeparterneu.tet 358 

2. CERN:s program för en 300 Ge V-accelerator (Lab. Il) 

Budgetåret 1975176 är det sista förberedelseåret inn~m den nya stor
acceleratorn skall tas i bruk. De tyngsta posterna i den beräknade bud
geten för nästa budgetår utgörs av anläggningskostnader samt kostna
der för maskinutrustning och för personal. 

I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finansiering
en av det svenska deltagandet i CERN:s program för en 300 GeV
accelcrator skall merparten av kostnaderna för Sveriges deltagande i 
detta program bestridas inom ramen för reservationsanslagct Atom
forskning (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). Kostnaderna 
i övrigt för programmet skall t.v. bestridas från förevarande anslag. 
Ifrågavarande kostnader kan för nästa budgetår preliminärt beräknas 
till 3 650 000 kr. (- 50 000 kr.). 

3. Kostnader för svensk representation i CERN 

Inom ramen för anslaget får högst 70 000 kr. tas i anspråk för svens
ka representanters deltagande i sammanträden med CERN samt med 
dess kommitteer och arbetsgrupper. För nästa budgetår föreslår rådet 
att detta belopp räknas upp med 30 000 kr. till 100 000 kr. 

Föredraganden 

Kostnadsutvecklingen för CERN:s grundprogram och program för 
lagringsringar (Lab. I) har, trots beslutade besparingsåtgärder, kommit 
att bli mycket kraftig. Inom CERN pågår därför diskussioner om möj
ligheterna att göra ytterligare reduktioner av de för Lab. I förutsedda 
budgetramarna. Enligt min mening är det angeläget att man från svensk 
sida därvid verkar för att sådana åtgärder vidtas som gör det möjligt 
att bryta den nuvarande utvecklingen mot stigande kostnader för Lab. I. 
Sådana åtgärder får dock självfallet inte äventyra möjligheterna att ge
nomföra ett meningsfullt forskningsprogram vid Lab. I. 

Jag beräknar Sveriges bidrag för nästa budgetår till Lab. I till 
33 640 000 kr. ( +7 090 000 kr.). 

Kostnadsramen för den åttaårsperiod under vilken CERN:s 300 GeV
accelerator (Lab. Il) skall byggas fastställdes genom beslutet år 1971 

av CERN:s råd att anta programmet för en 300 GeV-accelerator. Inom 

denna kostnadsram kommer, i enlighet med beslut av CERN :s råd i 
juni 1973, fler magneter än vad som tidigare planerats att installeras i 
denna storaccelerator. Detta gör det möjligt för acceleratorn att redan 
från starten, som planeras ske år 1976, leverera protonstrålar med 
energin 400 Ge V. 

De sammanlagda kostnaderna för Sveriges deltagande budgetåret 
1975176 i 300 GeV-programmet kan beräknas till ca 18,3 milj. kr. Av 
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detta belopp motsvarar ca 14,3 milj. kr. de kostnader som i enlighet 

med vad jag redovisat vid min anmälan av reservationsanslaget Atom

forskning, skall bestridas inom ramen för nämnda anslag och 3 980 000 

kr. ( +280 000 kr.) de kostnader, som skall bestridas från förevarande 
anslag. 

Jag har vidare beräknat ett belopp av 100 000 kr. ( +30 000 kr.) för 

svenska representanters deltagande i sammanträden med CERN samt 
dess kommitteer och arbetsgrupper. 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 
7 400 000 kr. till 37 720 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom kärnforskninge11 för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 37 720 000 kr. 

E 52. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

14 451 921 

9 984 000 
12 606 000 

Från detta anslag bestrids dels kostnaderna för Sveriges deltagande i 
den europeiska organisationens för rymdforskning (ESRO) vetenskap
liga program (jfr prop. 1974: 1 bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 1974: 
121 ), dels Sveriges bidrag till driften av sondraketförsöksplatsen Esrange 

vid Kiruna (prop. 1972: 48 bil. 1, UbU 1972: 27, rskr 1972: 217). Kost
naderna för Sveriges deltagande i ESRO:s grundprogram och tillämp
ningsprogram bestrids från ett särskilt anslag under trettonde huvudtiteln 
(prop. 1972: 48 bit. 2, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). Statens delegation 
för rymdverksamhet, som inrättades den 1 juli 1972, är svenskt bered
ningsorgan bl. a. för kontakter med ESRO. 

Statens delegation för rymd~·erksamhet 

1. ESRO:s vetenskapliga program 

Under år 1974 genomfördes inom ESRO en omläggning av redovis

ningen av de kostnader som är gemensamma för organisationens olika 

program. Syftet var att fördela dessa programsamkostnader på ett rätt
visare sätt än tidigare. Omfaggningen har medfört bl. a. ökade kostnader 
för det vetenskapliga programmet. Totalt har 1974 års budget inte på
\'crkats av omläggningen. 

Enligt ESRO:s konvention skall organisationen vart tredje år fast
ställa en ekonomisk ram för de närmast följande tre åren och därefter 
~lrligen godkänna årsbudget inom denna ram. I avvaktan på beslut om 
dels treårsram för åren 1975-1977, dels budget för år 1975 beräknar 
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delegationen kostnaderna för Sveriges deltagande i det vetenskapliga 

programmet budgetåret 1975/76 till 11295 000 kr. (+2 844 000 kr.). 

2. Bidrag till driften av Esrange 

I enlighet med ett avtal mellan ESRO och Sverige övertog Sverige 

den 1 juli 1972 ansvaret för sondraketförsöksplatsen Esrange vid Kiruna 

(jfr prop. 1972: 48 s. 29-33, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). Vidare har 

avtal träffats mellan ESRO och vissa av organisationens medlemsstater 

om ett specialprojekt för uppsändande av sondraketer. Avtalet innebär 

bl. a. att Sverige förbundit sig att under en period av fem år, dvs. 

t. o. m. den 30 juni 1977, driva Esrange mot att de i specialprojektet 

deltagande staterna förbundit sig att under samma period bidra till 

driftkostnaderna. 

Med hiinsyn till inträffade prisstegringar kommer Sveriges bidrag till 

driften av Esrange budgetåret 1975/76 att behöva räknas upp med 

192 000 kr. till 1 725 000 kr. 

Fifredraga11dcn 

I enlighet med statsmakternas beslut deltar Sverige i ESRO:s veten

skapliga program även efter utgången av år 1974 (jfr prop. 1974: 1 
bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 1974: 121). Till följd av att orga

nisationen år 1974 ändrat sin kostnadsrcdovisning har vissa program

samkostnader i högre grad än tidigare kommit att belasta det veten

skapliga programmet. Kostnaderna för detta program har därför bli

vit högre :in vad som förutsattes vid nämnda beslut av statsmakterna. 

De ökade kostnaderna under detta anslag motsvaras emellertid av en 

minskning av det ursprungligen beräknade medelsbchovet för ESRO:s 

tillämpningsprogram under anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

under trettonde huvudtiteln. 

Jag beräknar kostnaderna för Sveriges deltagande i ESRO:s veten

skapliga program budgetåret 1975176 till 10 881 000 kr. ( +2 430 000 
kr.). Som en följd av pågående diskussioner inom ESRO om organisa

tionens budgetram för perioden 1975-1977 kan emellertid dessa kost

nader komma att uppgå till lägre belopp än vad jag nu beräknar. 

Sveriges andel av kostnaderna under nästa budgetår för driften av 

Esrange beräknar jag, i enlighet med delegationens förslag, till 1 725 000 

kr. ( + 192 000 kr.). 
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med sammanlagt 12 606 000 

kr. ( +2 622 000 kr.). Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom rymdforskningen för bud

getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 12 606 000 kr. 
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E 53. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

2 949 236 

3 102 000 

3 480 000 

Enligt sin stadga, fastställd av Kungl. Maj :t den 29 juni 1964 (änd

rad senast den 25 maj 1973), har forskningsinstitutet för atomfysik till 

uppgift att bedriva forskning och utbildning inom atomfysikens 01nra
de. Universitetskanslersämbetet är central myndighet för institutet. 

Personal 
F orskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokal kostnader 

därav renhållning och 
städning högst 

Telegram och telefon 

1974/75 

9 
23 

32 

2 054 000 
15 000 

8 500 
991 500 

(73 500) 
33 000 

3 10:?. 000 

U 11irersite1ska11sl e rsämbc t c t 

Beräknad ändring 1975/76 

Universitets- Föredra-
kanslersämbelct g:mden 

of. 
-,- I 

-i· 1 

--i--317 000 
I 000 
I 000 

-i-143 000 

( + 16 000) 
of. 

_, 462 000 

of. 
of. 

of. 

__;__ 231 000 
I 000 

-- 1 500 
-, 143 500 

(--'-- 16 500) 
7 1000 

+378 000 

] . Pris- och löneomräkning m. m. 380 000 kr., varav 71 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Anslaget Forskningsinstitutet för atomfysik: 1fatcriel m. m. tuc

kcr endast hälften av de marginella driftkostnaderna för institutet var
för en reducering av detta anslag enligt 0-alternativet inte är tillråd

lig. Ett belopp som motsvarar en sådan reducering ing:l.r i stället i 0-

altcrnativet för förevarande anslag. 0-altcrnativct skulle medföra ett 

minskat utbyte av institutets vetenskapliga verksamhet och inverka ne

gativt på såväl forskningen som den undervisning som bedrivs vid in

stitutet. 

3. 1 tjänst som byrådirektör i F 13 för administrativa uppgifter 

( + 82 000 kr.). 

F uredragande11 

Jag räknar inte med andra förändringar under detta anslag än sådana 

av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
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att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 
för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 3 480 000 

kr. 

E 54. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

289 848 

270 000 
300 000 

U 1zi i·e rsi tetskanslersäm betet 

Reservation 18 544 

Anslaget bör med hänsyn till prisstegringar räknas upp med 35 000 

kr. till 305 000 kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget höjs med 30 000 kr. Jag hemställer att rege
rir.gen föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kr. 

E 55. Kiruna geofysiska institut 

1973/7 4 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

910 000 

1775000 
2 023 000 

Reservation 

Kiruna geofysiska institut förstatligades år 1973 (jfr prop. 1973: 59, 
UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). Enligt sin instruktion, fastställd av 
Kungl. Maj:t den 25 maj 1973, har institutet till uppgift att bedriva och 
främja forskning samt mät- och registrcringsverksamhet inom det gco
kosmofysiska ämnesområdet. Institutet, som bedriver verksamhet vid 
observatoriet i Kiruna och jonosfärobservatoriet i Lycksele, skall vi
dan: inom sitt verksamhetsområde medverka i forskarutbildning som an

t1rdnas vid universitetet i Umeå. Institutet är, såvitt avser denna utbild

ning, institution vid universitetet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 

chdsmyndighet för institutet. 

Av anslaget får högst 1205000 kr. användas för lönekostnader. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Unil'ersitets- Föredra-
kanslersiimbctet ganden 

Personal 
Forsk:irpcrsonal 4 of. of. 
Ö\ rig personal 15 of. of. 

19 of. of. 
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Universitets kans/ ersämbetet 

UKÄ föreslår att anslaget för nästa budgetår räknas upp med sam
manlagt 246 000 kr. till 2 021 000 kr. 

Förslaget innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning 206 000 kr., varav 42 000 kr. avser höjt 

{önekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av dels personalen 

med en kansliskrivare, dels medlen för institutets drift. Detta skulle 
negativt påverka såväl omfattningen av observatorieverksamheten som 
möjligheterna att bearbeta och sprida vetenskapliga data. I första hand 
:,kulle datapublikationen Kiruna Geophysical Data komma att läggas 
n~d. 

J. Förstärkning av nuvarande anslag ( + 40 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 248 000 kr. till 
2 023 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kiruna geofysiska institut för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett rescrvationsanslag av 2 023 000 kr. 

E 56. Latinamerika-institutet i Stockholm 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

294 546 
313 000 
3.f5 000 

Latinamerika-institutet i Stockholm har enligt sin instruktion, fast
ställd av Kungl. l\faj :t den 29 maj 1969 (ändrad senast den 11 december 
1970) till uppgift att främja studiet av samhälls- och kulturutvecklingen i 
<le latinamerikanska länderna. Det åligger institutet särskilt att driva 
och främja forskning och utbildning om Latinamerika, driva bibliotcks
Yerksamhet och utgöra dokumentationscentrum för latinamerikaforsk

ningen. Institutet skall vidare anordna kurser, föreläsningar och semi
narier och i övrigt sprida information om latinamerikanska förhållan
den samt medverka till ekonomiska och allmänkulturella kontakter med 
L:itinamerika. Univcrsitetskanslersämbetet är chefsmyndighet för insti
tutet. 
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Personal 
Forskarpcrsonal 
Övrig personal 

Anm. Härutöver finns för institutet 
en tjänst inom vardera gruppen 
inräiiad \id kungl. biblioteket. 

Anslag 
LönckostnaJcr 
Sjukvård 
i:okalkostnader 
Expenser 

U 11 ive rsi r ers kansl e rsäm betet 

1974/75 

3 

203 000 
2 000 

25 000 
83 000 

313 000 

Beräknad ändring I 975/76 

Universitets
kanslers
ämbetet 

+0,5 
of. 

-j 0,5 

...L.72 000 
of. 
of. 

-:-11 000 

-i- 83 000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

-' 27 000 
of. 
of. 

+ 5 000 

-'-32 000 

1. Pris- och löncomräkning 32 000 kr., varav 7 000 kr. avser höjt 
lönckostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle medföra att framför allt informations- och 
dokumcntationsverksamheten måste skäras ned. 

3. Tjänst som professor, personlig för nuvarande innehavaren av 

tjänst som föreståndare vid institutet med samtidig indragning av sist

nämnda tjänst ( +s 000 kr.). 

4. Medel för lönekostnader för informationspersonal ( +40 000 kr.). 

f'(jrcdragande11 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av automatisk natur. Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Latinamerika-inslit11tet i Stockholm för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett förslagsanslag av 345 000 kr. 

E 57. Institutet för social forskning 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

1 265 367 

1286000 

1530000 

Institutet för social forskning inrättades den 1 januari 1972 (prop. 

1971: 1...fl, UbU 1971: 32, rskr 1971: 348, prop. 1972: 29, UbU 1972: 

25, rskr 1972: 185). Institutet har enligt sin instruktion (1972: 371) till 

uppgift att bedriva och främja forskning rörande sociala frågor och ar

bctsmarknadsfrågor samt alt verka för samordning av sådan forskning. 

Institutet shll vidare inom sitt verksamhetsområde medverka vid ut-
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bildning som anordnas vid Hiroanstalter för högre utbildning. Univer

sitetskamlersämbetet (UKÄ) är chefsmyndighet för institutet. 

Personal 
Forskar personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekosmader 
Sjukvård 
Resecrsät tningar 
Lokalkos:nader 
Expens::r 

Universirctskanslersämbetet 

1974/75 

10,5 
4 

14,5 

I 049 000 
4 000 

26 000 
110 000 
97 000 

I 286 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Univcrsitets
kanslers
ämbetet 

..!... 3 
+ 0,5 

-i- 3,5 

_!_428 000 
of. 

' 19 000 
·C- 10 000 
+ 22 000 

+479 000 

Före
draganden 

+1,5 
of. 

+l,5 

-i 223 000 
of. 

+ 2000 
+ !0000 
+ 9000 

-:-244 000 

1. Pris- och löneomräkning 134 000 kr., varav 35 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 

'.!. I 0-alternativet förordar UKA att antalet assistenttimmar, som får 

disponeras av institutet, minskas med 1 000. 

3. Tj~inst som professor omfattande utvärderingsforskning inom de ar

betsmarknadspolitiska och socialpolitiska områdena ( + 116 000 kr.). 

4. :t-.Icdel för att initiera forskning och för att engagera forskare på 

ett mer varaktigt sätt för forsknings- och utvecklingsarbete inom insti

tutet ~in vad som skulle vara möjligt om de uteslutande anställdes för 

enskilda projekt ( + 160 000 kr.). 

5. :t-.!edel för gästforskare, resor för institutets personal samt semina

ricwrksamhet m. m. ( -t-62 000 kr.). 

Föreclra-;anden 

Forskr.ing med syfte att utvärdera bl. a. reformer inom de arbets

marknadspolitiska och socialpolitiska områdena har hittills varit efter

satt. fag finner det angeläget att institutet får möjligheter att initiera 

bl. a. s:,dan forskning och beräknar medel för detta ändamål ( + 103 000 
kr.). 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar 

än såda!1a av automatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Institutet för social forskning för budgetåret 1975/76 an

\· isa ett förslagsanslag av 1 530 000 kr. 
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E 58. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

789 698 

875 000 
960 000 

366 

Institutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: 1 bil. 10 s. 525, 
SU 1962: 102, rskr 1962: 245), som även är institution vid universitetet 
i Stockholm, har enligt sina stadgar, fastställda av Kungl. Maj:t den 6 
juni 1962 (ändrade senast den 18 oktober 1968), till uppgift att bedriva 
forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

[.; 11 i-,·c rsi 1et s kanslersämbetet 

1. Pris- och löncomräkning 60 000 kr. 

2. 0-alternativet skulle innebära en begränsning av möjligheterna att 
knyta utiändska gästforskare till institutet. 

3. Medel motsvarande kostnaderna för en tjänst som forskarassistent 
( _:_ 76 000 kr.). 

F öredragandcn 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
som hänför sig till inträffade löne- och prisstegringar. Jag förordar att 
anslaget för nästa budgetår räknas upp med 85 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet för internationell ekonomi för bud

getåret 1975176 anvisa ett anslag av 960 000 kr. 

E 59. Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

813 000 
860 000 
983 000 

Från detta anslag bestrids vissa personalkostnader vid Konung Gustaf 

V:s forskningsinstitut. övriga kostnader för verksamheten täcks av me

del från Konung Gustaf V:s 80-årsfond. Vid institutet, där ett fyrtiotal 

forskare är verksamma, bedrivs huvudsakligen forskning med inriktning 

mot reumatiska och andra invalidiserande folksjukdomar (prop. 1947: 

272, SU 1947: 247, rskr 1947: 436). 

Styrelsen för Konung Gustaf V:s 80-årsfond 

1. Löneomräkning m. m. 160 000 kr., varav 30 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära att en tjänst som ekonomibiträde 

måste dras in. 
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3. Medel för vissa lönekostnader som f. n. bestrids från Konung 

Gustaf V:s 80-årsfond ( +79 000 kr.). 
4. Tjänst i lönegrad F 20, personlig för nuvarande innehavaren av 

en tjänst som förste forskningsingenjör i F 15 vid institutet, med sam
tidig indragning av sistnämnda tjänst ( + 14 000 kr.). 

5. Medel för ökade kostnader för biträdespersonal ( +4 000 kr.). 
6. Bidrag till kostnader för driften av institutet vilka inte hänför sig 

till löner ( + 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Vid min beräkning av medelsbehovet under detta anslag har jag be
aktat bl. a. ökade kostnader till följd av inträffade lönehöjningar och 
höjt lönckostnadspålägg. Jag förordar att anslaget för nlista budgetår 
räknas upp med 123 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstillll för bud

getåret 1975/76 anvisa ett anslag av 983 000 kr. 

E 60. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

378 349 
399 000 
445 000 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (jfr prop. 1955: 1 

bil. 10 s. 697, SU 1955: 8, rskr 1955: 8) har enligt sina stadgar, fast
ställda av Kungl. Maj:t den 28 december 1956, till uppgift att bedriva 
forskning i meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att 
främja internationellt vetenskapligt samarbete på meteorologins om
råde. 

Verksamheten vid institutet bedrivs inom ämnesområdena dynamisk 
meteorologi, atmosfärens fysik, atmosfärens kemi samt geofysisk hydro
mekanik och oceanografi. 

Styrelsen för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1. Pris- och löneomräkning 48 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av gästforskarverk

samheten. 
3. 1 arvodestjänst som biträdande professor i meteorologi ( + 110 000 

kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än så
dana som hänför sig till inträffade Iöne- och prisstegringar. Jag för
ordar att anslaget för nästa budgetår räknas upp med 46 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till lntemationella meteorologiska institlltet i Stock

!zolm för budgetåret 1975176 anvisa ett anslag av 445 000 kr. 

E 61. Bidrag till Vetenskapsakademien 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

4 980 000 

5 -+30 000 

5 993 000 

Reservation 

Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala 
verksamhet och till verksamheten vid vissa av dess institutioner (jfr 

prop. 1973: 59, UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). 

l. Central verksamh~t 
2.\ Biblioteket 
3.!Kristinebergs marin-

• biologiska station 
4. · Mittag-Lefflcrs mate

matiska stiftelse 
5. Abisko naturveten

skapliga station 
6. Forsknim!Sstationcn för 

astrofysik i Anacapri 

1974f75' 

l 557 000 
2 243 000 

893 000 

140 000 

363 000 

234 000 

5 430 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Akademien Föredra-
ganden 

+1187000 

l + 886 000 

+ 793 000 

' 45 000 r ,., 000 

+ 205 000 

+ 64 000 

+3180 000 + 563000 

' Beloppen anger akademiens fördelning av statsbidraget och utgör nctto
utgift för resp. verksamhet efter avdrag för inkomster från fonder m.m. 

Vetenskapsakademien 

1. Vid ett genomförande av 0-alternativet skulle bl. a. biblioteket 
tvingas minska sin service åt låntagare, ställa in prenumerationer på tid

skrifter samt minska insatserna för vard av boksamlingarna. För infor

mations- och kontaktverksamheten anser akademien O-altcrnativet vara 

oantagligt sE1vida man inte önskar hindra den påbörjade uppbyggnaden. 

Vidare anser akademien att en minskning enligt 0-altcrnativet är omöjlig 

att genomföra för den internationella kontaktverksamheten med hänsyn 

till denna verksamhets speciella karakfar. 

1. Utgivningen av miljötidskriften Aiv1BIO - a journal of thc human 

environment finansieras med bl. a. bidrag från vissa forskningsråd. 
Dessa bidrag bör ersättas av särskilda medel under detta anslag 

( +575 000 kr.). 
Inom ramen för den föreslagna förstärkningen av den centrala verk

samheten räknar akademien medel bl. a. för en fortsatt utbyggnad av 
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informations- och utredningsverksamheten, nationalkommitteernas verk
samhet samt forskarutbyte inom rarrien för särskilda avtal med akade
mier i andra länder. För att kunna träffa sådana avtal även med vc

tenskapsakademierna i Bulgarien och Rumänien samt få till stånd kon
takter med vetenskapsakademierna i Israel och Kina behövs ytterligare 

medel ( + 195 000 kr.). 
3. Det ökade medelsbehovet för akademiens institutioner avser i första 

hand förstärkning av personal och utrustning. För Kristinebergs marin
biologiska station begär akademien engångsanslag för modernisering 

av basutrustningen, en ny saltvattenanläggning samt upprustning av 

stationens bibliotek ( + 560 000 kr.). 

F iiredraganden 

I sin anslagsframställning framhåller Vetenskapsakademien bl. a. att 
det är angeläget att frågan om ett inordnande av akademiens bibliotek 
i en gemensam organisation för matematisk-naturvetenskapliga biblio
tek i Stockholm snarast förs fram till ett avgörande. Som jag redovi
sade vid min anmälan av anslaget Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar 
bereds f. n. inom utbildningsdepartementet statskontorets slutrapport 
med förslag rörande biblioteksvcrksamhetens organisation och admi
nistration vid universitet och högskolor. I samband härmed bör även 
frågan om inordnande av akademiens bibliotek i en framtida biblio
teksorganisation för Stockholmsområdet prövas. 

Akademien har tidigare slutit avtal om forskarutbyte med Royal 
Society i London, Sovjetunionens vetenskapsakademi och medicinska 
akademi samt vetenskapsakademierna i Polen, Tjeckoslovakien, Tyska 
Demokratiska Republiken och Ungern. Under hösten 1974 har akade
mien vidare slutit avtal om forskarutbyte med vetenskapsakademien i 
Bulgarien. Vid min beräkning av anslaget till bidrag till akademien för 
nästa budgetår har jag tagit hänsyn bl. a. härtill. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Vetenskapsakademien för budgetåret 1975/76 
anvisa ett reservationsanslag av 5 993 000 kr. 

E 62. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

197317--1- Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 000 000 
3 000 000 
3 000 000 

Reservation 

Detta anslag är avsett som bidrag till verksamheten inom Riksför
eningen mot cancer för forskning såväl i gränsområdet mellan grund
läggande biologisk forskning och cancerforskning som för direkt till-

24 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga JO 
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lämpad klinisk forskning rörande tumörsjukdomarnas diagnostik och 
behandling (prop. 1971: 1bil.10 s. 355, UbU 1971: 3, rskr 1971: 84). 

Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att socialstyrelsen och statens 
medicinska forskningsråd skall utse vardera en ledamot i Riksförening
cns mot cancer forskningsnämnd samt att föreningens beslut om bevil
jande av anslag som överstiger 300 000 kr. skall underställas rege
ringens prövning. 

Riksföreningen mot cancer 

Riksföreningen har i särskild skrivelse i november 1974 hemställt att 
detta anslag för budgetåret 1975176 och i fOl'tsättningen skall utgöra 1/8 
av reservationsanslaget Medicinsk forskning. 

Föredraganden 

Riksföreningens skrivelse angående bidragets storlek bereds f. n. inom 
utbildningsdepartementet. Jag räknar med att förslag med anledning av 
skrivelsen skall kunna föreläggas riksdagen i budgetpropositionen för 
budgetåret 1976177. 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med oförändrat 
belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Riksf öreningen mo; cancer för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr. 
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f) inredning och utrustning 

E 63. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. 

I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett reservations
anslag av 75 milj. kr. till inredning och utrustning av lokaler vid univer
siteten m. m. 

För nästa budgetår föreligger anslagsframställningar från byggnads
styrelsen samt utrustningsnämnden för universitet och högskolor om 
sammanlagt 82,9 milj. kr. Beredningen av hithörande frågor är ännu 
inte avslutad. Jag avser att senare föreslå regeringen att för riksdagen 
vid 1975 års riksmöte lägga fram en särskild proposition i ämnet. I 
statsbudgetförslagct bör tas upp ett preliminärt belopp av 81 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Inredning och 

utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 
1975/76 beräkna ett reservationsanslag av 81 000 000 kr. 
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F LÄRARUTBILDNING 

Vissa gemensamma frågor 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har med skrivelse den 26 september 1974 redo

visat förslag om dimensionering och organisation av klass- och ämneslä

rarutbildning vid lärarhögskolorna för läsåret 1975176. Sö framhåller att 

den föreslagna intagningskapaciteten i stort sett beräknas gälla fram till 

1985/86, dock eventuellt med någon sänkning av intagningskapaciteten 

på ämneslärarlinjen. 
När Sö tagit ställning till lärarutbildningens dimensionering för 

1975176 har som underlag använts bl. a. de tal över utbildningsbehovet 
av olika slags lärare som räknades fram ur Sö:s och statistiska central
byråns prognosmaterial från 1972, under hänsynstagande till redan be
fintlig dimensionering, lokalisering och organisation av lärarutbild

ningen. En utgångspunkt för 1972 års prognos var att det genomsnittliga 
utbildningsbehovet per år för varje lärarkategori beräknades under för

utsättning att balans mellan behov och tillgång skulle uppnås 1985 enligt 
maximi al tema tivet. 

Sö:s förslag om antalet intagningsplatser i olika lärarutbildningar för 
budgetåret 1975176 jämfört med det genomsnittliga utbildningsbehovet 
per år enligt 1972 års prognos och jämfört med antalet beslutade intag
ningsplatser fr. o. m. budgetåret 1973/74 framgår av följande tabell. 

A11tal intagningsplatser i vissa lärarutbildrzingar 1973/74-1975/76 

Lärarkategori Enligt SÖ:s Beslutade tal Före-
prognos i slaget 
genomsnitt per år 1973/74 1974/75 tal 
from 1973,174 1975/76 
för balans 1985 
maximialternativ 

FiJrsko//ärare 2400 2 664 2 964 

Grundläggande liirarntb. 
Lågstadielärare 61 1 080 912 160 
Mellanstadielärare 869 1 440 1 080 540 
Ämneslärare 1 817 ] 800 I 560 I 2001 

Gymnastik- och idr. lär. 86 250 250 250' 
Musiklärare 188 173 125 225 
Teckningslärare 176 72 72 72 
Hushållslärare 230 96 96 132 

1 Varav 200 utbildningsplatser för vidareutbildning av mellanstadielärare och 
folkskollärare. 
•Justerat med hänsyn till anslagsframtällning från styrelsen för gymnastik- och 
idrottshögskolorna. 
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Lärarkategori Enligt SÖ:s Beslutade tal Före-
prognos i slaget 
genomsnitt per år 1973/74 1974/75 tal 
from 1973/74 1975/76 
för balans 1985 
maximalalternativ 

Barna vårdslärare -13 36 36 36 
Textillärare 99 108 108 96 
Slöjdlärare (trä- och metall-
slöjd) 69 96 96 60 
Lärare i industri och hantverk 346 144 192 240 
Lärare i jordbruk, skogs-
bruk och trädgårdsnäring 48 48 48 
Lärare i handel och kontor 103 48 48 48 
Lärare inom vårdutbildning 240 284 284 

Speciallärare 944 980 1 092 

SÖ tar även upp frågan om lokalisering och organisation av klass- och 
ämneslärarutbildningen. Konse.kvenserna inom lärarhögskoleorganisa
tionen av den för 1975/76 föreslagna nedskärningen av intagningskapa
citeten slår helt igenom först 1978/79. Från denna utgångspunkt disku
terar Sö lokaliseringen av lärarutbildningen. Sö framhåller att om frå
gan betraktas med utgångspunkt endast i lärarutbildningen får det bedö
mas som pedagogiskt och ekonomiskt mest rationellt att bedriva klass
och ämneslärarutbildning vid ett väsentligt mindre antal lärarhögskolor 
än de 15 befintliga. 

Det finns emellertid vägande skäl av allmän utbildningspolitisk och 
lokaliseringspolitisk natur som, enligt Sö, talar för att de 15 lärarhög
skolorna behålls. Ett av dessa skäl är 1968 års utbildningsutrednings för
slag angående högskoleutbildningens utbyggnad på 19 orter, ett förslag 
som Sö i sitt remissyttrande tillstyrkt. På vissa av dessa orter kommer, 
om förslaget antas, klasslärarutbildningen att åtminstone till en början 
vara den enda statliga högskoleutbildningen. Personalskäl talar också för 
bibehållande av befintliga lärarhögskolor. Vidare framhåller Sö att er
farenheterna från uppbyggnaden av en lärarutbildningsorganisation visar 
att även en avveckling eller en avsevärd krympning av denna organisa
tion kan beräknas ta avsevärd tid och medföra betydande praktiska svå
righeter. 

För att tillgodose de pedagogiska kraven på utbildningen med en ned
skuren lärarutbildning förlagd till 15 orter framför Sö förslag om en 
basorganisation vid varje lärarhögskola. 

Med den nuvarande organisationen av 15 lärarhögskolor och med den 
föreslagna intagningskapaciteten ·kan intagning till klasslärarutbild
ningen ske endast en gång per år. På lågstadielärarlinjen fördelas intag
ningsplatserna vartannat år på sju resp. åtta lärarhögskolor. På mellan-
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stadielärarlinjen kan intagningen däremot ske varje år. För att sprida 
intagningen för lågstadielärarutbildning till nu befintliga lärarhögskolor 
föreslår Sö att gruppstorleken på lågstadielärarlinjen sätts till 20 stude
rande. På ämneslärarlinjen föreslås intagningen liksom hittills ske både 

höst- och vårtermin. Sö föreslår att ämneslärarutbildning sker endast 
vid de sex större lärarhögskolorna, dvs. att ämneslärarutbildning inte an

ordnas på filialorterna. 
Den av Sö föreslagna nedskärningen av intagningskapaciteten till 

klass- och ämneslärarutbildningen medför sysselsättningsproblem för 
bl. a. lärarhögskolornas ordinarie och extra ordinarie lärare. Sö redovisar 

följande förslag till åtgärder för att bereda övertaliga lärare full syssel

sättning. ökad skoltjänstgöring för lektorer i låg- och mellanstadiets me
todik bör komma ifråga. För övriga lärarutbildare bör ökade möjligheter 

till inräknande i tjänsteunderlag av lärarutbildningskurser vid lärarhög

skola och annan utbildning förlagd till lärarhögskola samt fyllnadstjänst
göring vid annan utbildning vara lämpliga åtgärder. Därutöver bör över

talighetsproblemen lösas genom medverkan i fortbildning, läromedels
utveekling m. m. 

Som exempel på utbildningar, vilka enligt Sö:s mening med fördel 

kan förläggas till lärarhögskola, kan nämnas särskild fortbildning i spe

cialpedagogik, förskollärarutbildning, barnskötar- och fritidspedagogut
bildning samt pedagogisk utbildning av andra grupper än blivande lä

rare, t. ex. museipersonal, personer som sysslar med informationsfrågor 
etc. 

över Sö:s förslag om dimensionering och organisation av klass- och 
ämneslärarutbildningen har statskontoret den 1 november 1974 och riks

rel'isionsverket (RRV) den 4 november 1974 inkommit med yttranden. 

Vidare har lärarhögskolornas rektorskonvent, lärarhögskolorna i Gävle, 
Uppsala och Jönköping samt Universitetsliirarförbundet inkommit med 
skrivelser. 

Statskomoret instämmer i allt väsentligt i de regionalpolitiska motiv 
som Sö anför till stöd för ett bibehållande av den reguljära lärarutbild
ningen på samtliga nuvarande utbildningsorter. Statskontoret tillstyrker 
även i princip de föreslagna riktlinjerna för en basorganisation, men 
förutsätter att uppkommande möjligheter till ett mer effektivt resurs
utnyttjande uppmärksammas. RRV har ingen erinran mot Sö:s dimcn
sioncringsförslag men förutsätter fortlöpande revidering av prognoserna 
över behovet av lärare. RRV biträder vidare Sö:s förslag att ämnes

lärarutbildningen upphör på filialorterna. En ytterligare sammanlägg
ning bör övervägas i fråga om ämneslärarutbildningen genom att vissa 

ämnen koncentreras till ett färre antal lärarhögskolor. RRV framhåller 
att ytterligare alternativ bör övervägas rörande den framtida organisa
tionen av klass- och ämneslärarutbildningen vid lärarhögskolorna. Rek

torskonventet framhåller att den av Sö föreslagna nedskärningen av 
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lärarutbildningen bör ges ett mindre drastiskt förlopp och bör få formen 
av en mer successiv nedtrappning till förmån för både personalen och de 
många studerande som söker pedagogisk utbildning. 

Under budgetåren 1973/74 och 1974/75 har omkring 100 verksamma 
handelslärare genomgått en särskild behörighetsgivande pedagogisk kurs. 
Grundutbildning av lärare för handel och kontor har inte anordnats se
dan budgetåret 1969170. Enligt rapporter från arbetsmarknadsstyrelsen 
föreligger brist på behöriga handelslärare. Den anordnade särskilda ut
bildningen ger inte något nytillskott av handelslärarc. Sö föreslår därför 
att en 40-veckorsutbildning anordnas budgetåret 1975176 för 48 stu
derande. 

Försöks- och demonstrationsverksa111hete11 vid lärarhögskolorna 

1. Förslag från skolöverstyrelsen 

I samband med den reformering av klass- och ämneslärarutbildningen 
som inleddes 1968 (prop. 1967: 4, SU 1967: 51, rskr 1967: 143) tillkom 
organisationen med skolenheter för försöks- och demonstrationsverk
samhet (FoD-skolor). Verksamheten skulle främst ha till uppgift att 
medverka i pedagogisk försöksverksamhet och pedagogiskt utvecklings
arbete samt att genom demonstrationer konkretisera undervisningen i 
pedagogik, metodik och ämnesfördjupning. 

Sö tillsatte i december 1970 en arbetsgrupp för att utreda frågan 
om FoD-verksamheten vid lärarhögskolorna. Utredningen skulle avse 
verksamhetens form och innehåll, organisation och dimensionering 
m.m. 

Efter hemställan från Lärarutbildningskommitten (LUK) beslöt Sö i 
augusti 1971 att utvidga gruppens arbete till att omfatta även följande 
ämnen inom försöks- och demonstrationsverksamheten, nämligen gym
nastik, musik, teckning, slöjd, hemkunskap och barnkunskap. Med an
ledning av att de yrkespedagogiska instituten skulle inordnas i lä

rarhögskolorna den 1 juli 1972 beslöt Sö att gruppens uppdrag skulle 
omfatta även lärarutbildning för lärare i yrkesinriktade ämnen. 

Arbetsgruppen har den l december 1972 överlämnat sin utredning. 
Arbetsgruppen konstaterar att FoD-verksamheten har präglats av på
tagliga initialsvårigheter. Dessa brister bestod huvudsakligen i att sam
arbetet mellan företrädare för olika komponenter i lärarutbildningen inte 
fullföljdes och att enskilda insatser inte kunde utnyttjas i önskvärd om
fattning samt att osäkerheten var stor beträffande arbetsuppgifternas art 
och vilka krav FoD-verksamheten ställer på dem som skall handha den
na verksamhet. Med anledning härav föreslog arbetsgruppen en rad 
åtgärder. Bl. a. föreslogs att FoD-resursen skulle delas upp i en fast och 
en flexibel del. Den fasta delen skulle utgöra en basresurs med fasta 
lärartjänster medan den flexibla delen skulle kunna anpassas till de olika 
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lärarhögskolornas särskilda behov. Vidare föreslogs det att de lärar
utbildningar som saknade FoD-resutser till en början endast skulle för

ses med en flexibel resurs. Om respektive lärarutbildning bedrevs vid 
ett flertal lärarhögskolor, skulle den flexibla resursen under en utpröv
ningsperiod lämpligen koncentreras till ett mindre antal av dessa lärar

högskolor. Inom ramen för Sö:s fortbildningsanslag skulle en intensiv 
befattningsutbildning bedrivas i syfte att dels nå verksamhetens mål, 
dels utnyttja FoD-resursen effektivt. Arbetsgruppen föreslog också en 

minskning av handledaruppgifter för de lärare som tjänstgör inom FoD
verksamheten och att de fyra närmaste läsåren (1973174-1976/77) 

skulle betraktas som en intensivperiod för allsidig prövning av behov 

av FoD-resurs och av olika verksamhetsformer samt av organisations

och dimensioneringsfrågor. 

Med anledning av arbetsgruppens förslag har Sö i skrivelse den 

5 november 1973 lagt fram förslag rörande FoD-verksamheten. Sö:s 

hemställan innebär i korthet följande. FoD-verksarnheten inom lärar

högskolans område bör under tiden den 1 juli 1974 t. o. m. den 30 juni 

1977 bedrivas med oförändrad dimension jämfört med budgetåret 1973/ 
74. Nämnda period bör betraktas som en intensiv utprövningsperiod och 
20 % av det totala antalet Fp-tjänster (756) skall hållas vakanta. Ansla

get Lärarhögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. bör ökas med 

3,4 miljoner kronor att fördelas av Sö mellan lärarhögskolorna. Dessa 

medel skall inom varje lärarhögskola efter beslut av rektorsnämnd på 
förslag av planeringsnämnd utnyttjas för arvodering avseende medverkan 
i FoD-verksamheten av annan personal än innehavare av Fp-tjänster, 
varvid verksamheten kan avse vilken som helst av lärarutbildningarna 
inom lärarhögskolan. Som en följd av detta bör åtgärder vidtas för att 

reglera ersättningen dels till lärare som medverkar i här avsedd verk
samhet, dels till kommun, när personal med kommunalt reglerade tjäns
ter medverkar i FoD-verksamheten i sådan omfattning att övertidsar
bete eller ökning av personalen föranleds. 

2. Remissyttranden 

över arbetsgruppens förslag samt Sö:s skrivelse i anledning av grup
pens förslag har yttranden avgetts av statskontoret, riksrel'isio11sverket, 

(RRV), samtliga lärarhögskolor, Svenska kommunförbundet, Tjänste

miin11ens centra/organisation (TCO), Sveriges akademikers ce11tralorga-

11isation (SACO) och Statstjä11stemä11nens riksförbund (SR). 

Dimensioneringen 

övervägande flertalet remissinstanser tillstyrker en fortsatt FoD-verk

samhet under ytterligare tre år. Några remissinstanser, bl. a. några lärar

högskolor och TCO, vill dessutom att FoD-verksamheten skall bedrivas 
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under en längre period än den föreslagna. RR V föreslår dock att förord
nanden på Fp-tjänster för tre år endast bör ske i undantagsfall. Bättre 
underlag behövs för att säkrare kunna beräkna behovet för respektive 
lärarhögskola och RRV menar att den föreslagna ökade vakantsätt
ningen är ett uttryck för minskat behov. Som alternativ till treårsför
ordnanden bör även förordnanden på ett år ske. Lärarhögskolan i 
Stockholm kan heller inte biträda förslaget att FoD-verksamheten 
skall bedrivas med oförändrad dimensionering under försöksperioden. 
Man föreslår i stället en ökad vakantsättning av Fp-tjänstcr. 

Vakantsättning 

Statskontoret, de mindre lärarhögskolorna samt Svenska kommunför
bundet ansluter sig helt till förslaget att vakantsätta Fp-tjänster som inte 
kan besättas eller utnyttjas på ett effektivt sätt. Lärarhögskolan i Stock
holm vill att utprövningsperioden för dess del utformas med en liten fast 
resurs och en stor flexibel resurs. De fasta resurserna bör endast behål
las vid två skolor medan övriga FoD-Järartjänster vakantsätts och om
vandlas till en flexibel resurs. Rektorsnämnden vid lärarhögskolorna i 
Umeå och Härnösand delar utredningens uppfattning att en del av de 
fasta tjänsterna skall hållas vakanta, men menar att vakanserna inte 
skall låsas till procenttalet 20 utan variationer mellan 0 och 20 skall till
låtas. Lärarhögskolan i Linköping anser att en större del av FoD-verk
samheten än angivna 20 % skall överföras till den flexibla resursen för 
att möjliggöra en resursfördelning som är anpassad till intagningssitua
tionen vid respektive lärarhögskola. SACO anser den flexibla resursens 
omfattning vara för stor. Man förordar i stället att omfattningen skall 
motsvara det antal vakantsatta FoD-lärartjänster som fanns den 1 ap
ril 1974. 

Resursdisponeringen 

Från statskontorets sida vill man inte på grundval av det framlagda 
utredningsmaterialet uttala sig om storleken av medelsbchovet till de 
s. k. flexibla resurserna. Vidare motsätter man sig förslaget att de fri
ställda resurserna skall fördelas på ett schablonmässigt sätt. I stället bör 
man, beträffande såväl det totala resursbehovet som fördelningen av 
FoD-resursen, närmare klargöra vad varje lärarhögskola i praktiken kan 
utnyttja på ett meningsfullt sätt. De flesta lärarhögskolor tillstyrker dock 
att den flexibla resursen på 3,4 miljoner kronor fördelas av Sö mellan 
lärarhögskolorna i relation till antalet icke tillsatta tjänster. Dessutom 
påpekar lärarhögskolan i Linköping ett stl'me behov av särskilda Fp
tjänster för folkhögskollärargrenens verksamhet. 
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Beslutsorgan och intern resursdisponering 

De flesta lärarhögskolor som yttrat sig angående förslaget att rektors

nämnden skall besluta om vilken personal som skall medverka vid FoD
verksamheten delar utredningens uppfattning. Dessutom påpekar lärar

högskolan i Umeå att även syo-utbildningen bör ha tillgång till denna 

resurs. TCO och SACO vill att övrig medverkande personal endast skall 

avse lärarpersonal. SACO anser dessutom att utbildningsnämnden är ett 

lämpligare beslutsorgan än rektorsnämnden att fördela den flexibla re

sursen inom respektive lärarhögskola. 

Föredraganden 

Inledningsvis vill jag erinra om vad jag anfört vid min anmälan av 

vissa gemensamma frågor rörande skolväsendet. 
Frågan om lärarutbildningens dimensionering bör ses mot bakgrund 

av den brist på behöriga lärare som förelåg under en stor del av 1950-

och 1960-talen. Orsakerna till denna brist var dels skolväsendets ut
byggnad, dels de höga födelsetalen. Därefter har situationen förändrats. 
Under 1960-talets slut och 1970-talets början har visserligen skolväsen
det fortsatt att expandera men i långsammare takt än tidigare. Skol

väsendet har genom att kapaciteten inom lärarutbildningen byggts ut 

fått ett kraftigt tillskott av nya lärare. Födelsetalen sjönk vid 1960-

talets slut och har nu stagnerat på en lägre nivå. Lärarsituationen har 
till följd av detta förbättrats och den lärarbrist som kvarstår ifråga 

om ämnes- och klasslärare är av lokal karaktär. Det har därför under 
senare år varit möjligt att minska intagningskapaciteten för dessa ut
bildningslinjcr. Sö har nu på grund av förnyade beräkningar av lärar

behov och lärartillgång föreslagit en ytterligare minskning av lärar
utbildningens kapacitet. Särskilt stora förändringar föreslås beträffande 
utbildningskapaciteten för låg- och mellanstadielärare. 

Sö har med utgångspunkt i de beräkningar som angavs i prop. 
1973: l (bil. 10 s. 439), under hänsynstagande till nuvarande dimensio
nering, lokalisering och organisation av lärarutbildning, föreslagit en 
anpassning av utbildningskapaciteten för klass- och ämneslärarutbild
ningarna. Sö har därvid självfallet tagit hänsyn till clevutveeklingen i 
framtiden. Antalet barn i lågstadieåldern, dvs. 7-9 år, sjunker under 

de tre närmaste åren för att sedan stabilisera sig. Antalet elever i mel
lanstadieåldern 10-12 år minskar fr. o. m. 1977 för att ungefär 1980 
stabilisera sig. På högstadiet får de låga födelsetalen effekt i början på 

1980-talet. Sö har även försökt beräkna lärarbenägenheten hos ut

bildade lärare. Beräkningarna är osäkra och behovet av lärarutbildning 

därför svårt att bedöma. Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) redovisning 
ger en splittrad bild av sysselsättningsläget på lärararbetsmarknaden. 

Sålunda balanseras övcrskottstendenser inom vissa regioner av un
derskott på lärare i andra regioner. 
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Trots osäkerheten i bedömningarna anser jag att Sö:s förslag för 
nästa budgetår bör i huvudsak kunna godtas. Det ankommer på Sö att 
i samråd med SCB noga följa utvecklingen de närmaste åren för att ut-, 

bildningskapaciteten snabbt skall kunna anpassas till förändringar i 
behovet. 

Frågan om lärarutbildningens mål, struktur och innehåll utreds f. n. 
av 1974 års lärarutbildningsutredning. Vissa av de förslag som lärar
utbildningskommitten framlagt i betänkandet (SOU 1972: 92) Fortsatt 

reformering av lärarutbildningen avser jag att föreslå regeringen att be
handla i en särskild proposition till riksdagen vid 1975 år;; ..<ksmöte. 

Med hänsyn bl. a. till riksdagens beslut om den allmänna :':jrskolan 
och den under senare år kraftigt utbyggda k')mmunala barnomsorgen 
bör en fortsatt utbyggnad av förskollärarutbik,·ingen komma till stånd. 

Sö har den 27 september 1974 på grundval av en av 1968 års barn
stugeutredning och delegationen för jämställdhet mellan män och 
kvinnor gjord framställning fått Kungl. Maj:ts uppdrag att utföra 

prognoser avseende personal- och utbildningsbehov inom barnavår

dens område fram till omkring år 1990. 
Intagningskapaciteten under nästa budgetår till olika lärarutbildningar 

bör ha den fördelning som följande tablå utvisar. 

Ämneslärare 
Mellanstadielärare 
Lågstadielärare 
Speciallärare i grundskola m. m. 
Förskollärare 
Gymnastik- och idrottslärare 
Lärare i barnavård 
Lärare i hemkunskap 
Lärare i textilslöjd 
Lärare i trä- och metallslöjd 
Lärare för industri och hantverk 
Lärare för handel och kontor 
Lärare i vårdyrken 
Lärare i musik 
Lärare i teckning 
Flyginstruktörer 

·Studie- och yrkesvägledare 

1 1150 
540 
168 

21 000 
3 048 

225 
36 

108 
•96 
60 

240 
48 

4368 
•125 
•72 
12 

180 

1 I detta antal ingår även deltagare i den särskilda metodikkursen för mellan
stadielärare som avser att vidareutbilda sig till ämneslärare. 

• I detta antal ingår även deltagare i fortbildningskurser om en termin. 
1 I detta antal ingår även deltagare i särskild utbildning av yrkeslärare i kläd

sömnad. 
• Treterminskurser och 19-veckorskurser vid SIHUS. 
• Utbildning av dessa lärare bekostas inte från anslaget under litt. F. 

Av redovisningar från AMS framgår att det övervägande antalet 

ledigförklarade icke-ordinarie speciallärartjänster tillsätts med perso

ner utan speciallärarutbildning, trots en under senare år kraftigt ut

byggd utbildningskapacitet av sådana lärare. Det låga antalet tillsatta 
tjänster med behöriga innehavare motiverar enligt min mening en kart-
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läggning av vilka typer av tjänster personer med speciallärarutbildning 
upprätthåller. Det är angeläget för skolans undervisning att de som er
hållit speciallärarutbildning också söker sig till den typ av tjänster som 
inrättats för specialundervisningen. Jag ämnar senare återkomma till re
geringen i denna fråga. I avvaktan på resultatet av en sådan kartlägg
ning och på ställningstagande till förslag från utredningen om skolans 
inre arbete (SIA) räknar jag med en under nästa budgetår oförändrad 

utbildningskapacitet på speciallärarutbildningen på gren 1, dvs. 624 
platser. I likhet med Sö räknar jag med en utökning av speciallärar
utbildningen för utbildningsgren 2 och 3, dvs. ytterligare 24 respektive 
1 '.! utbildningsplatser. 

Det bör för riksdagen anmälas att Kungl. Maj:t genom beslut den 
1 mars 1974 meddelade bestämmelser om särskild utbildning av spe
ciallärare. Utbildningen påbörjades under innevarande läsår vid lärar
högskolorna i Jönköping, Karlstad och Umeå med sammanlagt 72 in
tagningsplatser. Utbildningen avser att tillgodose regionala behov av 
speciallärare. 

Statsmakterna godtog 1974 (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 361, UbU 1974: 
17, rskr 1974: 172) att den av finsk-svenska utbildningsrådet före
slagna utbildningen av klasslärare med finska som modersmål borde 
komma till stånd inom ramen för den årliga dimensioneringen av klass
lärarutbildningen. Genom beslut den 29 november 1974 har Kungl. 
Maj:t meddelat bestämmelser om särskild utbildning av klasslärare med 
finska som modersmål. Utbildningen skall omfatta 24 studerande på 
lågstadielärarlinjen vid lärarhögskolan i Stockholm med början vår
terminen 1975 samt 24 studerande på mellanstadielärarlinjen med bör
jan höstterminen 1975. Jag vill vidare erinra om Kungl. Maj:ts upp
drag den 19 april 1974 till Sö angående utbildning av tvåspråkiga för
skollärare. 

Sedan budgetåret 1973/74 pågår en försöksverksamhet med förkortad 
förskollärarutbildning för barnskötare. Intresset för sådan vidareut
bildning är mycket stort. Enligt min mening bör denna verksamhet för 
nästa budgetår bedrivas i större omfattning för att bereda fler barn
skötare möjlighet till vidareutbildning som förskollärare. Jag räknar 
med att denna utbildning skall omfatta 288 deltagare. Sö har före
slagit att arbetslösa lågstadielärare skall beredas möjlighet att vidare
utbilda sig till förskollärare. Jag anser att en sådan försöksverksamhet 
bör starta kommande budgetår. 

Sö har i sin skrivelse om dimensionering m. m. för nästa budgetår 
aktualiserat frågan om lokalisering av lärarutbildningen. Sö har därvid 
föreslagit att ämneslärarutbildning inte längre skall anordnas i Karlstad, 
Växjö och Örebro. Jag kan inte biträda Sö:s förslag i detta avseende. 
Sö föreslår att nuvarande 15 lärarhögskolor behålls, trots en starkt 
nedskuren utbildningsorganisation. Jag delar Sö:s bedömning att nu 
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befintliga lärarhögskolor under nästa budgetår bör behållas. Jag räknar 
dock med att någon intagning till klasslärarutbildning vid lärarhög
skolan i Uppsala inte skall ske under budgetåret 1975/76. 

För att tillgodose de pedagogiska kraven på utbildningen med en 
nedskuren lärarutbildning förlagd till 15 orter framför Sö förslag om 
en s. k. basorganisation vid varje lärarhögskola. En sådan basorgani
sation medför en betydande överkapacitet vid lärarhögskolorna när 
den föreslagna nedskärningen av intagningskapaciteten slår igenom 
helt budgetåret 1978!79. I likhet med riksrevisionsverket finner jag att 
lärarhögskolornas framtida organisation behöver utredas ytterligare. 
Jag kan därför inte f. n. biträda Sö:s förslag om en basorganisation. 
Utbildningsorganisationen vid lärarhögskolorna bör under nästa bud
getår anpassas till förändringarna i intagningskapaciteten. Jag ämnar 
senare föreslå regeringen att en arbetsgrupp tillkallas som skall få till 
uppgift att göra en översyn av lärarhögskoleorganisationen. Därvid 
skall belysas olika konsekvenser på organisationen som den av mig 
förordade kapacitctsminskningen får under 1975/76. Vidare skall 
gruppen belysa konsekvenserna av nedläggning av lärarhögskolor. Ar
betsgruppens resultat skall föreligga i så god tid att det kan beaktas i 
1975 års budgetarbete. Frågan om den framtida lokaliseringen av lärar
utbildningen bör även prövas i ett vidare perspektiv mot bakgrund av 
ställningstagande till principerna för lokalisering av nytillkommande 
högskoleutbildning. Hithörande frågor kommer att tas upp i samband 
med att föredragande statsrådet anmäler en proposition om reformering 
av högskoleutbildningen m. m. på grundval av bl. a. 1968 års utbild
ningsutrednings förslag. 

Den föreslagna kapacitetsökningen av förskollärarutbildningen -
384 intagningsplatser - bör fördelas på lärarhögskolor och förskole
seminarier så att den underlättar en organisatorisk anpassning i sam
band med nedskärningen av klasslärarutbildningen vid lärarhögskolor

na. 
Jag avser att senare föreslå regeringen hur intagningsplatserna för 

lärarutbildning bör fördelas mellan olika orter nästa budgetår. 
Fortbildning av lärare präglas alltmer av en inriktning på skolans 

övergripande mål. Jag finner det särskilt värdefullt att en grupp lärare 

och skolledare från en skola eller en kommun samtidigt kan genomgå 
fortbildning. Jag finner det naturligt att den ämnesinriktade fortbild

ningen i högre grad än tidigare inriktas på målfrågor och problem 
som gäller skolans roll i samhället. 

I samband med den reformering av klass- och ämneslärarutbildning
en som inleddes 1968 (prop. 1967: 4, SU 1967: 51, rskr 1967: 143) till
kom organisationen med skolenheter för försöks- och demonstrations

verksamhct (FoD-verksamhet). Under uppbyggnadsskedet har man haft 
svårigheter att finna de rätta formerna för verksamheten. Den konkrcti-
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sering av de teoretiska delarna av lärarutbildningen som har möjliggjorts 
genom försök och demonstrationer finner jag värdefull och nödvändig .. 

Sö har lagt fram förslag angående den fortsatta FoD-verksamheten. 
Inledningsvis vill jag framhålla att jag instämmer i Sö:s förslag att 

tiden fram till den 1 juli 1977 bör ses som en utredningsperiod. Med ut
gångspunkt i de erfarenheter som kan vinnas under perioden bör det 
ankomma på Sö att inför budgetåret 1977/78 komma in med förslag 
rörande den fortsatta FoD-verksamhetens anpassning till reella behov 
inom såväl skolväsendet som lärarutbildningen. 

Vad gäller dimensioneringen av verksamheten finner jag det natur
ligt att den anpassas till det minskade antal närvarande studerande vid 
lärarhögskolorna som blir följden av beslutade och föreslagna nedskär
ningar i lärarutbildningskapaciteten. Det bör i detta sammanhang an
mälas för riksdagen att Kungl. Maj:t genom beslut den 29 mars 1974 
förordnat, att Sö får meddela förordnanden för högst ett år fr. o. m. 
den 1 juli 1974 för sammanlagt 500 innehavare av ordinarie lärar
tjänster med beteckningen Fp för FoD-verksamheten. Med utgångs
punkt i detta antal FoD-lärartjänster, vilket justerats med hänsyn till 
dimensioneringen av klass- och ämneslärarutbildningen innevarande läs
år, föreslår jag en ytterligare anpassning av hela FoD-resursen till an
talet närvarande studerande vid lärarhögskolornas klass- och ämnes
lärarlinjer läsåret 1975/76. Sammanlagt 260 FoD-lärare bör enligt min 
mening förordnas fr. o. m. den 1 juli 1975. Med hänsyn till att hela 
FoD-resursen även för läsåret 1976/77 bör anpassas till antalet när
varande studerande kan antalet förordnanden komma att ytterligare 
minska läsåret 1976/77. Beträffande frågan om förordnandetid för FoD
tjänster vill jag erinra om att denna fråga behandlas i det arbete med 
anpassning av lagen (1974: 12) om anställningsskydd till utbildnings
områdets bestämmelser som pågår inom utbildningsdepartementet. 

Som komplement till en fast FoD-resurs i form av tillsatta FoD
tjänster bör, som Sö föreslagit, en fri resurs ställas till förfogande. 
Även denna bör relateras till lärarutbildningskapaciteten. En fri eller 
flexibel resurs bör ge större möjligheter för den enskilda lärarhögskolan 
att rationellt utnyttja FoD-organisationen. Det bör ankomma på rege
ringen att avgöra fördelningen mellan fasta och fria resurser i FoD
verksamheten. 

Beträffande resursdisponeringen delar jag statskontorets uppfattning, 
att en mer ingående bedömning bör göras av vad varje lärarhögskola i 
praktiken kan utnyttja på ett meningsfullt sätt. Varje lärarhögskola bör 
redovisa realistiska behovsberäkningar, grundade på antalet studerande 
vid lärarhögskolan. Med sådana beräkningar som underlag bör Sö för
dela de fria resurserna mellan lärarhögskolorna. 

Vad slutligen gäller beslutsorgan och intern resursfördelning anser 
jag, i likhet med Sö att rektorsnämnd på förslag av planerings-
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nämnd bör besluta om utnyttjande av den flexibla resursen. Dessa me
del bör kunna användas för alla slags lärarutbildningar samt för utbild
ning av personal för studie- och yrkesorientering. 

F 1. Lärarhögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 

1973/74 Utgift 185 782 462 
1974/75 Anslag 171338 000 
1975/76 Förslag 168 941 000 

Lärarhögskolor finns dels i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, 
Umeå och Uppsala (större lärarhögskolor), dels i Falun, Gävle, Härnö
sand, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Luleå och Växjö 
(mindre lärarhögskolor). Bestämmelser om verksamheten vid lärarhög
skola återfinns i stadgan (1968: 318) för lärarhögskolorna (omtryckt 
1971: 463, ändrad senast 1974: 431). 

1974/75 

Personal 
Lärar- och forskarpersonal 1 223 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Vissa expenser 
Lokalkostnader 
Ersättning till vissa elever 

Uppbörds medel 

135 442 000 
140 000 
258 000 

28 119 000 
7 399 000 

171358000 

Upplåtelse av lokaler m .m . 20 000 

Nettoutgift 171 338 000 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolövers ty- Föredra-
relsen ganden 

- 225 - 225 

-1525000 -3 449 000 
of. 10000 
- 258 000 - 258 000 
+8 719 000 +8719000 
-7 399 000 -7 399 000 

463 000 -2397000 

of. of. 

463 000 -2397000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 19 435 000 kr., varav 4 658 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Skolöverstyrelsen (Sö) har med hänsyn till föreslagna nedskär

ningar i utbildningskapaciteten inte redovisat något 0-alternativ. 

3. Beslutade kapacitetsförändringar medför ett minskat medelsbehov 
för lärarlöner och tjänstgöringstillägg ( -12 313 000 kr.). 

4. Kapaciteten på ämneslärarlinjen bör minskas med 350 studerande 
(-6 509 000 kr.). 

5. Kapaciteten på mellanstadielärarlinjen bör minskas med 540 in
tagningsplatser (-2 852 000 kr.). 
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6. Kapaciteten på lågstadielärarlinjen bör minskas med 752 intag
ningsplatser (-4 983 000 kr.). 

7. Med hänvisning till det stora behovet av behöriga speciallärare 
föreslår Sö en ökad intagning med 96 platser på utbildningsgren l, 
med 24 platser på gren 2, talpedagogutbildning, samt med 12 platser 

på gren 3: 2, lärare för särskolans träningsskola ( + 1 317 000 kr.). 
S. Genom beslut den 1 mars 1974 meddelade Kungl. Maj:t bestäm

melser om särskild utbildning av speciallärare med början läsåret 1974/ 
75. Utbildningen påbörjades under sommaren 1974 vid lärarhögskolor
na i Jönköping, Karlstad och Umeå med 24 intagningsplatser vid var

dera lärarhögskolan och avslutas höstterminen 1975 vid Hirarhögsko
lorna i Göteborg och Umeå. Vissa fortbildningskurser om tre veckor 
för lärare med tjänstgöring inom specialundervisning har under inne
varande budgetår inställts, och anvisade medel för detta ändamål har 
i stället tagits i anspråk för den särskilda speciallärarutbildningen. Sö 
räknar emellertid med att under budgetåret 1975/76 anordna samtliga 
treveckorskurscr ( +423 000 kr.) samt föreslår att en ny utbildnings
omgång av särskild speciallärarutbildning startar sommaren 1975, preli
minärt förlagd till samma lärarhögskolor som den utbildning som på
börjats innevarande budgetår ( + 361 000 kr.). 

9. För budgetåret 1975/76 räknar Sö med 120 nya intagningsplatser 
till tvåårig förskollärarutbildning. Därav skall enligt förslaget 60 platser 
förläggas till lärarhögskola och 60 till förskoleseminarium. Huruvida 
ytterligare intagningsplatser skall förläggas till lärarhögskola kan Sö inte 
bedöma förrän Kungl. Maj:t tagit ställning till klasslärarutbildningcns 
framtida dimensionering och förläggning samt till eventuell avkortad 
förskollärarutbildning. 

10. Arbete pågår med prognoser över behovet av lärare för industri 
och hantverk. På grundval av tidigare beräkningar av lärarbehovet räk
nar Sö med ökad intagning med 48 platser till 240 platser budgetåret 
1975/76. Dessa utbildningsplatser avser att tillgodose både gymnasie
skolans och arbetsmarknadsutbildningens behov. 

11. Under vartdera budgetåret 1973174 och 1974/75 har 48 verksam
ma lärare inom handels- och kontorsutbildning tagits in till särskild 
pedagogisk kurs. Genom dessa två utbildningsomgångar har ca 100 
verksamma lärare inom handels- och kontorsutbildning blivit behöriga 
som lärare. Sedan budgetåret 1969/70 har ingen grundutbildning av 
lärare inom handel och kontor anordnats. Enligt rapporter från arbets
marknadsstyrelsen föreligger en viss brist på behöriga handelslärare. 
Prognos över behovet av lärare för handel och kontor utarbetas f. n. 
Sö räknar med att prognosen kommer att styrka behovet av utbildning 
av lärare för handel och kontor och föreslår därför att 40-veckors han
delslärarutbildning budgetåret 1975/76 får anordnas för 48 studerande. 

Utbildningen bör i sin uppläggning överensstämma med praktisk-

25 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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pcd<1gogisk utbildning av lärare för området industri och hantverk och 

för 1imnesfärare. Uirar- och handledarkostnader beräknas preliminärt 

hli lika stora som för utbildning av Iärnre inom industri och hantverk, 

cJvs. omkring 200 000 kr. för 24 studerande. 

12. Behov av kompletteringskurser i matematik, fysik och kemi inom 

klasslärarutbildningcn föreligger endast för den av Kungl. Maj:t den 

29 november 1974 beslutade utbildningen av klasslärare med finska som 

modersmål ( - 229 000 kr.). 

13. SÖ föreslår att två utbildningsomgångar med vardera 24 delta

gare anordnas för utbildning av klasslärarc till full behörighet som 

musiklärare ( +483 000 kr.). 

1-t. Enligt nu gällande studieordning vid låg- och mellanstadielärar

linjerna får lärarkandidaten utbildning som gör denne kompetent att 

undervisa i endast ettdera av ämnena gymnastik och musik. Sö föreslår 

att kurser för klasslärare som önskar komplettera kunskaperna i gym

m1stik och musik får anordnas under budgetåret 1975/76 för 36 del

tagare i gymnastik och 36 i musik ( + 125 000 kr.). 

15. övergången till ny praktikorganisation medför dels en merkost

nad för löner på klasslärarlinjerna, dels vissa kostnader i samband med 

samh1illsinriktad praktik ( + 7 255 000 kr.). 

16. Tjänsterna inom den av Sö föreslagna basorganisationen över

stiger redan budgetåret 1975/76 vid några lärarhögskolor det behov av 

tjänster som krävs för att upprätthålla undervisningen inom grundut

bildning av lärare enligt timplan. Vidare svarar besatta inrättade tjänster 

inte alltid mot behovet av tjänster enligt timunderlag. I ökad utsträck

ning får man räkna med att lärarbögskolclärare i sin tjänst får inräkna 

skoltjänstgöring. Skillnaden i timkostnad utgör härvid en merkostnad 

för lärarhögskolan. Sö skattar denna merkostnad till i genomsnitt 

20 000 kr. per lärarhögskola ( + 300 000 kr.). 

17. SÖ upprepar sitt tidigare framförda förslag om nedskärning i 

undervisningsskyldigheten för institutionsföreståndare. Vid minskad ka

pacitet på lärarhögskolorna får institutionsföreståndarcs nedsättning i 

undcrvisningsskyldighet rymmas inom den överkapacitet som basorga

nisationen medför. 

18. SÖ finner det angeläget att en tjänst som biträdande professor 

i pedagogik inrättas fr. o. m. budgetåret 1975/76 vid lärarhögskolan i 

Umeå och att lärarhögskolan i anslutning därtill tillförs ytterligare 500 

assistenttimmar ( + 142 000 kr.). 

19. Vid lärarhögskolan i Stockholm finns inrättad en för T. Eliasson 

personlig tjänst som lektor i vuxenundervisningens metodik. Eliasson 

har sedan september 1972 inte uppehallit tjänsten. Sö har avvisat en 

framställning från förarhögskolan att få tillsätta tjänsten med vikarie. 

På egen begäran har Eliasson frånträtt tjänsten den 1 juli 1974. Inom 

Sö har en arbetsgrupp bl. a. analyserat vuxenpedagogiska moment i 
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lärarutbildningen. Underlag föreligger f. n. inte för bedömning av det 
framtida behovet av metodiklektortjänst av detta slag. 

20. Sö betonar ånyo vikten av en effektiv studievägledning och kura
tiv verksamhet inom lärarutbildningen. För att möjliggöra att försöks
Vt:rksamhet kan bedrivas i flera former än hittills vid lärarhögskolorna 

föreslår Sö att ytterligare medel anvisas för budgetåret 1975/76 
( + 200 000 kr.). 

21. Med hänsyn till den föreslagna kapacitetsminskningen inom kl::i.ss

och ämneslärarutbildningarna beräknar Sö att undervisningsskyldighe

ten för utbildningsledarna måste öka läsåret 1975/76. Som en följd 
härav beräknas kostnaderna för pedagogisk-administrativa arbetsupp

gifter minska. Samtidigt föreslås emellertid en ökning av vissa andra 
lärarutbildningar. Totalt beräknas således de pedagogisk-administrativa 
kostnaderna öka något ( + 31 000 kr.). 

22. Sö har föreslagit att speciallärarutbildning förläggs till lärarhög
skoian i Linköping. För ledning av denna linje beräknas en studierek

torstjänst bli inrättad ( + 110 700 kr.). 

23. 1 och med beslutad kapacitetsminskning på klasslärarutbildningen 

beräknas arbetsuppgifterna för vissa biträdande utbildningslcdare mins
ka (-52 000 kr.). 

24. Med hänvisning till Sö:s skrivelse den 5 november 1973 angåen
de försöks- och dcmonstrationsverksamheten i lärarutbildningen före
slår Sö att medel beräknas under förevarande anslag att såsom flexibel 
resurs för försöks- och demonstrationsverksamhet fördelas av Sö mellan 
lärarhögskolorna ( + 3 700 000 kr.). 

25. Ur anslagsposten Vissa expenser under förevarande anslag be
kostas expenser för central intagning samt resekostnadsersättning och 
traktamente till ledamot i intagningsnämnd. Kostnaderna är beroende 
av bl. a. antalet sökande till de olika utbildningarna. Med hänsyn dels 
tiil behovet av en något friare medelsdisposition, dels till att kostnader 
av detta slag är av driftkostnadstyp föreslår Sö att medlen för vissa 
expenser fr. o. m. budgetåret 1975/76 överförs till anslaget Lärarhög
skolorna: Driftkostnader ( - 258 000 kr.). 

26. Medlen beräknade för ersättning till vissa studerande föreslås 
fr. o. m. budgetåret 1975/76 bli överförda till anslaget Ersättning till 
vissa lärarkandidater ( - 7 399 000 kr.). 

Under budgetåret 1975/76 kommer nya lokaler att tas i anspråk för 
lärarutbildningen i bl. a. Mölndal, vilket medför ökade lokalkostnader. 

Sö har i skrivelse den 5 augusti 1974 hemställt, att Kungl. Maj:t 

måtte medge Sö rätt att årligen anta högst två isländska studerande på 
lärarhögskolas speciallärarlinje även om antalet utbildningsplatser där

igenom överskrids. För antagning bör fordras grundutbildning som lä

rare samt i princip tre års lärartjänstgöring efter avlagd lärarexamen. 

Dessutom bör fordras intyg på att svenska språket behärskas så att ut-
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bildningens innehåll kan tillgodogöras. Isländska staten bör utse even
tuella deltagare i utbildningen. Merkostnader torde i huvudsak uppstå 
för handledning. 

Speciallärarföreningen inom Värmlandskretsen av Sveriges lärarför
bund har i skrivelse framfört synpunkter på speciallärarutbildningens 
lokalisering och problem i samband med specialundervisningen i gles
bygd. 

Lektorn i musikens metodik vid lärarhögskolan i Karlstad har fram
fört förslag beträffande ämnet musik inom klasslärarutbildningen. 

Rektorn vid lärarhögskolan i Jönköping har i särskilda skrivelser an
hållit dels att fullständig speciallärarutbildning förläggs till lärarhögsko
lan i Jönköping, förslagsvis fr. o. m. läsåret 1975176, dels att den till 
lärarhögskolan i Göteborg förlagda terminen inom särskild utbildning 
för speciallärare helt eller till största delen förläggs till lärarhögskolan i 
Jönköping. 

Rektorsnämnden vid lärarhögskolan i Malmö bar i skrivelse bl. a. 
framhållit, att den totala intagningen av studerande på ~imneslärarlinjen 
under de närmaste åren bör ligga förslagsvis 20 procent över vad pro
gnosunderlaget ger vid handen, eftersom denna utbildning ger en god 
förberedelse för pedagogiska uppgifter även utanför skolan. Skrivelsen 
har överlämnats till 1974 års lärarutbildningsutredning för beaktande i 
det fortsatta utredningsarbetet. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört vid min anmälan av vissa gemen
::;amma frågor inom lärarutbildningen anser jag att intagningskapacite
ten på ämneslärarlinjen bör vara 1 150 intagningsplatser, inkl. 150 plat
ser för vidareutbildning av mellanstadielärare till ämneslärare (4). Vi
dare räknar jag på mellanstadielärarlinjen med 540 intagningsplatser 
samt på lågstadielärarlinjen med 168 intagningsplatser (5, 6). fag har 
härvid räknat med grupper om 24 på lågstadielärarlinjen. Som jag tidi
gare anfört kommer viss del av intagningsplatserna på låg- och mellan
stadielärarlinjerna att tas i anspråk för utbildning av klasslärare med 
finska som modersmål. I likhet med skolöverstyrelsen (Sö) beräknar 
jag för dessa klasslärare medel för kompletteringskurser i matematik, 
fysik och kemi (13). Nuvarande intagningskapacitet vid ämneslärarut
bildningen i Karlstad, Växjö och Örebro bör under nästa budgetår vara 
oförändrad. Vidare bör ingen intagning till klasslärarutbildning vid lä
rarhögskolan i Uppsala ske under nästa budgetår. 

I enlighet med Sö:s förslag räknar jag med en minskad medelstill
delning med anledning av beslutade kapacitetsförändringar (3). 

Som jag tidigare anfört anordnas med början innevarande läsår en 
särskild speciallärarutbildning omfattande 72 platser förlagd till lärar
högskolorna i Jönköping, Karlstad och Umeå. Medlen för vissa fort-
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bildningskurser om tre veckor för lärare med tjänstgöring inom special
undervisning har under innevarande budgetår tagits i anspråk för den 
särskilda speciallärarutbildningen. I enlighet med SÖ:s förslag räknar 
jag med dels en ny utbildningsomgång om 72 platser inom den särskilda 
speciallärarutbildningen, dels att samtliga fortbildningslrurser om tre 
veckor anordnas budgetåret 1975/76 (8). 

Med hänsyn till bl. a. den särskilda speciallärarutbildningen samt i 
avvaktan på ställningstagande till förslagen från utredningen om skolans 
inre arbete räknar jag inte med någon ytterligare ökning av antalet plat
ser inom gren 1 av speciallärarutbildningen. Jag vill i detta samman
hang erinra om att jag vid min anmälan av vissa gemensamma frågor 
inom lärarutbildningen ansett det angeläget att kartlägga vilka typer av 
tjänster som personer med speciallärarutbildning upprätthåller. I likhet 
med Sö beräknar jag medel för ytterligare 24 platser på gren 2, tal
pedagogutbildning, samt för ytterligare 12 platser på gren 3: 2, lärare 
för särskolans träningsskola (7). 

Jag finner f. n. inte skäl att överväga förläggning av speciallärarut
bildning till andra lärarhögskolor än till dem som redan har sådan linje. 
Medel för studierektorstjänst för speciallärarutbildning vid lärarhög
skolan i Linköping har därför inte beräknats (22). Jag tillstyrker SÖ:s 
förslag rörande möjligheter för högst två isländska studerande att antas 
på lärarhögskolans speciallärarlinje. 

Med hänvisning till vad jag senare kommer att föreslå under ansla
get Förskoleseminarierna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. räknar 
jag med en ökning av intagningen till förskollärarutbildning med sam
manlagt 384 platser (9). Fördelningen av dessa intagningsplatser på 
lärarhögskolor och förskoleseminarier ankommer på regeringen. 

Jag räknar med en ökad intagning med 48 platser till utbildning av 
lärare för industri och hantverk (10). Budgetåret 1975/76 bör 40-vcc
korsutbildning av lärare för handel och kontor anordnas för 48 stude
rande (11). 

Jag är inte beredd att tillstyrka förslagen om dels utbildning av klass
Iärare till full behörighet som musiklärare (13), dels kurser för klass
lärare som önskar komplettera kunskaperna i gymnastik resp. musik 
04). Frågor som rör bl. a. lärarutbildningens mål, struktur och innehåll 
behandlas av 1974 års lärarutbildningsutredning. 

För kostnader i samband med genomförandet av ny praktikorganisa
tion i lärarutbildningen (prop. 1973: 78, UbU 1973: 34, rskr 1973: 274) 
beräknar jag sammanlagt 7 000 000 kr. (15). 

Mot bakgrund av vad jag anfört vid min anmälan av vissa gemen
samma frågor inom lärarutbildningen beräknar jag inga medel för mer
kostnad föranledd av basorganisation (16). Jag är inte heller beredd att 
tillstyrka förslaget om nedsättning i undervisningsskyldigheten för in
stitutionsföreståndare (17). 
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fog har inte räknat med någon ökning av medlen för pedagogisk
administrativa uppgifter (21). Beträffande arbetsuppgifterna för vissa 
biträdande utbildningsledare har jag beräknat medel i enlighet med 
Sö:s förslag (23). Vidare har jag tagit hänsyn till de föreslagna kapa
citetsförändringarna inom lärarutbildningen vid min beräkning av medel 
till kostnaderna för sjukvård. 

Jag är inte beredd att tillstyrka ytterligare medel för försöksverk
samhet med studievägledning och kurativ verksamhet vid lärarhögsko
lorna (20). 

Vad gäller resurserna för försöks- och demonstrationsverksamheten 
(FoD-verksamheten) vill jag erinra om vad jag anfört vid min anmälan 
av vissa gemensamma frågor inom lärarutbildningen. Jag räknar med en 
anpassning av resurserna för hela FoD-verksamheten, till antalet närva
rande studerande vid klass- och ämneslärarlinjerna. Förutom en fast re
surs i form av FoD-lärartjänster räknar jag med en fri resurs att an
vändas av lärarhögskolorna för bl. a. arvodering av lärare som i övrigt 
medverkar i FoD-verksamheten. Denna fria resurs beräknar jag till 
2 ::70 000 kr. (24). 

Jag instämmer i Sö:s förslag att medlen för vissa expenser fr. o. m. 
budgetåret 1975176 överförs till anslaget Lärarhögskolorna: Drift
kostnader (25). Likaså föreslår jag att medlen för ersättning till vissa 
studerande fr. o. m. budgetåret 1975/76 överförs till anslaget Ersätt
ning till vissa lärarkandidater (26). 

Med hänvisning till vad jag nyss anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om antalet intagningsplatser 
vid lärarhögskolorna, 

2. till Lärarhögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 168 941 000 kr. 

F 2. Lärarhögskolorna: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

35 028 365 

32 441 000 

33 063 000 

Reservation 4 041115 

Anslaget är fördelat på 16 anslagsposter. Anslagsposterna 1-15 upp
tar belopp som fördelats på de femton lärarhögskolorna. Från dessa 
anslagsposter, som för budgetåret 1974/75 uppgår till sammanlagt 
28 935 000 kr., bekostas tjänster för kanslipersonal m. fl. enligt särskilda 
besfammclser samt extra arbetskraft, reseersättningar till tjänstemän och 
studerande, expenser vid förvaltningarna samt materiel m. m. Under 
anslagsposten 16. Viss utrustning m. m. har för budgetåret 19i4/75 be-
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riiknats 3 506 000 kr., varav skolöverstyrelsen (SÖ) fördelar medel till 
ovan angivna ~indamål samt till produktion av ITY m. m. mellan lärar

högskolorna. 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löncomräkning 3 414 000 kr., varav 675 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. Kapacitetsminskningen vid lärarhögskolorna har föranlett Sö att 
göra en översyn av situationen för den personal som avlönas med medel 

ur detta anslag. översynen är ännu inte avslutad. Sö räknar för budget
året 1975176 med 600 000 kr. i minskade personalkostnader under detta 

anslag. Minskningen motsvarar endast ca 3,5 % av totala kostnaden 
för ifrågavarande personal, men Sö bedömer f. n. inte ytterligare 
minskning möjlig. Hänsyn har härvid tagits tiU att lärarhögskolornas 
forskningsverksamhet inte avtagit i takt med kapacitetsminskningen. Vi

sar det sig, då översynen av personalsituationen är klar, att ytterligare 
nedskärning kan ske, återkommer Sö i frågan. 

3. I anslutning till redan beslutade och föreslagna kapacitetsändringar 
har kostnadsförändringar beräknats för reseersättningar, expenser, ma
teriel m. m. Sö framhåller, att eftersom kapacitetsminskningarna nu går 
mycket långt, kan kostnadsminskningarna inte vara proportionella mot 
minskningen i antalet studerande. Vissa kostnader på t. ex. expeditioner 
och institutioner torde vara fasta och tämligen oberoende av antal stu
derande. (-1 651 000 kr.) 

4. För utbildning av klasslärare till musiklärare samt för komplette
rande utbildning för klasslärare i musik resp. gymnastik beräknas viss 
kostnadsökning under detta anslag ( +297 000 kr.). 

5. Sö föreslår, att reducerat nattraktamente c11cr ersättning för dag
liga resor vid utbildning på annan ort får utgå till deltagare i kurs för 
färare inom industri och hantverk enligt regler som hitti11s gällt i mot
svarande fall för lärarkandidater på ämnes- och klasslärarlinjcr m. fl. 
Eventuella nya bestämmelser för nämnda linjer bör dock även gälla för 
deltagare i kurs för industri och hantverk. ( +30 000 kr.) 

6. Universitetsrestaurangkommitten har beräknat kostnaden för lö
pande underhttll av inredning och utrustning i vissa restauranglokaler 
vid lärarhögskolor för budgetåret 1975176 till 54 000 kr. 

7. Sö .'.Inser att vissa av de arbeten som nu bekostas med särskilda 
medel för serviceuppgiftcr inom pedagogisk institution fortsättningsvis 
bör kunna fullgöras av annars övertalig personal vid lärarhögskolan. De 
särskilda medel som nu utgår för försöksverksamhet med serviceupp
gifter vid de pedagogiska institutionerna vid lärarhögskolorna i Malmö 

och Umeå bör således enligt Sö:s uppfattning upphöra. Fortsättningsvis 
bör emellertid lärnrhögskolorna allmänt vara oförhindrade att inom ra-
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men för driftkostnadsanslaget anställa personal även för mer specifika 
pedagogiska serviceuppgifter. (-170 000 kr.) 

8. Medlen för vissa expenser föreslås överförda från anslaget Lärar
högskolorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. Dessutom medför in

tagning av finskspråkiga studerande till särskild klasslärarutbildning en 
kostnadsökning. ( +283 000 kr.) 

Föredraganden 

Utgångspunkt för beräkning av anslaget har varit mina ställnings

taganden under anslaget Lärarhögskolorna: Avlöningar till lärarperso

nal m. m. Med hänsyn till reservationens storlek har jag räknat med en 
ytterligare minskning av medelsbehovet utöver vad skolöverstyrelsen 
(SÖ) föreslagit. I övrigt har jag inga invändningar mot Sö:s förslag 
(5, 6, 7 och 8). 

Jag hemst:rner att regeringen föreslår rik;:.Jagen 

att tilt Lärarhögskolorna: Driftkostnader för budgetåret 1975176 

~;ivisa ett reservationsanslag av 33 063 000 kr. 

F 3. Förskoleseminarierna: A vföningar till lärarpersonal m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

33 293 144 
34 267 000 

39 774 000 

Förskoleseminarium finns i Borås, Gävle, Göteborg, Jönköping, 
Luleå, Malmö, Norrköping, Solna, Stockholm, Södertälje, Umeå, Upp
sala, Västerås och Örebro. För verksamheten gäller Kungl. Maj:ts be
stämmelser den 29 april 1964 rörande förskoleseminarierna (ändrade 
senast den 22 februari 1974). 

Personal 
Lärarpersona1 
Ö'O'rig person;,; 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvard 
Lokalkostnader 

Avrundat 

1974;75 

261,5 
49 

310,S 

26 439 000 
40 000 

7 788 000 

34 267 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

+ 25 
+ 2 

+ 27 

+4 719 800 
of. 

+ 769100 

+5 488 900 

5 489 000 

Före
draganden 

+ 8 
+ 2 
+ 10 

+4 719 800 
of. 

+ 787 600 

-/-5501400 

+s so1 ooo 
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Skolöverstyrelsen 

För budgetåret 1975176 föreslår skolöverstyrelsen (Sö) 2 964 intag
ningsplatser till förskollärarutbildning. Därav beräknas 2 640 platser 
för reguljär tvåårig förskollärarutbildning, som därmed ökar med 120 
platser i jämförelse med budgetåret 1974175. Under innevarande bud
getår påbörjas vid fem förskoleseminarier och en lärarhögskola ut
bildning av sammanlagt 144 barnskötare till förskollärare. Sö räknar 
med att en ny kursomgång med 144 deltagare påbörjas vårterminen 
1975. Vidare föreslår Sö att en enterminsutbildning till förskollärare an
ordnas för 180 lågstadielärare. Utöver den av Sö administrerade ut
bildningen beräknas innevarande budgetår inom ramen för arbetsmark
nadsutbildningen anordnas utbildning av 190 arbetslösa personer med 
beteendevetenskapligt inriktad högskoleutbildning. Budgetåret 1975/76 
beräknas denna utbildning preliminärt ha minst samma omfattning. 

Sö anser det vara angeläget att lärarkandidaterna i förskollärarutbild
ningen har ett levande intresse för naturen och fysisk aktivitet, så att 
de som färdiga förskollärare kan väcka barnens intresse för friluftsliv. 
Sö föreslår därför att en försöksverksamhet med lägervecka i förskol
lärarutbildningen får anordnas vid två förskoleseminarier budgetåret 
1975/76. 

Sö:s förslag i övrigt innebär i korthet. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4195 000 kr., varav 956 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet har Sö räknat med dels en minskning av utbild
ningskapaciteten, dels en minskning av antalet lärartimmar. Sö betrak
tar båda dessa förslag som orealistiska. 

3. Under innevarande budgetår anordnas första terminen i 42-vec
korsutbildning av 144 barnskötare till förskollärare. För andra termi
nen som anordnas höstterminen 1975 beräknas 582 500 kr. 

4. ivkdel begärs för ytterligare 60 intagningsplatser i reguljär tvåårig 
utbildning vid förskoleseminarierna ( +286 600 kr.). 

5. Den föreslagna utbildningen av lågstadielärare till förskollärare 
beräknas kosta 608 200 kr. 

6. För medverkande experter vid den föreslagna lägerveckan beräk
nas en kostnad av 7 200 kr. 

Föredragmzden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående har anfört vid min 
anmälan av vissa gemensamma frågor inom lärarutbildningen. 

Under den gångna tioårsperioden har utbyggnaden av förskollärar
utbildningen varit mycket omfattande. Budgetåret 1964/65 fanns 630 
intagningsplatser och innevarande budgetår finns 2 664 intagningsplat
scr till ifrågavarande utbildning. Behovet av utbildad personal till för-
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skola och fritidsverksamhet är fortfarande mycket stort. För att mot
verka den bristen på förskollärare föreslår jag en ökning av intagning
en till förskollärarutbildning med sammanlagt 384 platser. Antalet in
tagningsplatser till förskollärarutbildning kommer därmed att utgöra 

3 048 budgetåret 1975176. Regeringen bör bemyndigas att besluta om 
antalet intagningsplatser vid förskoleseminarierna. 

Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor och 1968 
års barnstugeutredning har i en gemensam skrivelse den 30 maj 1974 
föreslagit åtgärder för att komma till rätta med bristen på utbildad 
personal med hänsyn till behovet av en snabb utbyggnad av en god 

barnomsorg, främst i form av förskola och fritidsvcrksamhet. Flera 
kommuner har uttryckt farhågor för att de inte skall kunna erhålla 

utbildad personal till de nybyggda förskolorna. Kungl. Maj :t har 
den 27 september 1974 uppdragit åt skolöverstyrelsen (Sö) att efter 
samråd med socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, statistiska cen
tralbyrån, Svenska kommunförbundet och berörda fackliga organisa
tioner utföra prognoser avseende personalbehov och utbildningsbehov 
inom barnaYårdens område fram till omkring år 1990. 

Utbildningsbehoven bör i första hand tillgodoses inom ramen för de 

reguljära utbildningarna. Jag beräknar därför medel för en intagnings

ökning till den tvååriga förskollärarutbildningen med sex klasser. Denna 

ökning bör i första hand förläggas till lärarhögskolor för att kompen
sera bortfall av annan lärarutbildning. Det är vidare angeläget att de 
som redan nu arbetar inom förskolan och som saknar utbildning för 

uppgiften far möjlighet till en sådan utbildning. Under innevarande 
budgetår anordnas en 50-veckors förskollärarutbildning för sammanlagt 
144 barnskötare. En inledande åttavcckorskurs bedrivs inom ramen 
för arbetsmarknadsutbildningen. Behörig till utbildningen är den som 
har barnskötarutbildning och minst fyra års erfarenhet från arbete i 
barnstuga. Intresset för denna utbildning har varit mycket stort. För 
sökande frf;n AB-län krävdes således på grund av konkurrensläget 
nästa tio f1rs arbetserfarenhet. Jag räknar med en intagningsökning tiil 

denna utbildning med 144 platser. Totalt kommer utbildningen då att 

omfatta :ss platser. För budgetåret 1975176 har jag räknat medel iiver 

förevarande anslag för den inledande åttaveckorskurscn i denna utbild

ning. 
Till <len av Sö föreslagna försöksvisa utbildningen av lågstadiehi

rare till förskollärare räknar jag med 60 intagningsplatser. 

Inom utbilJningsdepartementet bereds f. n. förslag från Sö om för

kortad förskolfarnrntbildning resp fritidspedagog- och socialdepagog

utbildning för elever som genomgått gymnasieskolans vårdlinje, gre
nen för barn;!- och ungdomsvård. 

Jag beräknar vidare medel för den andra terminen i den utbildning 

av barnskötare till förskollärare som påbörjas innevarande budgetår. 
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Sedan i:1tagningen till höstterminen 1971 pågår en försöksvcrksam
hct med ir:~agning av manliga sökande på s. k. fri kvot enligt 11 § 

kungörelsen (1966: 24) om grundskolans kompetensvärde m. m. Det har 
visat sig att antalet manliga sökande ökat från 58 hösten 1970 till 742 

hösten 1972. Antalet antagna män var hösten 1974 105. 
Med hänYisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föresii~r riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om antalet intagningsplatscr 

Yid förskoleseminarierna 
2. till Förskoleseminarierna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 39 774 000 

kr. 

F 4. Förskoleseminarierna: Driftkostnader 

1973/7 4 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 369 805 
2139 000 
2 315 000 

Reservation 601007 

Anslaget är fördelat på 15 anslagsposter. Anslagsposterna 1-14 upp
tar belopp mm fördelats på de 14 förskoleseminarierna. Från des
sa anslagsposter, som för budgetåret 1974/75 uppgår till sammanlagt 
1 515 000 kr., bekostas reseersättningar till tjänstemän och studerande, 
expenser, ,tudieutfärder, skötsel av trädgårdar samt materiel m. m. 
Under anslagsposten 15. Särskilda medelsbehov har för budgetåret 
1974175 beräknats 624 000 kr. för vissa utgifter i samband med central 
intagning 2v studerande, för tillhandahållande av vissa betygsblanket
ter samt för gemensamma kostnader för förskoleseminarierna samman
hängande n:ed den statliga redovisningsorganisationen m. m. 

Skol oh ·c rst::relsen 

l. Pri~('~nräkning 100 000 kr. 
2. I 0-;Jternativet föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) en minskning med 

113 000 kr. med hänsyn till den i 0-alternativet under anslaget Förskole
seminariea:a: Avlöningar till lärarpersonal m. m. föreslagna kapacitets
minskni·'.gen och minskningen av antalet lärartimmar. 

3. Fcr rcscersättningar åt tjänstemän och studerande, för expenser, 
samt fi:ir reutericl krävs ökade medel, dels med hänsyn till andra ter
minen i den under innevarande budgetår påbörjade utbildningen av 
barnsköt~.re till förskollärare, dels med hänsyn till den intagningsökning 
so:n före~!ag;;s för budgetåret 1975176 ( + 84 000 kr.). 

4. Sö räknar med en särskild annonsering och intagningsomgång 
för utbildaing av lågstadielärare till förskollärare ( + 20 000 kr). 

5. De1: ~!eder anslaget Förskoleseminarierna: Avlöningar till lärar-
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personal m. m. föreslagna försöksverksamheten med lägervecka beräk
nas medföra kostnader för resecrsättningar och traktamenten till med
verkande och lärarkandidater ( + 30 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänsyn till den under anslaget Förskoleseminarierna: Avlöningar 
till lärarpersonal m. m. föreslagna ökningen av antalet intagningsplatser 
i förskollärarutbildningen bör anslaget föras upp med sammanlagt 
2 315 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förskoleseminarierna: Driftkostnader för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 2 315 000 kr. 

F 5. Gymnastik- och idrottshögskoloma: Avlöningar till 
lärarpersonal m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

9 889 340 
10 473 000 
11044000 

Gymnastik- och idrottshögskola finns i Stockholm och Örebro. Be
stämmelser för verksamheten återfinns i stadgan (1967: 273) för gym
nastik- och idrottshögskolorna (ändrad senast 1972: 91). Utbildningen 
på gymnastiklärarlinje och idrottslärarlinje omfattar två år. Den senare 
linjen finns endast i Stockholm. Ledningen av högskolorna utövas av 
styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolorna. 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 

Uppbördsmedel 

1974/75 

48,5 
29 

77,5 

6 380 600 
4 600 

4 081 700 

10 473 000 

Lokalhyror m. m. 33 000 

Nettoutgift 10 443 000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1975/76 

Styrelsen Före-
draganden 

of. 
,., - .. 

-1 -2 

-1 -4 

+589 000 +299 000 
+ 900 + 900 
-i-271 200 .:.271 200 

_, 861100 +571100 

of. of. 

-;-861100 ,571100 

+861 000 -'.-571 000 
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Styrelsen för gymnastik- oclz idroltshögskolorna 

1. Pris- och Iöneomräkning ro. ro. 683 000 kr., varav 228 000 kr. av

ser höjt lönckostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet har styrelsen räknat med att bl. a. minska intag

ningen till gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm med 25 elev
platser, minska behovet av lärarkrafter genom att de studerande får 

undervisas i större grupper, minska tiden för de årliga fjällfärderna 

och övergå till varannandagsstädning. Det första förslaget är enligt 

styrelsen svårt att försvara med hänsyn till nuvarande efterfrågan på 

utbildning, de två följande skulle innebära en pedagogisk försämring 
och det fjärde förslaget skulle medföra ökad arbetsbörda för kvar
varande städpersonal. 

3. För att åstadkomma en förstärkning av anslaget Gymnastik- och 
idrottshögskolorna: Driftkostnader föreslår styrelsen en indragning av 
två tjänster som badmästare, vilket innebär en minskning av anslaget 
till avlöningar med 91 800 kr. 

4. Medel begärs till en förstärkning av lärarresurserna i pedagogik. 

Förslaget innebär en omvandling av assistenttimmar till lektorstimmar 

( + 32 200 kr.). Vidare föreslås att beloppet för timlärare i gymnastik 

och idrott ökas med 24 700 kr. för arvodering av danspedagoger och 
musiker. 

5. Styrelsen föreslår att en tjänst som materialförvaltare inrättas vid 

högskolan i Stockholm för organiserande av materiel, förråd och distri
bution samt materiel- och apparatvård ( + 53 200 kr.). 

F örcdraganden 

Vid gymnastik- och idrottshögskolorna finns f. n. 250 intagningsplat
ser. I 0-alternativet har styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolorna 
bl. a. räknat med att minska intagningen till högskolan i Stockholm med 
25 elevplatser. Med hänsyn till skolöverstyrelsens prognoser över ut
bildningsbehovet av lärare fram till år 1985 anser jag att utbildnings
kapacitcten vid gymnastik- och idrottshögskolorna är för hög. Intagning
en bör därför minskas med 25 platser vid högskolan i Stockholm bud
getåret 1975/76. 

I övrigt hänvisar jag till sammanställningen och hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Gymnastik- och idrottshögskolorna: Avlöningar till lärar

personal m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag 
av 11 044 000 kr. 
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F 6. Gymnastik- och idrottshögskolorna: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

868 696 
876 000 

986 000 

Reservation 

398 

121 323 

Ur detta anslag bekostas reseersättningar åt tjänstemän och stude
rande, expenser samt materiel m. m. 

Styrclsell för gynmastik- oclz idrottslzögskolorna 

1. Prisomräkning 110 000 kr. 
2. En förstärkning av anslaget till driftkostnader bedöms som myc

ket angelägen. Styrelsen föreslår därför en indragning av två tjänster 
som badmästare, vilket innebär en minskning av anslaget Gymnastik
och idrottshögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. med 91 800 

kr. Härigenom skulle utrymme skapas för den angelägna höjningen av 
anslaget till driftkostnader inom ramen för befintliga totala resurser 
till gymnastik- och idrottshögskolorna. 

3. Kostnaderna för reseersättning till tjänstemän och studerande vid 
högskolan i Örebro har ökat avsevärt. Styrelsen räknar med att en höj
ning av anslaget med 25 000 kr. för detta ändamål är nödvändig. 

4. Särskilda medel begärs för bestridande av kostnader för genom
förande av försök och insamling av data vid elevarbete på idrottslärar
linjen ( + 40 000 kr). 

5. För resor och traktamenten i samband med koncentrerade kurser 
i fri idrott och vissa utomhusspel m. m. vid högskolan i Stockholm 
begär styrelsen 73 000 kr. 

F öredragarzden 

Anslaget bör höjas med 110 000 kr. för att täcka prisomräkning, 
kostnader för specialarbeten på idrottslärarlinjen och kostnader i sam
band med koncentrerade kurser i fri idrott och vissa utomhusspel vid 
högskolan i Stockholm. Den minskade intagningen vid högskolan i 
Stockholm medför reducerade kostnader för reseersättningar och ma
teriel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Gymnastik- och idrotts!tögskolorna: Driftkostnader för 

budgetåret 1975176 anvisa ett rcservationsanslag av 986 000 kr. 
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F 7. Seminarierna för huslig utbildning: Avlöningar till lärarpersonal 

m. m. 

197 ]"74 utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

15 346 757 

15 685 000 

14 767 000 

Seminarium för huslig utbildning finns i Göteborg, Stockholm, Umeå 

och Uppsala. Bestämmelser för verksamheten vid seminarium för huslig 

utbildning återfinns i stadgan (1961: 433) för seminarierna för huslig 
utbildning (omtryckt 1973: 447). Vid sådant seminarium utbildas barna

vårdsE!rarc, hushållslärare och textillärare på treårig linje. Vidare ut
bildas ekonomiföreståndare på tvåårig linje. Antalet intagningsplatser 
läsåret 1974175 är på barnavårdslärarlinjen 36, på hushållslärarlinjen 
96, på textillärarlinjen 108 samt på ekonomiföreståndarlinjen 60. 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 

Nettoutgift 
Avrundat 

S koluverstyrelsen 

1974/75 

134,5 
33,5 

168 

12 316 000 
14 500 

3 354 500 

15 685 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

11,5 
8 

19,5 

+260 600 
of. 

-390 200 

-129 600 

-130000 

Före
draganden 

-19,5 
- 8 

-27,5 

-569 900 
of. 

-347 700 

-917600 

-918 000 

;\led hänvisning till prognoser för utbildningsbehovet av lärare före
slår skolöverstyrelsen (SÖ) för budgetåret 1975176 en ökad utbildnings
kapacitet på hushållslärarlinjen med 36 intagningsplatser, samt en 
minskning på textillärarlinjen med tolv intagningsplatser. 

I skrivelse den 4 mars 1974 angående ämnesutbildning för dietister 
samt lärare i produktionsteknik har Sö hemställt att fr. o. m. budget
året 1975176 få anordna en tvåterminsutbildning för terapeutiska dietis
ter. Sö föreslår att kursen förläggs till seminarierna för huslig utbildning 
i Göteborg och Uppsala med tolv studerande vid vardera seminariet. 

Seminariet för huslig utbildning i Stockholm kommer att vara av
vecklat med utgången av budgetåret 1974/75. Seminariets löne- och 

lokalkostnader har därför räknats bort, med undantag för vissa medel 
för aYvecklingskostnader. Vid seminariet för huslig utbildning i Göte
borg har antalet intagningsplatser på ekonomiföreståndarlinjen inne-
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varande budgetår utökats med tolv platser, genom att Stockholmsse
minariets intagningskapacitet överflyttats till Göteborg. Med anledning 
av kapacitetsökni;:<en föreslår Sö att fr. o. m. budgetåret 1975176 en 
speciallärartjänst i'.;rättas på ekonomiföreståndarlinjen vid seminariet 
för huslig utbildning i Göteborg. 

För pris- och löneomräkning m. m. beräknar Sö ett ökat medels
behov av 1506000 kr ... varav 444 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

I 0-alternativet räkuar Sö med en minskning av utbildningskapacite
ten med ungefär fyra klasser. Sedan avvecklingen av seminariet i Stock
holm påbörjades budgetåret 1972173 har seminarieorganisationen mins
kat med 16 klasser t. o. m. budgetåret 1974175. Sö anser det svårt att 
ytterliga·,~ minska antalet utbildningsplatser. Detta skulle dessutom 
medföra svårigheter att bereda ordinarie och extra ordinarie lärare full 
tjänstgöring inom organisationens ram. 

Föredraganden 

Jag erinrar om vad jag i det föregående har anfört vid min anmä
lan av vissa gemensamma frågor inom lärarutbildningen. 

Budgetåret 1975176 bör kapaciteten på hushållslärarlinjen ökas med 
tolv intagningsplatser, medan antalet platser på textillärarlinjen bör 
minskas med tolv. Med anledning av kapacitetsökningen på ekonomi
föreståndarlinjen i Göteborg beräknar jag medel för en speciallärar
tjänst vid seminariet för huslig utbildning i Göteborg. 

Under budgetåret 1975/76 bör, liksom under innevarande budgetår, 
kunna anordnas en särskild kurs för yrkeslärare i sömnad i syfte att ge 
dessa lärare behörighet till lärartjänst i textilslöjd vid grundskolan. Aven 
budgetåret 1975176 bör 24 intagningsplatser på textillärarlinjen kunna 
bytas ut mot utbildningsplatser för deltagare i sådan ettårig bchörig
hetsutbildning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslii,- · :;:sdagen 

;; ; tiil Seminarierna för huslig utbildning: Avlöningar till lärar

personal m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag 
av 14 767 000 kr. 

F 8. Seminarierna för huslig utbildning: Driftkostnader 

1973/14 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

1 091 791 
1140 000 
1080000 

Reservation 244 992 

Ur detta anslag bekostas reseersättningar åt tjänstemän och studeran
de, expenser, bidrag till studieutfärder, skötsel av trädgårdar samt ma
teriel m. m. 
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Skolöverstyrelsen 

1. Prisomräkning 50 000 kr. 
2. I 0-alternativet föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) en minskning med 

60 000 kr. med hänsyn till den i 0-alternativet under anslaget Semina

rierna för huslig utbildning: Avlöningar till lärarpersonal m. m. före

slagna kapacitetsminskningen. 
3. Till följd av bl. a. nedläggningen av seminariet för huslig utbild

ning i Stockholm föreslår Sö att anslaget minskas med 54 000 kr. 

F öredragailden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Seminarierna för huslig utbildning: Driftkostnader för 

budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 1 080 000 

kr. 

F 9. Slöjdlärarseminariet: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

1398097 
1440 000 

1311000 

Slöjdlärarseminarict, som är beläget i Linköping, har till ändamål 
att utbilda lärare i trä- och metallslöjd. Bestämmelser för verksamheten 
vid seminariet återfinns i stadgan (1960: 511) för slöjdlärarscminarict 
(omtryckt 1973: 420). Utbildningen vid seminariet är ettårig. 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1974/75 

12 
3,5 

15,5 

1 095 500 
1400 

343 100 

1440 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver- Före-
styrelsen dragandcn 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

-195 400 -195 300 
of. of. 

+ 62 800 + 66100 

-132600 -129 200 

-133 000 -129 000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att intagningen vid seminariet budget
året 1975/76 minskas med 36 platser till 60 platser. 

För pris- och löneomräkning m. m. beräknar Sö ett ökat medelsbe
hov av 171 500 kr., varav 43 500 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

26 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 10 
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I 0-alternativet räknar Sö med en nedskärning av vissa unåervis
ningsmoment. Detta kan dock inte ske utan att utbildningens mål sam
tidigt måste omprövas. 

F öredraga11de11 

Jag har ingen erinran mot skolöverstyrelsens förslag angående minsk
ning av intagningen till slöjdlärarseminariet för budgetåret 1975/76. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Slöjdlärarseminariet: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 311 000 
kr. 

F 10. Slöjdlärarseminariet: Driftkostnader 

1973174 Utgift 
~ 974175 Anslag 
.t975/76 Förslag 

99 547 
93 000 
91000 

Reservation 5 353 

Ur detta anslag bekostas reseersättningar åt tjänstemän och stude
rande, expenser, bidrag till studieutfärder samt materiel m. m. 

Skolöverstyrelsen 

1. Prisomräkning 17 200 kr. 
2. Kostnadsminskning till följd av minskat antal elever 20 200 kr. 
3. I 0-alternativet räknar skolöverstyrelsen med att anslaget minskas 

med 5 500 kr., som helt måste belasta materielanslaget. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Slöjdlärarscminariet: Driftkostnader för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett reservationsanslag av 91 000 kr. 

F 11. Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

14 724 401 
17 240 000 
7 730 000 

De av riksdagen godtagna riktlinjerna för vidareutbildning av sjuk
sköterskor m. m. (prop. 1968: 66, SU 1968: 108, rskr 1968: 259) innebär 
bl. a. att statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor (SIH US) 
i fortsättningen huvudsakligen skall svara för lärarutbildning och viss 
kursverksamhet i anslutning till denna. övergångsvis förutsattes dock 
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vissa uppgifter utanför lärarutbildningen ligga kvar hos institutet. Så
lunda skulle i mån av behov särskilda avdelningssköterskckurser och 
anestesikurser kunna anordnas t. o. m. budgetåret 1970171. I erforderlig 
omfattning skulle t.v. även administrativa kurser kunna anordnas vid 
institutet. 

Enligt avtal den 2 april 1971 och den 30 juni 1972 mellan staten och 
Landstingsförbundet skall som en temporär åtgärd under budgetåren 
1971/72-1974175 kunna anordnas anestesikurser och avdelningssköters
kekurser. 

För verksamheten gäller bestämmelser i Kungl. Maj:ts brev den 11 
november 1966 (ändrat senast den 15 februari 1974). 

Genom beslut den 17 juli 1968 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöversty
relsen (Sö) att utreda förutsättningarna för att organisatoriskt samordna 
den lärarutbildning som bedrivs vid de yrkespedagogiska instituten och 
lärarutbildningen vid sjuksköterskeinstitutet. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver- Föredra-
styrelsen ganden 

Utgifter 
Lönekostnader 6 461 000 + 16000 258 000 
Sjukvård 3000 of. of. 
Reseersänningar 73 000 + 80000 + 12000 
Lokalkostnader 860 000 + 486000 + 486 000 
Expenser 250000 + 40000 8000 
Ersättning till vissa elever 
Övriga utgifter 

10 300000 -10 300000 -10300000 

a) inköp och unde1håll av 
undervisningsmateriel 
m.m. 108 000 of. + 8 000 

b) diverse utgifter 7000 of. of. 
18 062 000 - 9678000 -10060000 

Uppbördsmedel 
Ersättning för kurser 822 000 + 822 000 + 550 000 

Nettoutgift 17 240 000 - 8856000 - 9510000 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 639 000 kr., varav 213 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet har Sö räknat med att anslaget minskas med 
369 000 kr. genom att antalet intagningsplatser till lärarutbildningen 
minskas eller genom att antalet undervisningstimmar minskas. 

Genom beslut den 19 oktober 1973 uppdrog Kungl. Maj:t åt Sö 

att inkomma med ett utförligt underlag för den fortsatta dimensione
ringen av samtliga lärarutbildningar inom vårdororådet. Sö borde därvid 
utgå från vårdutbildningens kapacitet budgetåret 1973174. Vidare borde 
beräkningarna göras under alternativa antaganden om vårdutbildningens 
utbyggnad och de lärarutbildades yrkesverksamhetsgrad. 
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Sö har i skrivelse den 20 september 1974 redovisat uppdraget. För 
att fullfölja uppdraget har Sö år 1974 låtit utföra nya beräkningar 
över utbildningsbehovet budgetåren 1975176-1980/81 med utgångs
punkt från att balans mellan behov och tillgång på lärare inom vård
området skall nås hösten 1980. Sö pekar på att beräkningarna inte utgör 
någon egentlig prognos utan endast en analys av känsligheten hos en 
prognosmodell. Sö gör därför i detta sammanhang ingen bedömning 
av vårdlärarutbildningens framtida dimensionering. 

Den av Sö föreslagna omfattningen av verksamheten - utom så
vitt gäller fullföljande av redan påbörjade kurser - jämförd med pla
nerad verksamhet innevarande budgetår framgår av följande samman
ställning. 

1..ärarkurs (3 terminer) 
f"ortbildningskurser avseende 

ämnesfördjupning 
Lärarkurs (19 v.) 
Komplettcringskurs för yrkcslärare 
Administrativ kurs 
A vdelningssköterskckurser 
Anestesi kurser 

1974/75. 

11 

3 
1 
1 
1 

22 
4 

Antal kurser 
SÖ:s förslag 
för 1975/76 

14 

3 
1 

Sö har i skrivelse den 3 maj 1974 till Kungl. Maj:t inkommit med 
förslag rörande utbildning av lärare för vårdområdct. Sö framhåller 
att den långsiktiga lösningen av den organisatoriska ramen för utbild
ning av lärare för vårdområdet är avhängig av när och hur 1968 års 
utbildningsutrednings (U 68) förslag om en ny högskoleorganisation för
<1erkligas. 

Sö förutsätter att SIHUS t.v. och i avvaktan på förverkligandet 
av den nya högskolan kvarstår som utbildningsorganisation för den 
_grundläggande ämnesmässiga och praktisk-pedagogiska utbildningen av 
lärare för vårdområdet. Sö räknar alltså med att ett definitivt orga
nisatoriskt sammanförande av lärarutbildningen vid SIHUS med övrig 
lärarutbildning sker i och med ett genomförande av U 68:s förslag om 

<len statliga högskolan. 
Sö:s förslag om den framtida vårdlärarutbildningen innebär att lä

rarutbildningen inleds med en termins ämnesmässig utbildning åtföljd 
av en praktisk-pedagogisk utbildning om två terminer. överstyrelsen 
har utarbetat förslag till studieplaner resp. utbildningsplan för ut
bildningen. Ikraftträdandet av den nya lärarutbildningen bör enligt 
Sö ske i anslutning till genomförandet av U 68 :s förslag om den nya 
högskolan. För kategorin blivande lärare med legitimation som sjuk
sköterska/sjukskötare föreslår Sö dock att utbildningsplanen för prak-
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tisk-pedagogisk utbildning får tillämpas redan fr. o. m. budgetåret 1975/ 
76 vid SIHUS. Vidare föreslås ökad samverkan mellan SIHUS och 
berörda lärarhögskolor i vad avser tjänster och forskning. 

SIHUS nuvarande system att enbart på timlärarbasis förvärva lärar
krafter för medicinska ämnen har medfört vissa svårigheter. Sö föreslår 
därför att fr. o. m. budgetåret 1975/76 skall få finnas en extra lektors
tjänst i anatomi och en extra lektorstjänst på halvtid i fysiologi vid 
Yardera medicinska fakulteten i Stockholm och Göteborg avsedda för 
undervisningen vid SIHUS. Den föreslagna omläggningen av undervis
ningen beräknas medföra en kostnadsökning av 198 500 kr. budgetåret 
1975176. 

Tidigare anordnades vid SIHUS lärarkurser om 19 veckor för utbild
ning av lärare i hälso- och sjukvård. Sedan budgetåret 1968/69 har för 
lärare som genomgått sådan yrkeslärarkurs anordnats kompletterings
kurser om 22 veckor, varigenom de erhållit en utbildning som i stort 
sett motsvarar den utbildning som annars ges i treterminsutbildningen. 
Totalt beräknas vid utgången av 1974/75 ca 200 personer ha genomgått 
sådan kompletteringskurs och behovet synes vara tillgodosett. Dessa 
lnmer har under senare år lockat allt färre sökande. Sö föreslår därför 
att kompletteringskursen upphör. 

Sedan budgetåret 1972/73 har yrkesinriktade studiekurser i hälso- och 
sjukvårdsadministration anordnats vid universiteten. Dessa kurser ger 
en administrativ utbildning tillrättalagd för landstingskommunernas be
hov och är avsedda att ersätta den administrativa utbildning som nu 
förekommer vid SIHUS. Landstingsförbundet räknar med en fortsatt 
ökning av de yrkesinriktade kurserna och anser att behov av den admi
nistrativa l.."Urscn vid SIHUS inte längre föreligger. Sö föreslår därför 
att den administrativa kursen vid institutet utgår fr. o. m. budgetåret 
1975176. 

Enligt de avtal som träffats mellan staten och Landstingsförbundet 
elen 2 april 1971 och den 30 juni 1972 angående anestesi- och avdel
ningssköterskekurser skulle kurserna anordnas t. o. m. utgången av 
budgetåret 1974175. Sö räknar således med att dessa kurser utgår ur 
SJHUS' kursprogram fr. o. m. budgetåret 1975176. Den reducerade verk
samheten vid institutet beräknas totalt medföra minskade kostnader om 
C3 1,6 milj. kr. 

4. För utökning av antalet kontaktbesök per lärarkandidat under den 
praktisk-pedagogiska utbildningen föreslår Sö ökade medel under an
slagsposten Reseersättningar ( +58 000 kr.). 

:=:. Anslagsposten Ersättning till vissa elever överförs fr. o. m. budget
året 1975176 till anslaget Ersättning till vissa lärarkandidater 
( -10 300 000 kr.). 

Landstingsförbundet har inkommit med en skrivelse angående anord
nande av '.!O avdelningssköterskekurser budgetåret 1975/76. Svenska 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 406 

hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförening (SHSTF) har inkommit 
med en skrivelse i samma ärende. SHSTF har även föreslagit fortsatt 
anordnande av administrativa kurser och avdclningssköterskekurscr vid 
institutet. 

Företrädare för vissa landstingskommuner har i gemensam skrivelse 
den 1 '2 december 197 4 föreslagit dels en utökning av lärarutbildnings
kapaciteten vid SIHUS, dels ändrade intagningsbestämmelser till insti
tutets lärarkurser. 

Föredraganden 

I likhet med skolöverstyrelsen (Sö) räknar jag inte med att någon 
förändring av institutets (SIHUS) yttre organisation skall komma till 
stånd under budgetåret 1975176. Inte heller räknar jag med någon ut
ökning av antalet utbildningsorter för institutets lärarkurser. 

I prop. 1966: 1 (bil. 10 s. 320) underströk dåvarande chefen för 
ecklesiastikdepartementet vikten av att tillförlitliga prognoser rörande 
personalbehov och utbildningsbehov snarast utarbetades inte bara med 
hänsyn till nödvändigheten att säkerställa behovet av lärare utan också 
med hänsyn till angelägenheten av en samlad bedömning av de sam
hälleliga insatser som behövs på området. Då tillförlitliga lärarbehovs
beräkningar ännu inte förelåg hösten 1973, uppdrog Kungl. Maj:t åt 
Sö att inkomma med ett utförligt underlag för den fortsatta dimen
sioneringen av samtliga lärarutbildningar inom vårdområdet. Med hän
syn bl. a. till den begränsning Sö angett i beräkningarnas omfattning i 
det den 20 september 1974 redovisade uppdraget saknas enligt min 
mening fortfarande förutsättningar för att bedöma lärarutbildningsbe
hovet på sikt. Jag avser därför att i annat sammanhang uppdraga åt 
Sö att utföra nya behovsbcräkningar. 

Av den enkätundersökning, som Sö utfört under hösten 1974 angåen
de tjänstgörande skolledare och lärare på inrättade tjänster inom vårdut
bildningen framgår, att det fortfarande finns viss brist på behöriga lä
rare. Jag beräknar därför medel till tolv lärarkurser om tre terminer. 
Tre av dessa kurser bör vara avsedda för nu verksamma obehöriga 
lärare som tjänstgör vid skolor som har särskilt stor brist på behöriga 
lärare. 

Jag delar Sö:s uppfattning att den framtida utbildningen av lärare 
för vårdområdet är avhängig av 1968 års utbildningsutrednings förslag 
om bl. a. högskoleutbildning inom vårdsektorn. Jag är därför inte be
redd att i detta sammanhang ta ställning till Sö:s förslag om utbildning 
av lärare för vårdområdet. 

De av riksdagen godtagna riktlinjerna för vidareutbildning av sjuk
sköterskor m. m. (prop. 1968: 66, SU 1968: 108, rskr 1968: 259) inne
bär bl. a. att SIHUS i fortsättningen skulle svara för lärarutbildning 
och viss kursverksamhet i anslutning till denna. övergångsvis förutsattes 
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dock vissa uppgifter utanför lärarutbildningen ligga kvar hos institutet. 

Sålunda skulle i mån av behov särskilda avdelningssköterskckurser och 

ancstesikurser kunna anordnas t. o. m. budgetåret 1970/71. 

Med utgången av budgetåret 1970/71 förelåg emellertid fortfarande ett 

visst behov av avdclningssköterskekurser och anestcsikurscr för att ge vid 

denna tidpunkt anställda avdelningsskötcrskor och ancstesisköterskor en 

adekvat utbildning. Avtal träffades därför den 2 april 1971 mellan 

staten och Landstingsförbundet om att, som en temporär åtgärd under 

budgetåren 1971/72-1974/75, årligen anordna fyra anestesikurser och 

20-25 avdelningssköterskekurser. Vid de överläggningar som föregick 

avtalet framhölls av sjukvårdslmvudmännen, att utbildningsbehovet 

därmed skulle vara täckt. Kostnaderna för kurserna har delats mellan 

staten och sjukvårdshuvudmännen. 

Sedan budgetåret 1971/72 ~nordnas årligen 20 avdelningssköterskc

kurser vid sjuksköterskeinstitutet. Landstingsförbundet har föreslagit att 

de ytterligare fem avdelningssköterskekurser per år budgetåren 1970/71 

t. o. m. 1974175 som avtalet den 2 april 1971 ger utrymme för, får 

anordnas budgetåret 1975/76. Jag har ingen erinran däremot under för

utsättning att statens engagemang i denna utbildning upphör i och med 

att villkoren i nyssnämnda avtal är uppfyllda. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att enligt den öve;enskommclse 

som träffats med företrädare för sjukvårds- och utbildningshuvudmän

nen i samband med framläggandet av förslag om vidareutbildning av 

sjuksköterskor m. m., är fortbildning av sjuksköterskor en uppgift för 

huvudmännen och skall bekostas av dessa. 

Jag vill vidare peka på att för tjänstgöring inom begränsat område 

bör vidareutbildning av sjuksköterskor kunna anordnas inom ramen 

för intern utbildning. En sådan utbildning kan t. ex. få formen av del

tagande i begränsade avsnitt av den reguljära vidareutbildningen och 

synes vara lämplig för sjuksköterskor med utbildning enligt äldre studie
gång (prop. 1968: s. 66, 78 och 82). 

I övrigt räknar jag med att det antal kurser som Sö föreslagit kom

mer till stånd. Regeringen bör dock kunna besluta att planerad kurs byts 
ut mot annan kurs. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
7 730 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om anordnandet av kurser vid 

institutet för högre utbildning av sjuksköterskor, 

2. till Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 7 730 000 kl. 
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F 12. Särskilda lärarutbildningsåtgärder 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Skolöverstyrelsen 

2 259 011 
1 942 000 
1 129 000 

Höjt lönekostnadspålägg 51 000 kr. 

Reservation 

408 

1621 835 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår följande disposition av anslaget för 
budgetåret 1975176. 

Metodikkurs om sex veckor inom vidareutbildning av mellanstadie-
lärare 

Stiprndier till vissa dehagare i av Hermods anordnade kurser 
Särskilda metodiska fortbildningskurser 
Vidareutbildning av lågstadielärare till mellanstadielärare och av 

mellanstadielärare till lågstadielärare 
Kurs för förskollärare, som tjänstgör eller avser att tjänstgöra 

som lärare vid förskollärarutbildning 
Kurs för fritidspcdagoger, som tjänsrgör eller avser att tjänstgöra 

som lärare vid utbildning av fritidspedagoger 
Pedagogisk utbildning av lärare för lantbrukets och skogsbrukets 

yrkcsutbildningar 
Undervisning i simning för icke simkunniga studerande på låg

oeh mellanstadielärarlinjer vid lärarhögskolorna 
Särskilda utbildningskostnader för svårt handikappade studerande 

i lärarutbildning 
Samordningsfrågor inom lärarutbildningen 
Andra särskilda lärarutbildningsåtgärdcr 

528 000 
12 000 
72 000 

269 000 

250 000 

288 000 

614 000 

48 000 

15 000 
175 000 
500 000 

2 771 000 

En del av rcservationsmedlen kommer att användas för att täcka 
kostnader under innevarande budgetår. Återstående rcservationsmedel 
beräknas bli utnyttjade under budgetåret 1975176. Med hänvisning till 
det redovisade mcdelsbehovet föreslår Sö att anslaget ökas med 800 000 

kr. 
0-alternativet innebär enligt Sö bl. a. en nedskärning av antalet del

tagare i mctodikkursen om sex veckor inom vidareutbildningen av mel

lanstadicförare från 200 till 150. Vidare måste vidareutbildningen av 

lågstadielärare till mellanstadielärare uppskjutas ett år. Kurs för fri
tichpedagoger kommer inte att kunna anordnas. Slutligen medför 0-

alternativct en nedskärning av de medel för andra särskilda lärarut

bildningsåtgärder, vilka disponeras av Kungl. Maj:t. 

F vrcdraganden 

Särskilda metodikkurscr om sex veckor inom vidareutbildning av 

mellanstadielärare har under inncv<.rande budgetår inte anordnats på 

grund av att för få sökande anmä!t sig. Jag räknar dock med att s'.t
dana kurser kommer till stånd budgetåret 1975/76. Deltagarantakt 
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beräknar jag till högst 150. Den vidareutbildning av lågstadieEirare till 
mellanstadielärare och av mellanstadielärare till lågstadielärare som an

ordnas under innevarande budgetår bör enligt min mening anst[1 under 

budgetåret 1975/76. Med hänsyn till bl. a. den utökning av fön:kol
Eirarutbi!dningcn som jag tidigare denna dag föreslagit, finner jag det 

~mgeläget att kursen för förskollärare som tjänstgör eller avser att 
tjänstgöra som lärare vid förskollärarutbildning kommer till stånd. !\1ct

svarande kurs för fritidspedagoger, vilken under innevarande budgetår 

anordnas för tio deltagare, bör enligt min mening inte komma till stånd 
budgetåret 1975/76. I övrigt har jag ingen erinran mot skolö,·ersty
rclscns (SÖ) förslag till disposition av anslaget. Med hänvisning härtill 
och med hänsyn till reservationens storlek beräknar jag anslaget till 

ett lägre belopp än vad Sö föreslagit. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda lärarutbildningsåtgiirder för budgetåret 1975/76 

anvisa ett reservationsanslag av 1 129 000 kr. 

F 13. Lärares fortbildning m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

37 943 927 

39 853 000 

40 853 000 

Reservation 6 257 859 

Ur detta anslag bekostas fortbildning av skolledare, lärare samt perso
nal av olika kategorier för skolans elevvårdande verksamhet, m. fl. 
Verksamheten bedrivs till större delen av lärarhögskolornas fortbild
ningsavdelningar och av länsskolnämnderna. övrig fortbildning bedrivs 
under skolöverstyrelsens (SÖ) direkta ledning eller av lärarorganisatio
ner. 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
SkolövcNvrdscns fortbild-

1974/75 

190 
34 

224 

ningsverksamhet 2 890 000 
Lirarhögskolornas fortbild-

ningsvcrksamhct 20 463 000 
Linsskolniimndernas fortbild-

ningsverks::imhet 16 500 000 

39 353 000 

Beräknad ändring 1975176 

Skolöver- Föredra-
styrelsen ganden 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

-. 85 000 147 000 

558 000 40 000 

+ 1307000 -:-1107 000 

-: 1950000 -:-1000000 
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Skolöverstyrelsen 

De största insatserna av fortbildning för skolpersonal sker inom den 
allmänna fortbildningen. Denna verksamhet, som administreras av de 
större lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar och huvudsakligen ge
nomförs som feriekurser, berör under innevarande budgetår ca 5 000 
deltagare. Planeringen av verksamheten sker genom ett system, som 
bl. a. innebär en mera långsiktig planering i treårsperioder av olika 
fortbildningsaktiviteter samt möjliggör en bättre anknytning av fort
bildningsverksamhetcn till t. ex. läroplansrevisioner. Systemet ger också 
förbättrade möjligheter till ekonomisk uppföljning av fortbildningsvcrk
samheten. 

Verksamhetens innehåll inriktas i ökad utsträckning på övergripande 
frågor som målfrågor och elevvårdsproblem. Vidare inriktas den all
männa fortbildningen på utbildning av s. k. studieledare, som kan med
verka i det lokala fortbildningsarbctet inom ramen för studiedagarna. 
Utbildningen inom den allmänna fortbildningen organiseras ofta som 
lagutbildning, dvs. en grupp av lärare från en skola eller kommun deltar 
tillsammans i fortbildningen. Viss fortbildning genomförs vidare inom 
ramen för en försöksverksamhet med utökad samverkan med universite
ten. 

De områden för fortbildning av övergripande natur som blir aktuella 
fr. o. m. budgetåret 1975176 är specialpedagogik för samtliga lärare, 
könsrollsfrågor med anledning av att könsrollsprojektets slutrapport 
kommer att föreligga under våren 1975 samt internationaliseringsfrågor 
i anslutning till universitetskanslersämbetets internationaliseringsutrcd
nings betänkande Utbildningens internationalisering. 

Den särskilda fortbildningen är i enlighet med sitt syfte huvudsakligen 
ämnesinriktad. Under budgetåret 1973174 påbörjades eller planerades 
fortbildning inom två nya aktivitetsområden. Det gäller dels ett program 
för lärare på bygg- och anläggningsteknisk linje, dels ämncsteoretisk 
fortbildning för vissa lärargrupper inom gymnasieskolans yrkesinriktade 
linjer, avsedd att skapa bättre förutsättningar för att i undervisningen 
integrera fackteori med arbetsteknik. 

För planering av utbildning och fortbildning av skolledare har Sö en 

särskild arbetsgrupp, som haft nära samarbete med utredningen om 
skolans inre arbete (SIA). Gruppen avslutar sitt arbete under inneva
rande budgetår. 

Vidare anordnas fortbildning av lärarutbildare samt utbildning av 
handledare med anledning av det nya praktiksystemet. 

Mot bakgrund av fortbildningens omfattning och redovisade fortbild
ningsbehov skulle en utvidgning av verksamheten enligt Sö vara väl 
motiverad. Sö avstår dock från att nu lägga fram sådana förslag. Detta 
motiveras av att Sö avser att återkomma beträffande bl. a. skolledarut-
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bildning och specialpedagogisk fortbildning i samband med sitt yttrande 
över SIA:s betänkande (SOU 1974: 53) Skolans arbetsmiljö. Vidare 
har en särskild arbetsgrupp avlämnat förslag om fortbildningens mål, 
innehåll och organisation. Sö har ännu inte tagit ställning till arbets
gruppens förslag. 

Beträffande de reservationer som uppstått inom detta anslag anför Sö 
vissa omständigheter som försvårar möjligheterna att helt undvika reser
vationer. Inom det nya planeringssystmet avses omfördelning under lö
pande planeringsperiod komma att göras för att nedbringa reservatio
nens storlek. 

Sö:s förslag innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning 1950000 kr., varav 775 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
~. En reduktion av anslaget enligt 0-alternativet medför att väsentliga 

delar av skolpersonalens fortbildning måste utgå, begränsas eller upp

skjutas till senare år. 
3. Behov av medel för stipendier åt klasslärare för vinnande av behö

righet i engelska beräknas minska starkt på grund av att den s. k. JET
utbildningen är avslutad. De lärare som erhållit behörighet är nu i be
hov av stipendier för fortbildning i engelska. Dessutom ökar antalet an
sökningar även bortsett från denna nya omständighet. Sö föreslår 
därför att medlen till resestipendier ökas med 170 000 kr., samtidigt som 
motsvarande nedskärning föreslås av medlen till stipendier åt klasslärare 
för vinnande av behörighet att undervisa i engelska. 

4. Sö föreslår oförändrat antal lärartimmar i anatomi, fysiologi och 
medicinsk mikrobiologi inom vårdområdet. 

5. Den särskilda fortbildningen för lärare inom de yrkesinriktade lin
jerna har i huvudsak omfattat arbetsteknik. Sö finner det angeläget att 
de lärare som undervisar i ämnen där arbetsteknik och fackteori hålls 
samman erhåller sådan fortbildning som ger dem bättre förutsättningar 
att arbe!a enligt läroplanens krav på integration. För lärare på bygg
och anläggningsteknisk linje anordnas kompletterande utbildning för 
den gren, som vederbörande saknar i sin grundutbildning. Dessutom 
kvarstår e:tt behov av fortbildning i arbetsteknik för vissa smärre grup
per. Totalt för tekniksektorn beräknar Sö ett medelsbehov av 1 640 000 
kr. för budgetåret 1975176. Inom vårdsektorn kvarstår för lärare i spe
cialkurser och för vissa lärare vid sjuksköterskeskolor ett fortbildnings
behov på grund av läroplansförändringar. För dessa ändamål beräknar 
Sö ett medclsbehov av 700 000 kr. budgetåret 1975/76. För fortbildning 
inom konsumtions-, distributions- och kontorsområdena samt den este
tiska sektorn beräknar Sö ett medelsbehov av totalt 550 000 kr. budget
året 1975176. I enlighet med det ursprungliga syftet är den särskilda 
fortbildningen i huvudsak avslutad. Ifrågavarande lärargrupper är emel
lertid i behcv av kontinuerlig fortbildning av samma skäl som gäller för 
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andra lärarkategorier. Sö bedömer det som angeläget att den allmänna 
fortbildningen utvidgas och föreslår därför, med hänvisning till det re
dovisade medelsbehovet för särskild fortbildning, att 500 000 kr. omdis
poneras från dessa medel till medlen för allmän kursvcrksamhet. 

6. Sö föreslår att medlen för befattningsutbildning och fortbildning 
av skolidare tillförs ytterligare 98 000 kr. genom omdisponering av 
medlen tiil behörigbctsutbildning i engelska av lågstadielärare. 

7. För fortbildning av studieförbundens cirkelledare inom svenskun
dervisningen för invandrare beräknar Sö ett ökat medelsbehov från 
685 000 kr. till 750 000 kr. Utbildning av lärare för vuxna analfabeter 
beräknas minska i omfattning. Medlen för detta ändamål kan minskas 
med hälften till 40 000 kr. För utbildning av tvåspråkiga kontaktlärare 
samt fortbildning av skolpersonal i invandrartäta kommuner beräknar 
Sö oförändrat medelsbehov. Sammanlagt beräknar Sö kostnaderna för 
fortbildning inom invandrarundervisningen för budgetåret 1975176 till 
1 115 000 kr. Det ökade medelsbehovet om 25 000 kr. föreslås täckas ge
nom omdisponering av medlen till behörighetsutbildning i engelska av 
lågstadielärare. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an
mälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 

Tyngdpunkten i fortbildningsverksamheten ligger på den allmänna 
fortbildningen. Detta finner jag naturligt med tanke på att skolans 
sociala mål bör sätta sin prägel på lärarens roll. Det är önskvärt att 
frågor 01-.· övergripande karaktär tas upp inom fortbildningen. Med 
tanke Dii arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor, ett arbete i 
vilket skolan har en viktig funktion att fylla, finner jag det särskilt 
angeläget att fortbildningsverksamheten planeras med hänsyn till de 
förslag s·: :·1 kan väntas från skolöverstyrelsens (SÖ) könsrollsprojekt. 

Även ·dn särskilda fortbildningen har emellertid fortfarande upp
gifter att fylla. Jag tänker då särskilt på att bättre möjligheter måste 
skapas för läraren att uppfylla li.iroplanens krav på integration mellan 

arbetsteknik och fackteori i de yrkesbetonade ämnena inom gymnasie
skolan. 

Beträffande mcdelsberäkningen delar jag Sö:s bedömning vad 
gäller det minskade behovet av medel för stipendier åt klasslärare för 
vinnande av behörighet i engelska. Jag har dock inte räknat med mot
svarande ökning i medels behovet för resestipendier m. m. (3). Medel 
för lärarkurser i anatomi m. t1 ämnen har beräknats i enlighet med 
Sö:s förslag (4). Jag tillstyrker SÖ:s förslag att omdisponera medel från 
särskild till allmän fortbildning. För särskild fortbildning inom teknik

och vårdsektorerna har jag räknat medel i enlighet med Sö:s förslag, 
medan medlen för övriga områden av den särskilda fortbildningen en
ligt min mening kan minskas. (5). 
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Befattningsutbildning och fortbildning av skolledare bör enligt min 
mening kunna bedrivas inom ramen för oförändrad medclstilldelning 
(6). Dc~sutom har jag räknat med ett något minskat medelsbchov för 
utbildning av lärarutbildare. Jag tillstyrker Sö:s förslag beträffande om
disponering av vissa medel (7). Jag har räknat med ett nagot mindre 
medelsbehov än Sö för länsskolnämndernas fortbildningsverksamhct i 
vad avser kurser, konferenser m. m. I övrigt har jag i likhet med Sö 
tagit hänsyn till reservationens storlek vid medelsberäkningen för pris
och löneomräkningar. 

Jag har tidigare denna dag anfört att all personal vid skolorna för 
hörselskadade elever kontinuerligt bör få undervisning i teckenspråket. 
Sådan undervisning bör kunna ske inom ramen för detta anslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört räknar jag med ett meddsbehov 
av 40 853 000 kr. för budgetåret 1975/76. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lärares fortbildning m. m. för budgetåret 1975176 anvisa 

ett reservationsanslag av 40 853 000 kr. 
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G. VUXENUTBILDNING 

Föredraganden 

Vuxenutbildningen har under senare år nått en betydande omfattning. 
De kvantitativa förändringar, som inträffat mellan verksamhetsåren 

1972/73 och 1973/74 är - sedda utifrån vuxenutbildningens totala om

fattning - obetydliga, även om de för vissa slag av vuxenutbildning, 

t. ex. vid vissa folkhögskolor, kan påkalla en särskild uppmärksamhet. 

Under 1974 har ett omfattande material med kvantitativa och kvalitativa 

aspekter på olika former av vuxenutbildning presenterats av myndig

heter och utredningar. Statistiska centralbyrån (SCB) bar fortlöpande 

statistiska redovisningar över området. Skolöverstyrelsen (SÖ) har i 
översyn av den kommunala vuxenutbildningen av den 4 mars 1974 bl. a. 

beskrivit den regionala fördelningen. Kommitten för studiestöd åt vuxna 

(SVUX) har avlämnat betänkandet (SOU 1974: 62) Studiestöd åt vuxna 

och kommitten för försöksverksamhet med vuxenutbildning (FÖVUX) 
betänkandet (SOU 1974: 54) Vidgad vuxenutbildning. 

Folkhögskoleutredningen har dels överlämnat ett förslag om fritids
ledarutbildning (Ds U 1974: 11) Folkhögskolans fritidsledarutbildning, 
dels en undersökningsrapport om elever vid folkhögskolans vinterkur
ser och långa ämneskurser läsåret 1973-74 (Ds U 1974: 9 och 10) Folk

högskolelever 1973. Slutligen har kommitten för arbetsmarknadsutbild

ning (KA:MU) avlämnat betänkandet (SOU 1974: 79) Utbildning för ar

bete. Den bild av vuxenutbildningen i Sverige som tecknas i detta sam
lade material är till sina yttre konturer följande. 

Den kommunala vuxenutbildningen har efter en snabb uppgång av 
antalet elever fram till början på 1970-talet fått vidkännas en stegvis till
bakagång. Denna har fortsatt mellan våren 1973 och våren 1974. Således 
minskade antalet elever under denna tid med 6 % i grundskolekurser, 
med 4 '70 i gymnasieskolekurser och med 8 % i särskild yrkesinriktad 
utbildning. Samtidigt har emellertid antalet nyinskrivna ökat med resp. 
4, 5 och 9 % under samma tid. Framför allt förefaller antalet nyin
skrivna i åldern 35 år och däröver ha vuxit kraftigt. Utvecklingen kan 
tyda på att den kommunala vuxenutbildningen efter några års tillbaka

gång nu börjar stabilisera sig på en nivå om sammanlagt ca 130 000 ele

ver. Tillgängliga uppgifter om elevernas tidigare utbildningsbakgrund ger 

också fog för uppfattningen att den kommunala vuxenutbildningen i be

tydande utsträckning förmått rekrytera elever med kort tidigare skol
underbyggnad. Så t. ex. utgjorde elever med tidigare utbildning mot

svarande högst åttaårig folkskola mellan 40 och 50 % av det totala an
talet studerande inom grundskolekurserna. Läggs därtill elever som ut

över åttaårig folkskola har någon yrkesutbildning stiger andelen till 
omkring 60 % . 
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A ven om kommunal vuxenutbildning numera förekommer i praktiskt 
taget samtliga landets kommuner så finns - visar Sö i sin översyn -
betydande regionala skillnader i dess omfattning. Förhållandet belyses av 
att de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö med 
en sammanlagd befolkning om ca 1,4 milj. invånare förbrukar ungefär 
35 % av samtliga undervisningstimmar i landet medan det allmänna 
stödområdet med en något större befolkning förbrukar ca 8 %. 

Studieförbundens cirkelverksamhet har fortlöpande vuxit i omfattning. 
Mellan verksamhetsåren 1972173 och 1973174 ökade antalet studiecirk
lar med 4,7 %, dvs. från ca 220 500 till ca 230 800. Antalet deltagare 
ökade under samma tid med 2,6 % , dvs. från ca 2 150 000 till ca 
2 200 000. För universitetscirklarna kan noteras en förhållandevis kraf
tig reduktion av antalet deltagare från ca 26 800 till ca 24 500 eller med 
8,3 <:c. Den största nedgången i antalet deltagare har de universitcts
cirklar som följer studieplaner inom universitet och högskolor. För 
dessa sjönk antalet studerande med 21 %. 

Vid folkhögskolorna pågår sedan några år en kraftig förskjutning av 
studerandeantalet från de långa kurserna till de korta ämneskurserna. 
Antalet studerande inom de långa kurserna sjönk mellan verksamhets
åren 1972/73 och 1973174 med ca 1200. Av vad jag erfarit förefaller 
denna utveckling att fortgå om än i dämpad takt. Samtidigt ökar antalet 
studerande inom de korta ämneskursema kraftigt. 1972173 organiserades 
ca 1 300 sådana kurser med omkring 34 000 deltagare. Följande år var 
antalet kurser 1 700 och antalet deltagare ca 40 000. Denna utveckling 
kan väntas fortsätta. Folkhögskoleutredningen har i sin nyssnämnda rap
port om elever vid folkhögskolan lagt fram ett betydelsefullt material rö
rande elevernas utbildningsbakgrund, sociala härkomst, syfte med folk
högskolestudier och uppfattning om studiernas uppläggning och lämplig
het för åsyftade studiemål. Ur detta kan hämtas bl. a. att de studerande 
till tre femtedelar utgörs av kvinnor, att de studerandes medianålder är 
20,7 år för kvinnor och 22,9 år för män, att ca två tredjedelar av de 
studerande väljer en folkhögskola inom sitt hemlän och att 15 % av 

eleverna kommer från socialgrupp I medan 45 % av eleverna kommer 
från socialgrupp III samt att 40 % av eleverna bar enbart folkskola eller 
enhetsskola/grundskola som tidigare utbildning. I rapporten framhålls 
vidare att de studerande inom de korta ämneskurserna i allmänhet är be
tydligt äldre. Jag vill slutligen stryka under att de uppgifter jag här läm

nat om förhållanden och utveckling inom folkhögskolan bygger på sam
lade uppgifter för hela folkhögskolan och att situationen således kan 
skifta i avsevärd utsträckning mellan skilda folkhögskolor. 

Den översikt över vuxenutbildningen som myndigheterna och de in

ledningsvis nämnda utredningarna gett underlag för visar enligt min me

ning att behov föreligger av en fortsatt omfattande reformverksamhet för 

att rekrytera vuxna till studier och att stödja dem under studietiden. De 
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åtgärder som därvid kan bli aktuella bör ha en huvudsaklig inriktning på 

att undanröja sådana förhållanden av skilda slag som nu kraftigt försvå
rar och i ,.-issa fall, gör det omöjligt för vuxna med kort tidigare utbild
ning att komma åter till studieverksamhet. FöVUX har genom sin för
söksverksamhet på ett övertygande sätt visat den betydelse personlig 
kontakt med och information till kortutbildade har när det gäller att 
göra dessa medvetna om sin rätt till utbildning och sina möjligheter att 
studera. FÖVUX och SVUX har gemensamt framhållit, att ett villkor 
för att kortutbildade i ökande omfattning skall kunna utnyttja den 
vuxenutbildning samhället erbjuder är att det direkta studiestödet ges en 

utformning som beaktar de vuxnas ekonomiska förhållanden både när 
det gäller korta studier och sådana av mera omfattande slag. Jag vill 
i detta sammanhang erinra om lagen om arbetstagares rätt till ledighet 
för utbildning, som statsmakterna (prop. 1974: 148, InU 1974: 31, _rskr 
1974: 399) nyligen har antagit. Enligt min mening måste denna, för att 
kunna utnyttjas av de anställda i önskvärd omfattning, följas av bl. a. 
reformer av det slag jag här berört. Yttrandena över SVUX' och 
FöVUX' förslag har nyligen inkommit. Jag avser att senare föreslå rege
ringen att till riksdagen vid 1975 års riksmöte avge en proposition i 

dessa frågor. 
197 4 års riksdag uttalade sig för att anställningstryggheten borde 

förbättras för lärare verksamma inom kommunal vuxenutbildning var
vid skolformens speciella arbetsförhållanden borde beaktas. Kungl. 
Maj :t borde återkomma till riksdagen med ett nytt tjänsteförslag. Jag 
kommer i det följande att förorda ett förslag om sådana tjänster som 
syftar till en avsevärd förbättring av dessa lärares trygghet i arbetet 
samtidigt som det medger en vidgad samverkan med såväl lärare inom 
ungdomsskolan som inom andra former av vuxenutbildning. 

Jag har tidigare berört folkhögskolornas situation. Folkhögskoleutred
ningen, som har att lämna förslag i dessa frågor, väntas efter vad jag 
erfarit avge sitt huvudbetänkande i slutet av 1975. I avvaktan härpå 
kommer jag i det följande att förorda förstärkta resurser för folkhög
skolorna endast när det gäller dessas utbildningsverksamhet för handi
kappade studerande. 

Folkbildningsorganisationerna har viktiga uppgifter inom både vuxen
utbildningen och kulturspridningen i vidare mening. 1974 års riksdag gav 
uttryck härför genom sitt ställningstagande till Kungl. Maj:ts proposition 
om den statliga kulturpolitiken (prop. 1974: 28, UbU 1974: 27, rskr. 
197-1: 2-19) genom vilket bidragen till studiecirkelverksamheten och 
studieförbunden höjdes. Vidare har FöVUX framhållit studieförbun
clcns avgörande roll för att nå ut till vuxna med kort tidigare utbildning 
med erbjudanden om utbildningsmöjligheter anpassade för deras be
hov. Jag avser att ta upp frågorna om stöd till studiecirkclverksamhet 
och studieförbund i den särskilda proposition jag nämnt. 

27 kiksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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Bidragen till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet höj
des föregående år. Med hänsyn till den vikt denna verksamhet har vid 
genomförandet av den omfattande nya lagstiftningen rörande förhål

landena på arbetsplatserna i fråga om arbetsmiljö, arbetarskydd och ut

vecklingen av företagsdemokratin och med beaktande av den allmänna 

kostnadsutvecklingen kommer jag senare att förorda dels att löntagar
organisationerna får ökade resurser för en utvidgning av verksamheten, 

dels att bidragen höjs även för budgetåret 1975176. 

För vuxenutbildningen inom utbildningsdepartementets område har 
för budgetåret 1974/75 anvisats ca 691 milj. kr. För budgetåret 1975/76 
beräknar jag att utgifterna kommer att öka med ca 70 milj. kr. till ca 
761 milj. kr. 

G 1. Viss utbildning via radio och television m. m. 

1973/74 Utgift 
1974i75 Anslagl 
1975/76 Förslag 

43 378 394 

44 450 000 
48 450 000 

Reservation 

1 Dessutom har ett anslag om 325 000 kr. anvisats på tilläggsstat. 

2 435 238 

Från anslaget bekostas utgifter för den verksamhet med produktion 

av undervisningsprogram m. m. för radio och television, som sedan bud
getåret 1972/73 handhas av utredningen angående den fortsatta verk

samheten med radio och television inom utbildningsväsendet. 

Vidare ersätts kostnader för skolprogramverksamheten vid Sveriges 
Radio. Skolprogramverksamheten handhas inom Sveriges Radio av en 
särskild enhet, utbildningsprogramenheten, som förutom skolprogram
men även ombesörjer den inom Sveriges Radio producerade vuxenun
dervisningen i radio och TV. Denna senare verksamhet finansieras av 
av giftsmedel. 

Utredningen angående den fortsatta verksamheten med radio och tele

l'ision inom utbildningsväsendet 

Utredningen angående den fortsatta verksamheten med radio och tele

vision inom utbildningsväsendet (TRU-kommitten) erinrar om att i di

rektiven för dess arbete anges att verksamheten inom produktionsenhe

ten främst bör inriktas på vuxenutbildning på olika nivåer och på för

skolan. Kommitten skall också lägga fram förslag om användning av 

radio och TV m. m. inom dessa områden, under beaktande av även 

andra distributionsformer än etersändning. Förslag bör läggas fram om 

en framtida mer definitiv organisation av produktionen m. m., varvid 

bl.a. bör beaktas gällande radiolagstiftning och förslag från 1969 års ra

dioutredning. Kommitten har att överväga frågan om hur avgränsningen 

mot och samordningen med utbildningsmyndigheterna m. fl. bör ordnas. 
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Kommittens förslag kommer att läggas fram under budgetåret 
1974175. Kommitten har i sin planering av den fortsatta verksamheten 
utgått från att förslag om en framtida organisation av produktionen 

m. m. efter remissbehandling och riksdagsbeslut kan börja genomföras 
tidigast under budgetåret 1976/77. 

Ett flertal av de projekt som TRU arbetat och arbetar med är av fler
årskaraktär. Omfattande resurser har satsats från både TRU:s och 
t. ex. studieförbundens sida för att stimulera i första hand kortutbildade 
till studier. Det är av vikt att det även i fortsättningen kan tillhandahål
las ett material av multimediekaraktär direkt avpassat för denna mål

grupp. Många utbildningsanordnare planerar också sin verksamhet med 
utgångspunkt från en fortsatt TRU-produktion av material. För att så 
effektivt som möjligt bedriva den verksamhet som kommitten fått sig 
ålagd måste projektplaneringen ske på lång sikt, dvs. även för tiden efter 
1975/76. 

För budgetåret 1975/76 önskar kommitten utöka verksamheten inom 
följande områden. 

Förskoleverksamhet 

OM-projektet, dvs. de dagsända TV-programmen för i första hand 
hemmavarande barn, bör ytterligare utökas. Program för barn med sär
skilda behov (hörselskadade, synskadade, psykiskt utvecklingsstörda, in
vandrare) bör produceras och dessutom bör särskilda bearbetningar gö
ras för denna målgrupp. Det är vidare angeläget att producera olika for
mer av kompletterande material. 

Hand ikapp verksamheten 

Sedan 1971 har TRU på Kungl. Maj:ts uppdrag arbetat med försök 
och utveckling av läromedel för olika handikappgrupper i samarbete 
med bl. a. resp. organisationer. Med tanke på de nu vunna erfarenhe
terna av denna verksamhet samt de förväntningar som skapats inom or
ganisationerna, bör verksamheten inom handikappområdet utökas. Den 
bör då också omfatta informations- och utbildningsinsatser som beskri
ver de handikappades problem. 

Ko n t akt- o c h i n f o r m a t i o n s v e r k s a m h e t en. Regi o
n al a konsulenter 

TRU:s ökade kontakt- och informationsåtgärder de senaste åren har 
givit ett påtagligt resultat. En utökning av kontakt- och informations
verksamheten bör därför ske. TRU:s regionala konsulenter, som sedan 
1972 i tre regioner bedrivit en försöksverksamhet, har visat sig fylla ett 
stort behov. Kontaktverksamheten bör utvidgas. 
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Föräldrautbildningen 

TRU har i liten skala börjat producera material för föräldrautbild
ning. Hit hör bl. a. en TV-serie kallad "Om bam och vuxna". Ett större 
behov av material för en föräldrautbildning har påtalats i de pågående 
eller avslutade utredningar som berör samhällets intresse, omsorger och 
resurser för barn. Under budgetåret 1974/75 kommer TRU:s möjlig
heter att bidra till en bred föräldrautbildning i samarbete med organisa
tioner och institutioner att inventeras. 

Videogram 

Inom videog:·amområdet kan man vänta sig en snabb utveckling un
der de närmaste åren. Denna utveckling är dels av teknisk, dels av 
kommersiell natur. Nya produktionsmetoder kommer säkerligen att ut
vecklas och företag stödda av starka finansintressen är beredda att 
starta produktion eller import av videokassetter och bildskivor, ofta med 
reklaminslag. 

Kommitten bedömer det som synnerligen angeläget att TRU ges re
surser att öka produktionen av videogram för utbildningsändamål för 
att därigenom i någon mån skapa ett alternativ till övrig videogrampro
duktion. Det är vidare angeläget att den bevakning av utvecklingen 
inom videogramområdet som TRU för närvarande har, kan fortsätta och 
ytterligare utvidgas. 

övrigt 

Kommitten betonar att ökade resurser bör ges för att tillgodose ett 
ökat behov av rörlig bild i förhållande till övrig studiematerialproduk
tion och för att utbildningsprogram skall kunna hävda sig i tittarkonkur
rensen gentemot underhållningsprogram, utländska produktioner m. m. 

Slutligen framhåller kommitten att den bör få medel för att kunna 
möta de krav på utbildnings- och informationsinsatser med relativt kort 
planeringstid som förändringarna i samhället kan komma att skapa, 
t. ex. förändringar inom arbetslivets område. 

Anslagsberäkningen 

Kommitten föreslår att anslagsposten för verksamheten förs upp med 
27 508 000 kr. för budgetåret 1975/76 vilket innebär en ökning med 
7 518 000 kr. i förhållande till budgetåret 1974/75. 
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1974/75 Beräkning för 1975/76 

Kommitten Föredra-
ganden 

A. Prod11ktio11 111. m. 
Beräknad medelsför-

brukning 19085000 . 24 290 000 20 672000 
.I. Nettoinkomst 273 000 300 000 300000 
./. Reservation/ beräknad 

reservation från före-
gående budgetår 1 167 000 

Anslag/ Anslags behov 17 645 000 23 990 000 20 372000 
Anslagsförändring +6 345 000 +2 727000 

B. Ersättning till televerket 
Beräknad medelsförbrukning . 2 815 000 3 800 000 3 100000 
Reservation/beräknad 
reservation från föregående 
budgetår 752 000 282 000 482000 
Anslag/ Anslags behov 2 345 000 3518000 2 618 000 
Anslagsförändring +1173 000 + 273 000 

Summa: Anslag/Anslags-
behov 19 990 000 27 508 000 22 990000 

Summa: Anslagsförändring +7 518 000 +3 000000 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 3 513 000 kr., varav 370 000 kr. 

avser böjt Iönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära en nedskärning av projektverksamhe-
ten med 10 % och friställning av viss personal (-1204000 kr.). 

3. Uppräkning på grund av förbrukad reservation ( + 1 000 000 kr.). 
4. Ytterligare kopieringsutrustning ( + 100 000 kr.). 
5. ökad regional kontaktverksamhet ( +575 000 kr.). 

6. ökad ersättning till televerket vid utökad verksamhet ( +400 000 
kr.). 

7. ökad projektverksamhet (+1990 000 kr.). 

Sveriges Radio 

För budgetåret 1974175 beräknas sändningstiden för skolprogrammen 

uppgå till totalt 679 timmar varav 344 timmar i ljudradio och 335 tim
mar i television. 

Utvecklingen av sändningstiden i skolradio resp. skoltelevision under 

den senaste femårsperioden, i timmar per år, framgår av följande tabel
ler. 
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Tim/år ] 970/7] J97Jj72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

beräknat beräknat beräknat 

Sko/radio 
Riksskolradio 329 307 278 272 272 272 
Reg.skolradio 72 55 80 72 72 72 

401 362 358 344 344 344 
Skoltelevisio11 
Nyproduktioner 53 28 32 30 28 35 
Repriser 80 98 67 103 102 95 
Återutsändningar 238 157 228 202 205 205 

371 283 327 335 335 335 

Sveriges Radio framhåller att den traditionella och fortfarande giltiga 

huvuduppgiften för skolprogramverksamheten är att producera program 

i radio och TV som kan bidra till att öka elevernas motivation för stu

dierna i skilda ämnen samt underlätta för lärarna att bedriva en kon

kret undervisning. Genom medierna kan också föras in ett större mått 
av upplevelse och aktualitet i undervisningen än andra läromedel nor

malt medger. Med de senaste årtiondenas allt kraftigare betoning av 
aktivitetspedagogik har det kompletterande materialet till programmen, 

främst då trycksaker, fått allt större betydelse. Genom utformningen av 

arbetsuppgifter och övningar i det tryckta material som används i an
slutning till programmen tillgodoses också principerna om aktivitet, in
dividualisering och samverkan i undervisningen. 

Anslagsframställningen har gjorts i samplanering med skolöverstyrel
sen och efter samråd med ordföranden i TRU-kommitten. Anslags
framställningen bygger på att utbildningsprogramenheten skall följa den 
allmänna utvecklingen på skolans område och speciellt uppmärksamma 
sådana delar av skolväsendet där läromedelsbehovet är särskilt stort. 

1974/75 

a) Sveriges Radios kostnader 18 920 000 
b) Televerkets kostnader 5 540 000 

24460 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Sveriges Radio Föredra-
och televerket gandcn 

+3 916 000 
+l 700000 

+s 616 ooo 

+1 000000 
of. 

+1000000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. +2 391000 kr., varav 501000 kr. 

avser kompensation för höjd socialförsäkringsavgift. 
2. 0-alternativet beräknas innebära en minskning av personalen med 

8 tjänster och en minskning av programproduktionen med 15 nyproduk

tioner i skoltelevisionen. En sådan utveckling skulle vara olycklig med 

tanke på kommunernas ökade investeringar i videokassettbandspelare 
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som möjliggör ett intensivutnyttjande av TV-programmen. (-1 040 000 

kr.) 

3. Den regionala skolradion bör byggas ut så att den bl. a. kan produ

cera fler lokalt förankrade program i hembygdskunskap för lågstadiet 

( + 50 000 kr.). 
4. ökade medel krävs för pedagogiska bearbetningar av material för 

elever i särskola och elever som är hörsel- och synskadade eller rörelse

hindrade ( + 350 000 kr.). 

5. Programserier för skoltelevisionen bör produceras i ämnena arbets

livsorientering och svenska för elever på de tvååriga linjerna i gymna

sieskolan, i matematik för årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 i gym

naiseskolan och i engelska för grundskolans årskurs 6-9 ( + 840 000 

kr.). 

6. Antalet nyproduktioner i färg bör successivt öka ( + 285 000 kr.). 

Föredraganden 

I likhet med TRU-kommitten anser jag att det är angeläget att ut

vidga verksamheten när det gäller handikappade barn och vuxna, kon

takt- och informationsverksamhet och föräldrautbildning. Jag anser 

också att det är angeläget att TRU bevakar utvecklingen inom video

gramområdet. Med hänsyn till att medel friställs genom att vissa pro

jekt avslutas bör det vara möjligt att inom ramen för nuvarande anslag 

prioritera dessa verksamheter. För budgetåret 1975/76 har jag räknat 

med en lägre ökning av lönekostnaderna än TRU har förutsatt. 

I likhet med Sveriges Radio anser jag att skolprogramverksamheten 

bör bidra till att öka elevernas motivation för studier och göra det lät

tare för lärarna att bedriva en konkret undervisning. Utbildningspro

gramenheten bör följa den allmänna utvecklingen på skolans område 

och särskilt uppmärksamma sådana delar av skolväsendet där läro
medelsbehovet är stort. 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Viss utbildni1ig via radio och television m. m. för budget

året 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 48 450 000 kr. 

G 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

4108 959 

5 011000 

5 626 000 

För den riksrekryterande vuxenutbildningen finns statliga skolor i 

Norrköping och Härnösand. Vid dessa ges utbildning enligt läroplanerna 

för grundskolans högstadium och gymnasieskolan. 
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Undervisningen vid statens skolor för vuxna bygger på en kombina
tion av muntlig undervisning under periodvis återkommande kurser vid 
skolorna och självstudier i form av brevskolestudier på hemorten (s. k. 
varvad undervisning). I enlighet med beslut av 1967 års riksdag (prop. 
1967: 85, SU 1967: 117 och 129, 2LU 1967: 45, rskr 1967: 277 och 290) 
anordnas vid skolan i Norrköping även enbart brevskoleundervisning. 
Bestämmelser om den statliga riksrekryterande vuxenutbildningen har 
meddelats i kungörelsen (1971: 424) om kommunal och statlig vuxen
utbildning (ändrad senast 1974: 442). 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Skol över- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Lärarpersonal 37 + 0,5 of. 

Övrig personal 13,5 of. of. 

60,5 --:- 0,5 of. 
Anslag 
Lönekostnader 4 242 400 ,-526 000 ~484000 
Sjukvård . 5 ooo. of. of. 
Rcseersättningar 15 800 6900 -;- 7 800 
Lokalkostnader 419 000 + 38 000 62100 
Expenser 328 800 + 41 400 -;- 61100 

5 011 000 +612000' +615000 

S kolöversty ref sen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har i skrivelse till Kungl. Maj:t den 3 april 
1974 angående förändrat system. för resursanvändning vid kommunal 
vuxenutbildning bl. a. föreslagit att de statliga skolorna för vuxna kom
munaliseras fr. o. m. den 1 juli 1976. Med hänsyn· härtill föreslår Sö 
nu inte någon större förändring av skolornas organisation. Som en följd 
av den förbättrade informationen om skolorna räknar Sö dock med en 
mindre ökning av elevantalet. Sö beräknar sålunda elevantalet under 
budgetåret 1975176 till sammanlagt ca 2 100 ( + 100) i den varvade un
dervisningen och ca 5 000 ( +2 500) i brevskoleundervisningen. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 539 000 kr. varav 150 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet skulle innebära en begränsning av antalet kursdel

tagare till 1165 ( -135) för skolan i Norrköping och till 845 ( - 55) 

för skolan i Härnösand (-269 000 kr.). 
3. En av de två vakanta adjunkttjänsterna vid skolan i Norrköping 

bör dras in fr. o. m. budgetåret 1975176. 
4. Sö beräknar att antalet undervisningstimmar skall öka ( -l-42 000 

kr.). 

5. ökade medel krävs för annonsering m. m. för skolan i Norrköping 

( + 25 000 kr.). 
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6. Elever som är ledamöter i skolornas samarbetsnämnd bör utan 

särskilda kostnader kunna delta i nämndens sammanträden även under 

skolperiod då de inte är närvarande vid den lärarledda undervisningen. 

En ökning av medlen för reseersättningar krävs för att täcka resekost

naderna för dessa elever ( + 6 000 kr.). 

Föredraganden 

I prop. 1973: 54 (s. 74) anförde föredraganden att de statliga skolorna 

i Norrköping och Härnösand borde finnas kvar under statligt huvud

mannaskap. Riksdagen beslutade att godkänna vad föredraganden för

ordat ifråga om statlig vuxenutbildning (UbU 1973: 27, rskr 1973: 174). 

Jag är inte beredd att tillstyrka skolöverstyrelsens förslag om ändrat hu

vudmannaskap fr. o. m. den 1 juli 1976. 

Vid min beräkning av anslaget har jag utgått från ett i stort oförändrat 

antal kursdeltagare. En vakant adjunktstjänst vid skolan i Norrköping 

bör dras in vid iJ;1gången av budgetåret 1975176. Jag anser att det är 

angeläget att informationen om skolorna förbättras och räknar därför 

med en ökning av medlen för annonsering m. m. Jag har vidare räknat 

med en ökning av medlen för reseersättningar för att elever som är leda

möter i skolornas samarbetsnämnder utan särskilda kostnader skall 

kunna delta i nämndens sammanträden även under skolperiod då de inte 

är närvarande vid den lärarledda undervisningen. 

Jag hemställer att regeringen fÖreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader anvisa ett 

förslagsanslag av 5 626 000 kr. 

G 3. Statliga skolor för yuxna: Material för sjäh·studier 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

1131256 

700 000 
700 000 

Reservation 2 200 241 

Från anslaget betalas material för självstudier samt kostnader i sam

band med granskning av elevernas svarslösningar. Anslaget täcker kost

naderna för elever vid statliga vuxenskolor, vid viss förlängd undervis

ning inom gymnasieskoleorganisationen samt vid försöksverksamhet 

med särskild gymnasial utbildning i glesbygd. 

1974/75 

Kostnader för material m.m. } 
Arvoden för granskning av 700 000 

svarslösningar 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

+1300000 

Före
draganden 

of. 
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Skolöverstyrelsen 

Med ledning av utgifterna hittills under anslaget och med hänvisning 

till att skolöverstyrelsen (Sö) räknar med en viss ökning av antalet elever 

vid de statliga skolorna för vuxna, beräknar Sö anslaget till 2 000 000 kr. 

för budgetåret 1975/76. 

F öredragande11 

Med hänsyn till reservationens storlek beräknar jag anslaget till lägre 

belopp än skolöverstyrelsen har föreslagit. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Material för självstudier för 

budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 700 000 kr. 

G 4. Statliga skolor för vuxna: Undervisoingsmateriel m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

165 907 

198 000 

198 000 

Reservation 99 270 

Från anslaget bekostas materiel, böcker, utrustningskomplettering 

m. m. vid skolorna för vuxna i Norrköping och Härnösand. 

1974/75 

Vuxenskolan i Norrköping 110 000 
Vuxenskolan i Härnösand 88 000 

198 000 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

of 
of 

of 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

Skolöverstyrelsen räknar med oförändrat belopp under anslaget. 

Föredraganden 

I likhet med skolöverstyrelsen räknar jag med ett oförändrat anslags

behov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 198 000 

kr. 
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G 5. Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna 

1973/74 Utgift 135 756 410 

1974175 Anslag 165 000 000 
1975/76 Förslag 165 000 000 

Kommunal vuxenutbildning omfattar enligt beslut av 1967 års riks

dag (prop. 1967: 85, SU 1967: 117 och 129, 2LU 1967: 45, rskr 1967: 
277 och 290) utbildning som motsvarar utbildningen enligt läroplanerna 
för grundskolans högstadium och för gymnasieskolan. Statsbidrag utgår 
med 100 % av utgifterna för löner till lärare och skolledare. Bestäm
melser om statsbidrag finns i kungörelsen (1971: 424) om kommunal 
och statlig vuxenutbildning (ändrad senast 1974: 442). 

Skolöverstyrelsen 

Kommunal vuxenutbildning var i juni 1974 införd i 274 av rikets 278 
kommuner. Under budgetåret 1973174 anordnades dessutom kommunal 
vuxenutbildning i 14 landstingskommuner. I juni 1974 fanns särskilda 
enheter för kommunal vuxenutbildning inrättade i 33 kommuner. Sam
manlagda antalet sådana enheter uppgick till 41. Vårterminen 1974 del
tog ca 28 000 elever i grundskolekurser, ca 44 000 elever i gymnasie
skolekurscr på två-, tre- och fyraårig linje samt ca 59 000 elever i kur
ser inom särskild yrkesinriktad utbildning. 

Vid fördelningen av timresurserna har skolöverstyrelsen (SÖ) försökt 
att tillgodose önskemålet om en jämnare fördelning av undervisnings
timmar i gymnasieskolekurserna mellan kommunerna, men det har 
trots detta inte varit möjligt att åstadkomma någon större utjämning av 

de regionala skillnaderna i utnyttjandet av tillgängliga resurser. Sö 
erinrar om den analys av problemet jämte förslag till effektivare metoder 
för utjämning som Sö lagt fram i skrivelse den 3 april 1974 angående 
översyn av kommunal vuxenutbildning. 

I denna skrivelse föreslås att ett nytt system för statsbidrag till kom
munal vuxenutbildning införs. Enligt förslaget bör landet indelas i tre 
olika regioner beroende på deras nuvarande förbrukning av undervis
ningstimmar: 1) storstadskommunerila (Stockholm, Göteborg; Malmö), 
2) övriga kommuner i riket med undantag av ort utanför gymnasie
skoleort i det allmänna stödområdet samt 3) ort utanför gymnasieskole
ort i det allmänna stödområdet. För vardera av dessa regioner beräknas 
resurstilldelningen så att antalet intagna kursdeltagare (som bekräftat 
intagning) multipliceras med en viss koefficient, som varierar med re
gion och slag av utbildning; produkten utgör det antal undervisnings

timmar per termin som kommunen får disponera. Koefficienten varieras 
så att storstadskommunerna får den lägsta och ort utanför gymnasie
skoleort inom det allmänna stödområdet den högsta. För att en kurs 
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skall få anordnas krävs minst fem deltagare när det gäller gymnasie
skolekurser; för grundskolekurser föreslås däremot inga begränsningar. 

För att kursdeltagare skall vara resursgrundande fordras enligt för
slaget att de intagits till kurs (till vilken de bekräftat deltagande) till ett 
antal av tolv i region 1 och sex i region 2. I region 3 skall antalet re
sursgrundande deltagare vara sex för tekniskt specialämne, fem för 
övriga gymnasieskolekurser och en för grundskolekurser. 

I Sö:s skrivelse den 3 april 1974 föreslås också att statsbidrag i form 
av ett schablontillägg liksom nu skall utgå för den kommunala vuxen
utbildningen. Denna resurs bör dock inte som hittills få användas en
dast för studiehandledning, studie- och yrkesorientering och stödunder~ 
visning utan bör också få disponeras för de lokala behov som priorite
ras. Schablontillägget föreslås utgå i form av en basresurs till samtliga 
kommuner. Dessutom föreslås att schablontillägget utgår i en återstå
ende del med en viss procentsats som skall variera med antalet under
visningstimmar så att kommuner med färre undcrvisningstimrnar får en 
högre procentsats. 

Sö:s förslag till anslagsberäkning för budgetåret 1975/76 framgår av 
följande sammanställning. 

Löne- och prisomräkning 
Lönekostnadspålägg m.m. 
Grundskolekurser 
Gymnasieskolekurser 
Skolledare m.m. 
Försök med brevundervisning 
Intagning av elever 
Tekniska stödåtgärder åt handikappade elever 
Summa: 

Avrundat 

+ -; 696000 
+15714000 
+ 9 359 000 
+16 625 000 
+ 1423000 
+ 296 000 
+ 1 096000 
+ 125 000 

-1-52 334 000 

+52 000 000 

Sö:s förslag till anslagsberäkning innebär förändringar i nuvarande 
organisation på följande punkter: 

1. Den ändring av statsbidragssystemet för kommunal vuxenutbild
ning som Sö föreslagit i skrivelsen den 3 april 1974 bör genomföras 
fr. o. rn. budgetåret 1975/76. Sö föreslår dock en höjning av vissa 
koefficienter vilket skulle medföra en resursökning för grundskolekur

ser och gymnasieskolekurser enligt tre- och fyraåriga linjer samt två
åriga ekonomiska, sociala och tekniska linjer. Sö:s förslag till koeffi

cienter framgår av följande sammanställning .. 

region 1 region 2 region 3 

Grundskolekurser 4,8 5 7 
Kurser i tekniskt specialämne 7 7 7 
Särskild yrkesinriktad utbildning utom 

vissa ämnen 5,3 5,3 5,3 
Gymnasieskolckurscr i övrigt 3,4 4 5 
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Sö har räknat med att ett genomförande av förslaget skulle leda till 
en ökning med ca 140 000 undervisningstimmar i grundskolekurser och 
ca 5.+ 000 timmar i gymnasieskolekurser. Med denna beräkning kan 
kostnaderna uppskattas till ca 10 milj. kr. för grundskolekurser och ca 
5 milj. kr. för gymnasieskolekurser. 

2. Den ändring av det s. k. schablontillägget, som Sö föreslagit, bör 
genomföras fr. o. m. budgetåret 1975/76. Schablontillägget bör få föl
jande konstruktion. Varje kommun tilldelas en grundschablon per läsår 

på ett belopp motsvarande 100 undervisningstimmar för grundskole
kurser och 50 undervisningstimmar för gymnasieskolekurscr. Därutöver 

tilldelas kommunerna en tilläggsschablon beräknad på en differentierad 
proccnt~ats, nämligen: 

för grundskolekurser 

30 % på undervisningstimmar inom intervallet 
29 % på undervisningstirnmar inom intervallet 
27 % på undervisningstimmar inom intervallet 
25 % på undervisningstimmar inom intervallet 

för gymnasieskolekurser 

18 i;c, på undervisningstimmar inom intervallet 
16 <;O på undervisningstirnmar inom intervallet 
14 t;{; på undervisningstimmar inom intervallet 
13 ro på undervisningstirnmar inom intervallet 

1- 5 000 
5 001-10 000 

10 001-50 000 
50 000-

1- 5 000 
5 001-10 000 

10 001-70 000 
70 001-

Kurser för siirskild yrkesinriktad utbildning hänförs till gymnasie
skokkurser. Sö beräknar kostnaden för förändringen till ca 3,1 milj. kr. 
för grundskolekurser och ca 4,5 milj. kr. för gymnasieskolekurser. 

3. Under förutsättning av att de förändringar av statsbidragsreglerna 
som Sö föreslagit kommer till stånd, anser Sö att man bör avsluta för
söksverksamhetcn med kurser med lägst åtta deltagare på vissa orter där 
skiftarbete förekommer i större omfattning. Motsvarande kurser kan an
ordnas inom ramen för det föreslagna resurssystemet. 

4. Försöksverksamheten med orienteringskurser inom kommunal 
vuxenutbildning (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 404 och 405, UbU 1974: 20, 
rskr 1974: 185) bör fortsätta även under budgetåret 1975/76. 

5. Sö upprepar sitt förslag från föregående år om att 100 studiebi
dragsberättigade preparandkurser i svenska för invandrare om vardera 
högst 200 timmar bör få anordnas som grundskolekurs inom kommunal 

vuxenutbildning. 
6. Då kommunal vuxenutbildning är förlagd till skolenhet med gym

nasieskoia eller grundskola finns i vissa fall en arvodesanställd studie
rektor som får sin undervisningsskyldighet nedsatt med 1,5 veckotim
mar för varje påbörjat 800-tal lektioner som kommunal vuxenutbild-
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ning omfattar under läsåret. Sö föreslår en ytterligare nedsättning som 
beräknas till i genomsnitt 2 veckotimrriar för ca 75 arvoderade stu
dierektorer. ( +500 000 kr.) 

7. Sö erinrar om sitt förslag i skrivelsen den 3 april 1974 att en för
söksverksamhet med brevskolestuderande skall genomföras fr. o. m. 

budgetåret 1975/76. De brevskolestuderande i vissa län skall enligt för
slaget tillfrågas om sina behov av lärarhandledning eller annan service. 
På grund av deras synpunkter bör vissa insatser göras i fyra kommuner 
som tilldelas en resurs på tre undervisningstimmar per termin och kurs
deltagare för ändamålet. 

8. Sö föreslår att regeringen även för budgetåret 1975176 utfärdar 
bestämmelser om att antalet ~immar inom gymnasieskolekurser får öka 
med 10 % i förhållande till faktisk nivå närmast föregående budgetår 
samt att varje kommun medges generell rätt att öka antalet undervis
ningstimmar med 5 % . 

Skolstyrelsen i Bodens kommun har i skrivelse framhållit att en över
gång till ett nytt resurssystem utan låsning till ett bestämt antal kursdel
tagare för varje kurs skulle stärka den kommunala vuxenutbildningen och 
bidra till att förverkliga mål och riktlinjer för vuxenutbildningen. 

I detta sammanhang bör anmälas för riksdagen att även kommitten 
för studiestöd åt vuxna (SVUX) i betänkandet (SOU 1974: 62) Studie
stöd åt vuxna lagt fram förslag om nytt system för resurstilldelning till 
kommunal vuxenutbildning. SVUX förslag skiljer sig från Sö:s genom 
att man endast föreslår en förändring av schablontillägget. Det nuva
rande schablontillägget motsvarar 25 % av antalet undervisnings
timmar i vissa grundskolekurser, 13 % av antalet undervisningstim
mar i vissa gymnasieskolekurser (tvåårig ekonomisk, social och tek
nisk linje samt tre- och fyraårig linje) samt 10 % av antalet tim
mar i flertalet kurser i särskild yrkesinriktad utbildning. Enligt SVUX 
bör detta schablontillägg successivt under en treårsperiod fördubblas 
i samtliga kommuner utanför stödområdet och tredubblas för samtliga 
kommuner inom stödområdet. Dessutom bör fr. o. m. budgetåret 1975/ 
76 en ytterligare resurs på 3 miljoner kr. per år ställas till Sö:s förfo

gande för fördelning till framförallt glesbygdskommuner i det inre 

stödområdet efter prövning av de lokala behoven och efter bedömning 
av de särskilda åtgärder vederbörande kommun avser att vidta. De 
ökade resurserna bör ställas till kommunernas förfogande på ett sådant 
sätt att den enskilda skolenheten ges en betydande frihet att utnyttja 
dem på sätt som bäst passar det lokala behovet av kompetensinriktad 
och läroplansbunden utbildning. Kostnaderna för SVUX' förslag beräk
nas till ca 10 miljoner kr. budgetåret 1975176. Remissyttrandena över 
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förslaget har nyligen inkommit till utbildningsdepartementet och kan 

därför inte redovisas i detta sammanhang. 

Tjänster för lärare inom kommunal vuxenutbildning 

1974 års riksdag uttalade att Kungl. Maj:t borde återkomma till riks

dagen med ett nytt tjänsteförslag för lärare inom kommunal vuxenut

bildning inom sådan tid att det kunde träda i kraft den 1 juli 1975 

(prop. 1974: 1 bil. 10 s. 406--409, UbU 1974: 20 s. 4-6, rskr 1974: 

185). Riksdagen framhöll bl. a. att anställningstryggheten borde för

bättras för lärare som var verksamma inom den kommunala vuxenut

bildningen varvid skolformens speciella arbetsförhållanden borde be

aktas. Det vore olyckligt om det inom en tjänsteorganisation skulle fin

nas begränsningsregler som fick svårförklarade effekter. I samband med 

det nya tjänsteförslaget borde frågan om möjligheten till fyllnadstjänst

göring inom kommunal vuxenutbildning för lärare vid folkhögskola 

prövas. Riksdagen förutsatte att de av Kungl. Maj:t den 14 maj 1970 

meddelade bestämmelserna om viss trygghet i anställningen för icke 

ordinarie lärare skulle komma att få giltighet i tillämpliga delar även 

för lärare verksamma inom kommunal vuxenutbildning. Frågan om 

eventuella övergångsbestämmelser vid införande av en ny tjänsteorgani

sation för sådana lärare som har lång erfarenhet av och lämplighet för 

kommunal vuxenutbildning borde övervägas. Riksdagen utgick från att 

överläggningar skulle komma att äga rum med bl. a. Svenska kommun

förbundet och berörda personalorganisationer i anslutning till de nya 

övervägandena. Sådana överläggningar har ägt rum i samband med att 

ärendet har beretts inom utbildningsdepartementet. 

Fiiredraganden 

I likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) förordar jag att antalet under
v1snmgstimmar inom gymnasieskolekurser även under budgetåret 
1975/76 får öka med 10 % i förhållande till faktisk nivå föregående 
år. På detta stadium bör arbetsmarknadsinriktade kurser prioriteras. 

Det ankommer på regeringen att meddela bestämmelser i dessa frågor. 
I skrivelsen den 3 april 1974 angående översyn av kommunal vuxen

utbildning har Sö visat att de regionala skillnaderna när det gäller ut

budet av kommunal vuxenutbildning är mycket stora och att omfattande 

kompensatoriska åtgärder skulle krävas för att motverka dem. Jag har 

i det föregående redovisat två olika förslag till reformer. Enligt det ena 

förslaget, som Sö förordar i skrivelsen den 3 april 1974 och vidareut

vecklar i sin anslagsframställning, bör statsbidraget för kommunal vuxen

utbildning beräknas på antalet kursdeltagare per termin relaterat till en 

viss koefficient som varierar med region och slag av utbildning. Det sär-
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skilda schablontillägget bör utformas på ett sätt som bl. a. medger att 
varje kommun får en viss basresurs. Enligt det andra förslaget, som för
ordas av kommitten för studiestöd åt vuxna (SVUX) i betänkandet 
(SOU 1974: 62) Studiestöd åt vuxna, bör schablontillägget under en tre
årsperiod fördubblas i samtliga kommuner utom det allmänna stödom
radct och tredubblas i samtliga kommuner inom stödområdet. Dessutom 
bör Sö få särskilda medel att fördela till kommuner i det inre stödom

rådet. 
Det är naturligt att ta ställning till Sö:s och SVUX' förslag i ett sam

manhang. Varken Sö eller SVUX har dock mera ingående analyserat 
vilka effekter förslagen skulle få när det gäller fördelningen av det to
tala statliga stödet för kommunal vuxenutbildning mellan olika kommu
ner. Inte heller belyses de följder en förändring av resurstilldelningen 
kan få för andra former av vuxenutbildning. Sö:s förslag förutsätter be
stämmelser om undantag för vissa utbildningar, fördelning av kurser 
i olika ämnen över ett visst antal terminer m. m. vilket bör belysas när
mare. Vidare bör beräknade kostnadseffekter analyseras ytterligare. 
Istället för att nu avvakta och uppskjuta ett ställningstagande till dess 
att remissyttrandena (h::r SVUX' förslag. kan redovisas för riksdagen, 
kommer jag därför :.m föreslå regeringer~ att Sö:s skrivelse den 3 april 
1974 och Sö:s anslagsframställning beträffande kommunal vuxenutbild
ning i berörda delar överlämnas till SVUX för övervägande tillsammans 
med ce delar av remissyttrandena som berör SVUX' förslag om ändrad 
utfrrmning av schablontillägget. Jag vill erinra om att SVUX enligt sina 
direktiv i sitt fortsatta arbete skall behandla frågor om fördelning av 
resurser och samverkan mcilan olika former av vuxenutbildning. 

Eftersom jag inte förordat någon ändring av statsbidragssystemet för 
kommunai vuxenutbildning bör försöksverksamheten på orter där skift
arbete förekommer i större omfattning fortsätta i samma utsträckning 
som tidigare. I likhet med Sö anser jag att försöksverksamhet med 
orientcringskurser bör fortsätta även under budgetåret 1975/76. 

Jag beräknar inga särskilda medel för försöksverksamhet med brev
skolestuderande men har inte något att erinra mot att studiehandled
ning för denna grupp ges inom ramen för schablontillägget för kom
munal vuxenutbildning. Om Sö önskar bedriva en mer omfattande 

försöksverksamhet bör detta kunna ske inom ramen för anslaget Peda
gogiskt utYecklingsarbcte. Jag är inte beredd att förorda att förslagen 

om preparandkurser i svenska för invandrare och nedsättning av un
dervisningsskyldigheten för arvodesanställda studierektorer genomförs. 

1974 års riksdag uttalade att Kungl. Maj:t borde återkomma till riks
dagen med ett förslag om tjänster för lärare inom den kommunala 

vuxenutbildningen inom sådan tid att det kunde träda i kraft den 1 juli 

1975. Jag anser att det är angeläget att timunderlaget inom den kom
munala vuxenutbildningen i första hand utnyttjas för tjänster för sådana 
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lärare som har särskild erfarenhet av och lämplighet för vuxenutbild
ning. Det är framför allt i de stora kommunerna som den kommunala 

vuxenutbildningen bar en sådan omfattning att timunderlaget räcker till 
för heltidstjänster. I de flesta kommuner kan tjänster endast inrättas i ett 
mindre antal ämnen. Timunderlaget varierar från termin till termin. 
I många fall kan man redan i början av läsåret förutse att kurser i ett 
visst ämne bara kommer att finnas under den ena terminen. Dessutom 

är det vanligt att kurserna förläggs endast till kvällstid vilket medför att 
många lärare inte önskar tjänster där hela timunderlaget förläggs till 
kommunal vuxenutbildning. Man måste alltså i de flesta kommuner 

räkna med kombinationer av timunderlag i ungdomsskolan och kom

munal vuxenutbildning. 
För att åstadkomma så stor flexibilitet som möjligt förordar jag att 

lönegradsplaccrade tjänster av en ny typ inrättas. Tjänsterna bör avse 
anställning vid skolväsendet i kommunen. De bör komma i fråga endast 

inom primärkommun. I full tjänstgöring skall ingå bl. a. ett visst antal 
lektioner för redovisningsår. Underlaget för tjänsterna bör i första 
hand bestå dels av timmar inom kommunal vuxenutbildning utom sär
skild yrkesinriktad utbildning, dels av sådana timmar inom ungdoms
skolan som kommunen inte utnyttjar för att inrätta heltidstjänster och 
tjänster med minst halvtid i grundskolan eller gymnasieskolan. I tjäns
terna avses alltid ingå tjänstgöring inom kommunal vuxenutbildning. 
I vissa fall kan hela timunderlaget för en tjänst tas från kommunal 
vuxenutbildning. Tillgången på underlag för de nya tjänsterna bör be
dömas av skolstyrelsen som också bör få rätt att inrätta och tillsätta 
dem. Tjänsterna bör inrättas som extra eller extra ordinarie om minst 
halv kontinuerlig tjänstgöring kan förutses under hela redovisningsåret. 
Tjänsterna bör i övrigt vara av samma slag som motsvarande extra och 
extra ordinarie tjänster som lärare nr 16, 17 och 18 i grundskolan och nr 
153, 155, 157, 159 och 161 i gymnasieskolan (beteckningar enl. bil. 1 
och 2 till skolstadgan 1971: 235, ändrad senast 1974: 481). 

Som särskilda behörighetsvillkor för tjänsterna bör normalt gälla att 
den sökande antingen skall ha genomgått särskild vuxenpedagogisk ut
bildning eller ha viss erfarenhet av vuxenundervisning. Det ankommer 
på regeringen att meddela bestämmelser om behörighet. Jag avser att i 

annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt Sö att utfärda er
forderliga mer i tvärderingsbestämmclser. 

Timmar inom den kommunala vuxenutbildningen som inte inräknas 
i tjänst som lärare i skolväsendet i kommunen bör få utnyttjas av pen
sionerade lärare och timlärare eller för fyllnadstjänstgöring av bl. a. 
färare inom ungdomsskolan, lärare vid statens skolor för vuxna och 

folkhögskollärare. Undervisning inom kommunal vuxenutbildning bör 
inte få fullgöras i form av tilläggstimmar (övertimmar), om inte detta 
fordras av organisatoriska skäl. Det ankommer på regeringen att medde
la bestämmelser om fyllnadstjänstgöring m. m. 

28 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bilaga 10 
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Under förutsättning av att riksdagen beslutar i enlighet med vad jag 
förordat i fråga om tjänster vid skolväsendet i kommunen avser jag att 
föreslå regeringen att meddela övergångsbestämmelser med innebörden 

att sådana lärare som är behöriga och de två senaste åren under minst 
halvtid under tid som motsvarar minst två terminer undervisat inom 

kommunal vuxenutbildning ges företräde till tjänst som lärare vid skol
väsendet i kommunen och att sådana lärare får förordnas på tjänsten 
utan att denna kungjorts ledig eller på annat sätt ledigförklarats. 

För den nya typen av tjänster bör statsbidrag utgå enligt regler som 
överensstämmer med dem som gäller för lärartjänster i gymnasieskolan. 
Kostnaderna för detta slag av tjänster bör fördelas på de skolformer där 

tjänstgöringen fullgörs. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer i fråga om tjänster vid skolväsendet i 

kommunen som jag förordat 
2. till Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 165 000 000 kr. 

G 6. Bidrag till studiecirkelverksambet 

G 7. Bidrag till studieförbuud 

Jag har i samband med min inledande översikt om vuxenutbildning 
anmält att jag avser att senare föreslå regeringen att under våren 1975 

lägga fram en särskild proposition om vuxenutbildning. I denna pro
position kommer jag bl. a. att ta upp de förslag beträffande bidrag till 
studiecirkelverksamhet och studieförbund som framlagts av kommitten 
för försöksverksamhet med vuxenutbildning i betänkandet (SOU 

1974: 54) Vidgad vuxenutbildning. Det är lämpligt att skolöverstyrelsens 
förslag om studiecirkelverksamhet och studieförbund behandlas i detta 
sammanhang. I avvaktan på detta bör anslagen Bidrag till studiecirkel
verksamhet och Bidrag till studieförbund tas upp med preliminärt be

räknade belopp i statsbudgeten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1975176 beräkna 
1. till Bidrag till studiecirkelverksamlzet ett förslagsanslag av 

302 000 000 kr., 
2. till Bidrag till studieförbwzd ett anslag av 14 400 000 kr. 

G 8. Bidrag till driften av folkhögskolor 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

124 759 985 

135 200 000 

153 228 000 
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Från anslaget utgår statsbidrag till driftkostnader för totalt 108 folk

högskolor. Skolornas verksamhet omfattar dels vinterkurser, dels äm

neskurser. Elevantalet vid vinterkurserna utgjorde under arbetsåret 

1973174 ca 1'2 400 och vid ämneskurserna ca 40 000. Bidrag till drift

kostnader för folkhögskolor utgår enligt kungörelsen (1966: 758) om 

statsbidrag till driftkostnader för folkhögskolor (ändrad senast 1974: 277) 
till löner m. m. åt lärare och rektor med 100 % av de faktiska kostna

derna, till kostnader för kurativ verksamhet och studie- och yrkesorientc

ring samt till kostnader för viss annan personal med, beroende på sko

lans storlek, 50-150 % av ett indexbundet bidragsunderlag av 122 430 
kr. för budgetåret 1974/75 samt till pedagogisk utrustning m. m. med 

50-150 % av ett bidragsunderlag om 13 000 kr. Utöver nämnda bidrag 

utgår avgiftsbidrag, dvs. bidrag till vissa avgifter enligt lagen (1962: 381) 

om allmän försäkring (omtryckt 1973: 908, ändrad senast 1974: 526) 
och lagen (1968: 419) om allmän arbetsgivaravgift (ändrad senast 1973: 

486), betr;iffande rektor och lärare. Efter skolöverstyrelsens (Sö) pröv

ning i varje särskilt fall kan från anslaget utgå även bidrag till kostna

der för personlig assistans åt handikappade elever vid folkhögskolor. 

Från anslaget utgår även medel till försöksverksamhet med ökad lärar

täthet för handikappade elever och till försöksverksamhet med kurser 

för bl. a. psykiskt utvecklingsstörda, svårt rörelsehindrade och hörsel

skadade elever samt till försöksverksamhet med samordningstjänster 

inom vuxenutbildningen. 

Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem se
naste budgetaren framgår av följande uppställning. 

Budgetår Antal deltagare ~ntal deltagare Antal deltagare 
Vinterkurs Amneskurs Sammanlagt 

1969/70 12 904 16 506 29 410 
1970/71 13 207 18 637 31 844 
1971/72 13 299 25 860 39 159 
1972/73 13 554 33 885 47 439 
1973/74 12 400 40000 52400 

1. För höjt lönekostnadspålägg beräknas 2 milj. kr. 

2. Sö beräknar att den totala utbildningsvolymcn för budgetåret 

1975176 kommer att uppgå till ca 650 000 elevveckor, dvs. lika många 

som innevarande budgetår. De kostnader för förskott och slutrcglering 

som skall belasta detta anslag beräknar Sö till 120 589 600 kr. Härtill 

kommer kostnader för avgiftsbidrag och lönekostnadspålägg med 
31 950 000 kr. 

3. Sedan budgetåret 1969/70 har en försöksverksamhet bedrivits med 

ökad lärartäthet för fysiskt, psykiskt och socialt handikappade. Genom 
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riksdagsbeslut har 500 000 kr. per budgetår ställts till Sö:s förfogande 

för detta ändamål. Sö har nu gjort en sammanfattande bedömning av 

erfarenheterna under de gångna åren. Mot den bakgrunden föreslår Sö 

att försöksverksamheten betraktas som avslutad och att anslagsposten 

blir förslagsvis betecknad samt att man för krav på ökad individualise

ring vid undervisning av handikappade får räkna med ett lärarrelations

tal om 4,0 i stället för 2,2. Kostnaderna för verksamheten i denna form 

beräknas budgetåret 1975176 uppgå till 1,8 milj. kr., vilket innebär en 

ökning med 1,3 milj. kr. 

4. För budgetåret 1974175 har 409 000 kr. anvisats för kringkostna

der, som inte täcks på annat sätt, i samband med kurser för bl. a. psy

kiskt utvecklingsstörda, svårt rörelsehindrade och hörselskadade elever. 

Enligt Sö är det många handikappade som av ekonomiska skäl hindras 

från att delta i folkhögskolekurser. I syfte att i möjligaste mån undan

röja detta hinder föreslår Sö att ett statsbidrag till inackorderingskost

nader skall kunna utgå med högst 35 kr. per dygn. Dessutom bör stats

bidrag utgå med halva resekostnaden. Detta förslag har Sö utformat så, 

att det överensstämmer med vad som gäller centrala fackliga kurser. 

Medel till här föreslagna bidrag bör enligt Sö under en tvåårig försöks

period uppföras med ca 1 milj. kr. per år, vilket, om det genomsnittliga 

bidraget per dygn beräknas till 25 kr. och resebidraget uppgår till SO kr. 
per deltagare och kurs, betyder att över 250 handikappade, som eljest 

inte skulle ha råd, kunde beredas möjlighet till fem månaders folkhög

skolestudier. Kostnaderna för den nya försöksverksamheten beräknas 

av Sö till 990 000 kr. budgetåret 1975176. Totalt kommer anslagsposten 

således att uppgå till 1 399 000 kr. 

5. Medel för uppsökande verksamhet bör enligt Sö ställas till folk

högskolornas förfogande enligt samma principer som gäller för den 

kommunala vuxenutbildningen. Sö beräknar att 0,2 % av lärarlönerna 

kommer att innebära en kostnad av ca 250 000 kr. budgetåret 1975/76. 

6. Fr. o. m. innevarande budgetår förfogar Sö över medel för för

söksverksamhet med samordningstjänster inom vuxenutbildningen. Sö 

föreslår nu att ytterligare 50 000 kr. skall få användas för nämnda verk

samhet, dvs. totalt 250 000 kr. budgetåret 1975176. 

7. Under innevarande budgetår har under anslaget Bidrag till en

gångsanskaffning av utrustning m. m. till folkhögskolor särskilda bidrag 

beräknats till Samernas folkhögskola i Jokkmokk och Finska folkhög

skolan i Haparanda. Enligt Sö:s bedömning har dessa bidrag en så per

manent karaktär, att de nu bör uppföras under detta anslag samt med 

anledning av kostnadsstegringarna, uppräknas från nuvarande 450 000 

kr. till 500 000 kr. bugetåret 1975176. 

8. Inom folkhögskolan finns nu sju speciallärartjänster. Vissa inne

havare av dessa önskar nu enligt Sö få sina tjänster inrättade som ordi

narie. Sö föreslår, att verket i varje enskilt fall skall få pröva förutsätt

ningar~a för att inrätta tjänsterna som ordinarie speciallärartjänster. 
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Dessutom föreslår Sö att 60 ordinarie ämneslärartjänster inrättas under 
budgetåret 1975/76. Inte heller detta förslag medför någon ytterligare 

kostnad eftersom ordinarie ämneslärare har samma löneförmåner som 

icke ordinarie ämneslärare i befordringsgång. 
Totalt beräknar Sö att de utbildningsinsatser som skall belasta detta 

anslag kommer att öka med ca 21 539 000 kr. 

Föredraganden 

Inledningsvis vill jag erinra om vad jag anfört vid min anmälan om 

vissa gemensamma frågor inom vuxenutbildningen. 
Antalet elever på folkhögskolorna har under läsåret 1973/74 ytterli

gare ökat. ökningen beror alltjämt på att antalet ämneskurser fort
sätter att stiga i snabb takt. Rekryteringen till innevarande läsårs 
vinterkurser visar tendenser som tyder på att minskningstaktcn i till
strömningen av elever till de långa kurserna nu bromsats upp. 

För att utreda vilken roll folkhögskolan kan och bör spela i kultur
liv och utbildningssamhälle har år 1972 tillkallats en särskild utredning, 
folkhögskoleutredningen. Utredningen planerar enligt vad jag erfarit 

att slutföra sitt arbete under senare delen av år 1975. 
Enligt direktiven skall utredningen bl. a. pröva frågan om avväg

ningen mellan kortare och längre kurser, göra en bedömning av filial
folkhögskolor och dagfolkhögskolor samt diskutera vilka uppgifter folk
högskolan kan fylla i ett system med återkommande utbildning. 

Utredningen skall vidare utvärdera de hittills inom folkhögskolan 
särskilt gjorda insatserna för olika grupper av handikappade studerande 
samt pröva skolöverstyrelsens (Sö) förslag till ny folkhögskolestadga. 

Sö:s förslag om särskilda insatser för ungdomsledarutbildning som 
framförts i anslagsframställningen för budgetåret 1973/74 skall också 
prövas av utredningen. Grundmaterialet i denna fråga återfinns i 
Sö:s ungdomsledarutrednings (SULU) förslag från år 1971. Folkhög
skoleutredningen har därför haft överläggningar med företrädare för 
Svenska kommunförbundet och Fritidsledarnas intresseorganisation 
(FRIO), vilka framlagt sina synpunkter på fritidsledarutbildningen och 
frågans behandling i utredningen. En stark önskan från detta håll och 
även från Statens ungdomsråd har varit att denna fråga borde priori
teras i utredningsarbetet. Utredningen har därför den 30 september 
1974 avgett ett delbetänkande (Ds U 1974: 11) Folkhögskolans fritids
ledarutbildning. Betänkandet har remissbehandlats. Statsrådet Hjelm
Wallen avser, som framgått av det föregående, att senare återkom
ma till regeringen i denna fråga i samband med förslag till en särskild 
proposition angående de statliga insatserna på ungdomsområdet. 

Utredningen skall vidare enligt sina direktiv i ett inledande skede av 
sitt arbete göra en analys av den nuvarande elevsammansättningen vid 
olika typer av folkhögskolor. Som jag tidigare redovisat har utred-
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ningen genomfört en sådan undersökning. Syftet med undersökningen 

har varit att få ett så omfattande underlag som möjligt för utredningens 

fortsatta överväganden och ställningstaganden samt att ge den intresse

rade allmänheten bredast möjliga kunskap om folkhögskoleelevernas 

bakgrund och intresseinriktning samt deras inställning till folkhögsko

lan som studie- och fritidsmiljö. 

För höjt lönekostnadspålägg beräknar jag 2 milj. kr. (1) 

I likhet med Sö beräknar jag att den totala utbildningsvolymen för 

nästa budgetår kommer att uppgå till ca 650 000 elevveckor. Jag be

räknar kostnaderna för förskott och slutreglering samt kostnaderna 

för avgiftsbidrag och lönekostnadspålägg till totalt 149 518 600 kr. (2) 

I innevarande års riksstat beräknas under detta anslag 500 000 kr. 

för försöksverksamhet med ökad lärartäthet för handikappade elever. 

I riksstaten beräknas också sammanlagt 409 000 kr. för försöksverksam

het med kurser för bl. a. psykiskt utvecklingsstörda, svårt rörelsehindra

de och hörselskadade elever. Sö har nu i sin anslagsframställning före
slagit att försöksverksamheten med ökad lärartäthet för handikappade 

elever skall betraktas som avslutad och att lärarrelationstalet skall hö

jas från ~,2 till 4,0. Vad gäller försöksverksamheten med kurser för 

elever med olika handikapp föreslår Sö dels en utökad verksamhet, 

dels startande av ny försöksverksamhet. Jag finner de nu pågående för

söksverksamheterna mycket angelägna och räknar med att de skall be

drivas även under nästa budgetår. Eftersom folkhögskoleutredningen 

enligt sina direktiv skall utvärdera de hittills inom folkhögskolan sär
skilt gjorda insatserna för olika grupper av handikappade studerande 
vill jag emellertid inte föregripa kommande förslag frfm utredningen. 

Jag är således inte beredd att tillstyrka förslagen om höjning av lärar
relationstal och startande av ny försöksverksamhet. I avvaktan på för
slag från folkhögskoleutredningen är jag emellertid beredd att tillstyrka 

en utökning av pågående försöksverksamhet och beräknar därför för 

budgetåret 1975/76 ytterligare 300 000 kr. för försöksverksamhet med 

ökad lärartäthet för handikappade elever och ytterligare 300 000 kr. för 

försöksverksamhet med kurser för bl. a. psykiskt utvecklingsstörda, svårt 

rörelsehindrade och hörselskadade elever. (3 och 4) 

Jag lir inte nu beredd att tillstyrka Sö:s förslag om medel för upp

sökande verksamhet. Detta förslag har nära samband med de förslag 

kornmitten för försöksverksamhet med vuxenutbildning (FÖVUX) 

presenterat i sitt huvudbetänkande (SOU 1974: 54) Vidgad vuxenut

bildning. Enligt min mening bör Sö:s förslag i denna del tas upp först 

i samband med behandlingen av nyssnämnda kommittcs förslag. (5) 

Jag beräknar medelsbehovet för försöksverksamhcten med samord

ningstjäns!cr inom vuxenutbildningen till oförändrat belopp, dvs. 

200 000 kr. (6) 

Under anslaget Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. 
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till folkhögskolor beräknar jag medel för särskilda bidrag till Samer

nas folkhögskola i Jokkmokk och Finska folkhögskolan i Haparanda. 

(7) 

Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka förslaget att Sö i varje enskilt 

fa!J skall få pröva förutsättningarna för att inrätta speciallärartjänster

na som ordinarie tjänster. Jag är heller inte beredd att tillstyrka för

slaget om inrättande av ytterligare 60 ordinarie ämneslärartjänster. (8) 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av folkhögskolor för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 153 228 000 kr. 

G 9. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor 

1973/74 Utgift 

l 974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

3 833 274 

6 000 000 

6 000 000 

Reservation 9 224 387 

Enligt kungörelsen (1958: 480) om statsbidrag till byggnadsarbcten vid 

folkhögskolor (ändr:i.d senast 1974: 394) kan statsbidragsberättigad folk

högskola få bidrag till kostnaderna för anskaffande av permanenta 

skollokaler och bostäder åt lärare och elever genom ny-, till- eller 

ombyggnad eller genom förvärv och iordningställande av befintlig bygg

n~td. Statshidrag till permanenta lokaler utgår med högst 75 % av ett 

bidragsundcrlag som bediknas på olika sätt beroende på lokalernas 

k:.tr:Jktär. Till kostnaderna för uppförande av provisoriska lokaler ut

går statsbidrag med 325 kr. per kvadratmeter nettogolvyta. Statsbi

drag utgår vidare med 50 % av den beräknade kostnaden för första 

upps:\ttningen stadigvarande undervisningsmateriel och med högst 75 % 

av beräknade kostnader för inredning av och inventarier till elevbo
stLicler. 

Skolö1·e rstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har under hösten 1973 på nytt inventerat sko

lornas byggnadsplaner. Enligt denna inventering m_otsvarar investerings

behovet ett totalt medelsbehov av ca T2,5 milj. kr., varav medelsbehovet 

för s. k. rörelseskolor utgör ca 47,8 milj. kr. En fortsatt prioritering av 

dessa skolor är enligt SÖ nödvändig. 

För budgetåret 1975/76 föreslår Sö att anslaget ökas till 10 milj. kr. 

Enligt Sö innebär nämnda anslagsbelopp att en i stort sett oförändrad 

ambitionsnivå bibehålls jämfört med budgetåren 1965/66 resp. 1967/68 

då det nuvarande anslagets delbelopp fastställdes. Utöver nämnda an

slagsökning föreslås att eventuella extra invcsteringsramar, som hitintills 

omfattat det allmänna skolväsendet, fr. o. m. budgetåret 1975/76 även 

skall inbegripa folkhögskoleväsendet. 
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Föredraganden 

Skolöverstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning att eventuella 
extra investeringsramar till byggnadsarbeten inom det allmänna skol
väsendet även skall få inbegripa folkhögskoleväsendet och att anslaget 
ökas till 10 milj. kr. Jag är inte beredd att biträda förslagen. Jag för
ordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till byggnadsarbeten vid jo/khögskolor för budget

året 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 kr. 

G 10. Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till folkhög
skolor 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

997 963 
2 450 000 
2 450 000 

Reservation 1605603 

Av anslaget disponeras 1 milj. kr. till engångsanskaffning av dyrbarare 
pedagogisk utrustning m. m. Beloppet skall även kunna användas till 
utgifter för tekniska anordningar vid vissa folkhögskolor för att under
lätta för handikappade att delta i folkhögskolekurser. 

För sanering av vissa folkhögskolors ekonomi har anvisats 1 milj. kr. 
och till bidrag till Finska folkhögskolan i Sverige och Samernas folk
högskola 450 000 kr. 

S kolöverstyrelse11 

Enligt skolöverstyrelsen (SÖ) har ansökningarna om bidrag för inköp 
av stadigvarande pedagogisk utrustning varje år uppgått till belopp som 
betydligt överstiger tillgängliga medel. Därtill kommer att skolorna nu 
är inne i en period av förändring, vilket resulterar i nya kurstyper, som 
i sin tur medför krav på ny utrustning. Det torde enligt Sö vara realis
tiskt att räkna med ett klart behov av bidrag för ytterligare ett antal år. 

Under arbetsåret 1973/74 har ca 2 000 handikappade elever deltagit 

i vinterkurser eller ämneskurser inom fol~högskolan. Ett tjugofemtal 
skolor har tilldelats drygt 200 000 kr. för olika åtgärder, bl. a. för inköp 

av hjälpmedel, i samband med denna studerandegrupps vistelse vid folk
högskola. Det är enligt Sö nödvändigt att skolorna även i framtiden 

har denna möjlighet att bistå handikappade studerande. Sö föreslår 
oförändrad medelsanvisning till engångsanskaffning av pedagogisk ut
rustning och tekniska anordningar för handikappade elever, dvs. 1 milj. 

kr. budgetåret 1975/76. 
Bidrag till sanering av folkhögskolornas ekonomi söktes under arbets

året 1973/74 av 39 skolor med en sammanlagd skuld av 61 milj. kr., 
varav 7,5 milj. kr. var en icke räntebelastad del. 1 beloppet ingår också 
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amorteringsfria lån om 11,3 milj. kr. från landsting. Behovet av bidrag 
till sanering av ekonomin kvarstår alltså enligt Sö. I avvaktan på vilket 
resultat folkhögskoleutredningen kan komma till, när det gäller detta 
bidrag, föreslår Sö oförändrad medelsanvisning för bidrag till sane

ring av folkhögskolornas ekonomi, dvs. 1 milj. kr. budgetåret 1975176. 

Sö föreslår vidare att de speciella bidrag, som under innevarande 

hudgetår utgår till Finska folkhögskolan i Haparanda och Samernas 

folkhögskola i Jokkmokk ur detta anslag, bör beräknas under förslags

anslag Bidrag till driften av folkhögskolor, då ifrågavarande bidrag inte 

är att jämföra med saneringsbidrag utan är driftbidrag av mera reguljär 

typ. 

Föredraganden 

Jag räknar i likhet med skolöverstyrelsen (Sö) medel för pedagogisk 
utrustning med 1 milj. kr. 

I avvaktan på förslag från folkhögskoleutredningen, som har i upp
drag att utreda bl. a. den framtida utformningen av saneringsbidraget, 

räknar jag i likhet med Sö med oförändrat medelsbehov för sanering 

av folkhögskolornas ekonomi, dvs. 1 milj. kr. 
Jag är inte beredd att ansluta mig till Sö:s förslag om att de speciella 

bidrag som utgår till Finska folkhögskolan i Haparanda och Samernas 

folkhögskola i Jokkmokk bör beräknas under folkhögskolornas drift

kostnadsanslag. Jag räknar under detta anslag med oförändrat medcls

behov för dessa speciella bidrag, dvs. 450 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till 
folkhögskolor för budgetåret 1975176 anvisa ett reservations

anslag av 2 450 000 kr. 

G 11. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

7 428 955 
9 650 000 

12 655 000 

Statsbidrag utgår fr. o. m. budgetåret 1970/71 till löntagarorganisa

tionerna för deras centrala kursverksamhet enligt beslut av statsmak
terna år 1970 (prop. 1970: 35, SU 1970: 107, rskr 1970: 273). Enligt be
stämmelserna i kungörelsen (1970: 272) om statsbidrag till löntagarorga

nisationers centrala kursverksarnhet (ändrad 1974: 278) utgår statsbidrag 

till kostnader för undervisning, resor och inackordering. Till ersättning 

för undervisningskostnader utgår statsbidrag med 100 % av de faktiskt 
utgående ersättningarna, dock högst 105 kr. per elevvecka. Till kostna
der för deltagares resor utgår bidrag med hälften av de faktiska kostna
derna och för inackordering med 35 kr. per elevdygn. 
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Bidragsberättigad kurs skall omfatta rninst fem kursdagar eller, i fråga 

om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång 

uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser), sammanlagt minst fem kurs

dagar. Vidare skall kurs för att vara bidragsberättigad till inte obetydlig 

del avse utbildning i allmänna ämnen, såsom samhällskunskap, national

ekonomi, psykologi, svenska, matematik eller produktionsteknik. 

Skol uv ers ty relse11 

Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknade för budgetåret 1973174 utgifterna 

till ca 8 milj. kr. Under innevarande budgetår har anslaget förts upp 

med 9 650 000 kr. Sö föreslår att bidraget till löntagarorganisationer

nas centrala kursvcrksamhet höjs till 11 775 000 kr. under budgetåret 

1975/76. Höjningen av bidraget motiveras dels av verksamhetsökning, 

dels av förslag om höjning av de fasta bidragen till inackorderings- och 

undervisningskostnader. 

Sö, som sålunda beräknar att den totala verksamheten kommer att 

öka under nlista budgetår, beräknar kostnadsökningen som en följd 

h~irav till 1 245 000 kr. Sö föreslår vidare att bidraget till inackorde

ring ökas från nuvarande 35 kr. till 40 kr. per elevdygn och tiil under

visning>kostnaderna från högst 105 kr. till högst 110 kr. per elevvecka. 

Bidrag till deltagarnas resor bör enligt Sö utgå oförändrat med hälften 

av de faktiska kostnaderna. De föreslagna ändringarna av bidragsbe

loppen beräknas medföra en kostnadsökning av 880 000 kr. 

Landsorganisationen i Sverige har i särskild skrivelse hemställt om 

justeringar av gällande regler för statsbidrag till löntagarorganisationer

n;1s centrala kursvcrksamhet. 

Föredraganden 

Statsbidraget till löntagarorganisationernas centrala kursvcrksamhet 

är i första hand avsett för kortutbildade inom den fackliga rörelsen. 

Veiksamhetcn under budgetåret 1973/74 omfattade 594 kurser, 4 279 

kursdagar och 16 882 kursdeltagare. Den planerade verksamheten un

der innevarande budgetår omfattar ca 650 kurser, ca 4 900 kursdagar 

och ca 20 000 kursdeltagare. 

Som jag tidigare framhållit kommer den omfattande nya lagstift

ningen inom arbetslivets område att ställa ökade krav på löntagaror

ganisationernas utbildningsinsatser. 

Jag delar skolöverstyrelsens (SÖ) uppfattning att organisationernas 

totala kursverksamhet kommer att öka även under nästa budgetår. Vid 

hcräkningen av medelsbehovet har jag tagit hänsyn härtill. 

Sö föreslår i sin anslagsframställning, mot bakgrund av att för

ändringarna i kostnadsläget medfört att organisationerna själva fått ta 

en allt större andel av kurskostnaderna, en ytterligare höjning av stats

hidraget. Jag delar Sö:s uppfattning men anser för egen del att höj-
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ningcn av bidragen bör vara något större än Sö beräknat. Jag före

slår att bidraget till inackordering höjs från 35 kr. till 45 kr. per dygn 

och att bidraget till undervisningskostnader höjs från högst 105 kr. till 

högst 115 kr. per elevvecka. 

l\Iot bakgrund av dels förslaget om ändring av bidragsbeloppen, del1 

den beräknade expansionen av kursverksamheten förordar jag att an

slaget förs upp med 12 655 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverk

samhet för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 

12 655 000 kr. 

G 12. l.'ndervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1973,'4 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

39 626 044 

48 500 000 

49 336 000 

Frtm anslaget bestrids kostnader för bl. a. elementär undervisning i 

svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare, vilka är 

stadigvarande bosatta i Sverige samt kostnader för cirkellcdarutbild

ning. pedagogiskt utvecklingsarbcte och administration. Sedan budget

f1ret 197-1-/75 bestrids också kostnader för skolöverstyrelsens (SÖ) re
gister Ö\'er den lagstadgade invandrarundervisningen från anslaget. 

För anslaget gäller Kungl. Maj:ts bestämmelser den 25 maj 1973 om 

undcn-~sning för invandrare i svenska språket m. m. (ändrade den 17 

maj 19-:'4), Bestämmelserna innebär bl. a. att statsbidrag utgår vid under
visning i svenska språket med samhällsorientering samt vid särskild 

samh;ilis;mdervisning med högst 81 kr. per studietimme fördelade på 

kostnad~r för ledararvode, studiemateriel, lokaler samt uppsökande 

verksamhet och lokal administration. Undervisningen, som bedrivs som 

försöksYerksamhet, får innevarande budgetår omfatta högst 550 000 

studietimmar. Undervisningen bedrivs av Sö i samråd med arbetsmark

nadsstyrclsen och statens invandrarverk och anordnas av studicförbnn

den. 

Skolö\·crstyrelsen 

Omfattningen av språkundervisningen under de fem senaste budget

uren framgår av följande uppställning. 
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Budgetår Deltagare Studietimmar Kostnader, kr. 

1969/70 148 462 641 574 40 241 487 
1970/71 251 778 781 676 49 070 263 
1971/72 165 282' 665 556 46 346 581' 
1972/73 121 673 1 515 227 33 952 0971 

1973/74 1141291 500 744 37 259 7832 

' Cirkelledama ej inräknade. Dessutom bör noteras att slopandet av den 
maximering av antalet studietimmar per cirkel (30 studietimmar) som gällde 
1970/71 har medfört längre cirklar och därmed ett mindre antal registrerade 
deltagare. 

'Inkl. kostnaderna för deltagare med utbildningsbidrag. 

1. För höjning av lönekostnadspålägg beräknas 836 000 kr. 
2. Sö upprepar sitt tidigare framförda förslag om att timtaksbegräns

ningen för studiecirkelverksamhetcn i svenska med samhällsorientering 
för invandrare tas bort. Det totala utbildningsbehovet för budgetåret 
1975176 uppskattas till ca 650 000 studietimmar, vilket innebär en ök
ning med 100 000 studietimmar. SÖ har beräknat att 300 000 studietim
mar skall användas för den undervisning som är en följd av lagen 
(1972: 650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svensk under
visning för invandrare och att 350 000 studietimmar skall användas för 
undervisning av icke anställda invandrare. Sö upprepar också sitt tidi
gare framförda förslag om en uppmjukning av bestämmelsen om att 
vid cirkelstart minst tio deltagare bör vara närvarande. Denna bestäm
melse är enligt Sö svår att tillämpa i glesbygd och inom den lagbundna 
undervisningen. Lagens tvingande karaktär nödvändiggör att denna be
stämmelse mjukas upp för att verksamhet skall kunna genomföras i 
enlighet med lagen. Sö menar att olägenheterna med denna bestämmel
se är så stora att en återgång till de föreskrifter som gällde fram till den 
1 juli 1972 bör ske, dvs. till samma regler som gäller för de allmänna 
studiecirklarna. De kostnader som skall belasta detta anslag beräknar 
Sö till ca 48 750 000 kr. Härtill kommer kostnader för ATP-avgifter 
m. m. för ledare i studiecirklar med 6 milj. kr. 

3. Sö föreslår att försöksverksamheten med uppsökande verksamhet 
bland hemarbetande invandrare, som Sö genom studieförbunden ge
nomför under innevarande budgetår, skall få fortsätta även under bud
getåret 1975176. Bl. a. prövas olika metoder för den uppsökande verk
samheten samt olika former av metodiskt och innehållsmässigt tillrätta
lagda kurser. Det är viktigt att erfarenheterna från det första försöks
årets olika projekt får tillämpas och följas upp under nästa budget
år. Vidare anser Sö att barntillsynsfrågan inte kan lösas tillfredsställande 
om inte studieförbunden erbjuds särskilda resurser för sådan verksamhet. 
Sö:s och statens invandrarvcrks försök med kontaktkurser har visat att 
problem med barntillsyn mycket ofta angetts som det enda studiehindret. 
Därför bör enligt Sö:s mening en viss del av anslaget få disponeras för 



Prop. 1975: 1 Bilaga 10 Utbildningsdepartemeotet 445 

kostnader för barntillsyn. Sö föreslår oförändrad medelsanvisning för 
fortsatt försöksverksamhet med uppsökande verksamhet bland hemar

betande invandrare, dvs. 500 000 kr. budgetåret 1975/76. 

4. Den särskilda samhällsundervisningen omfattar innevarande bud

getår 12 500 studietimmar, varav 2 500 studietimmar används till en 

försöksverksamhet med kurser i sömnad, matlagning m. m. för invand
rarkvinnor. .Möjligheten till koncentrerad allmän- och närorientering om 

det svenska samhället utgör enligt Sö ett värdefullt komplement till 
studiecirklarna i svenska. Inte sällan genomförs sådana studiecirklar 

parallellt med eller i nära anslutning till en studiecirkel i svenska. Sö 

beräknar en liten ökning av studietimmarna till nämnda försöksverk
samhet inom ramen för ett oförändrat antal studietimmar för den sär
skilda samhällsundervisningen. Med en genomsnittlig kostnad av 75 kr. 
per studietimme beräknas kostnaderna uppgå till ca 938 000 kr. 

5. Sedan ett antal år anordnas genom Sö särskilda kurser i svenska 
och samhällsorientering för invandrare vid ett antal folkhögskolor. I 

första hand gäller det två till fyra veckors kurser sommartid. Skolorna 
har också möjlighet att genomföra ämneskurser under terminstid och 

tvådagarskurser i samarbete med studieförbund. Under sommaren 1974 

anordnades femton kurser. Kurstiden var vid de flesta skolorna tre vec
kor. I första hand är det elementär språkundervisning, samhälls- och 
kulturorientering som förmedlas. Invandrarundervisningen är emellertid 
enligt Sö mer krävande än annan undervisning beroende på de mycket 
varierande förutsättningar deltagarna har. Sö upprepar därför sitt tidiga

re framförda förslag om ökad lärartäthet i invandrarkurserna. Rela
tionstalet bör enligt Sö:s mening fastställas till 3,3. Detta sla11le innebära 
en kostnadsökning av 100 000 kr. Folkhögskolekurserna beräknas för 
budgetåret 1975/76 få oförändrad omfattning. Under de senaste åren 
har emellertid inackorderingskostnaderna vid flertalet skolor ökat vä
sentligt, varför statsbidraget per deltagarvecka enligt Sö måste höjas. 
Vid oförändrad ambitionsnivå bör anslaget enligt Sö uppräknas med 
100 000 kr. Kostnaderna för här avsedd verksamhet beräknas till 600 000 
kr., dvs. en ökning med 200 000 kr. 

6. För ledarutbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete samt admi
nistration beräknar Sö det totala medelsbehovet till 1 050 000 kr., dvs. 
en ökning med 100 000 kr. 

7. Det centrala register som Sö ålagts att föra över deltagande i lag
stadgad svenskundervisning för invandrare har nu byggts upp och regi

strering sker sedan budgetåret 1973174. Sö beräknar kostnaderna för 

registrering och upplysningsverksamhet till oförändrat belopp, dvs. 
500 000 kr. 

Sö uppskattar det totala medelsbehovet för de utbildningsinsatser som 
skall belasta detta anslag till ca 53,5 milj. kr., dvs. en ökning med ca 
5 milj. kr. Härtill kommer tidigare nämnda kostnader för höjning av 
lönekostnadspålägg med 836 000 kr. 
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Riksförbundet finska föreningar i Sverige har i skrivelse bl. a. redo
visat sin syn på det aktuella läget vid inledningsstadiet av den lagstadgade 
svenskundervisningen för invandrare och önskat att de synpunkter i 
fråga om vissa negativa tendenser som framförts tas i beaktande. Riks
förbundet har därvid bl. a. framhållit att invandrare med dåliga kun
skaper i svenska haft svårigheter att få anställning och att krav på 
språkkunskaper uppställts även där så aldrig tidigare skett. 

Föredraganden 

Fr. o. m. budgetåret 1965/66 har statsmakterna ställt medel till för
fogande för en försöksvis bedriven avgiftsfri undervisning för invand
rare i svenska språket med samhällsorientering. Försöksverksamheten 
med undervisning i svenska språket m. m. för i Sverige stadigvarande 
bosatta utlänningar bedrivs inom studieförbunden och vid vissa folk
högskolor. 

För budgetåret 1973/74 tilldelades Sö en totalram av 550 000 studie
timmar i svenska med samhällsorientering för invandrare. Av dessa fick 
300 000 studietimmar disponeras för sådan undervisning som ges enligt 
lagen (1972: 650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svensk
undervisning för invandrare, (ändrad senast 1974: 377) medan 250 000 
studietimmar fick disponeras för övrig invandrarundervisning. 

Undervisningen i svenska för vuxna invandrare har under budgetåret 
1973/74 i hög grad präglats av att nämnda lag trädde i kraft den 1 juli 
1973. Den har inneburit att samarbete med företag och fackförening
ar tagits upp eller intensifierats. De parter som gemensamt skall sva
ra för uppläggningen av den lagbundna undervisningen har enligt Sö:s 
bedömning emellertid känt tveksamhet och ovana inför de nya arbets
uppgifterna och undervisningen har därför inte kunnat fä den omfatt
ning som förutsatts. Således har endast ca 130 000 studietimmar av de 
300 000 disponibla studietimmarna för den lagstadgade undervisningen 
utnyttjats. 

Efterfrågan på undervisning har emellertid under läsåret varit stor 
såväl bland invandrare som har anställning, som bland övriga kategorier. 
Sö framhåller att detta sannolikt till viss grad kan bero på att invand
ringen ökat under budgetåret 1973174 jämfört med föregående år. To

talantalet utnyttjade studietimmar inom den fria timkvoten uppgick 
under budgetåret till ca 375 000, Genom två skilda beslut av Kungl. 
Maj:t under år 1974 tillfördes nämligen den icke lagbundna undervis
ningen ytterligare sammanlagt 130 000 studietimmar under förutsättning 
att den angivna totalramen om 550 000 studietimmar inte överskreds. 

För höjning av lönekostnadspålägg beräknar jag 836 000 kr. (1) 

Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka Sö:s ånyo framförda förslag om 
att dels ta bort timtaksbegränsningen i studiecirkelverksamheten i 
svenska språket med samhällsorientering för invandrare, dels mjuka 
upp bestämmelsen om att vid cirkelstart minst tio deltagare bör vara 
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närvarande. I fråga om den senare bestämmelsen anser jag dock med 

hänvisning till vad Sö anfört att vid prövning av disperis från denna 

regel särskilt bör beaktas svårigheterna att starta studiecirklar i svenska 

för invandrare i glesbygd och vid små företag. Meddelande av dispens 
bör föregås av en prövning av möjligheterna att samordna uibildning

en av invandrare anställda vid små företag inom samma kommun. Jag 
beräknar det totala utbildningsbehovet för budgetåret 1975176 till oför

ändrat antal studietimmar, dvs. 550 000. I likhet med Sö anser jag att 
en bedömning av behovet av svenskundervisning under nästa budgetår 

är mycket svår att göra. Jag beräknar dock att 300 000 studietimmar 
skall användas till undervisning som ges i enlighet med 1972 års lag 

och alt 250 000 studietimmar skall användas till undervisning av icke 
anställda invandrare. Aven för budgetåret 1975176 bör gälla att den 
angivna ramen och fördelningen inom denna kan ändras av regering
en när ytterligare erfarenheter vunnits. (2) 

Sö föreslår att försöksverksamheten med uppsökande verksamhet 

bland hemarbetande invandrare skall få fortsätta även under nästa 

budgetår och redovisar som sin mening att en viss del av anslaget bör 
få disponeras för kostnader för barntillsyn. Jag delar Sö:s uppfattning 

därvidlag. Försökverekvsamhet bör fortsätta, inom en oförändrad kost
nadsram, under budgetåret 1975176 och medel för barntillsyn bör 
kunna disponeras från anslagsposten i den utsträckning som behövs. 
Totalt beräknar jag således medelsbehovet till oförändrat belopp, dvs. 
500 000 kr. budgetåret 1975/76. (3) 

I likhet med Sö anser jag att den försöksverksamhet med kurser i 
sömnad, matlagning m. m. för hemarbetande invandrare som inletts 
under innevarande budgetår bör utvidgas något inom ramen för ett 

oförändrat antal studietimmar inom den särskilda samhällsundervisning
en. Jag beräknar därför liksom Sö kostnaderna för den särskilda sam
hällsundervisningen och därtill hörande försöksverksamhet till ca 
938 000 kr. (4) 

De s1irskilda folkhögskolekurserna för invandrare utgör ett värdefullt 
komplement till studieförbundens cirkelverksamhet. Vissa av dessa kur
ser har riktats till hemarbetande invandrare. Undervisning i köpträning 
och konsumentkunskap har därvid prioriterats. Jag är dock inte beredd 

att tillstyrka Sö:s förslag om ökad lärartäthet i invandrarkurserna och 
höjt statsbidrag för inackorderingskostnadcrna. Jag beräknar medelsbe
hovet till oförändrat belopp, dvs. 400 000 kr. (5) 

Jag beräknar mcdelsbehovet för ledarutbildning, pedagogiskt utveck
lingsarbete och administration till oförändrat belopp, dvs. 950 000 kr. 
Jag har dessutom under anslaget Lärares fortbildning m. m. beräknat 

ökade medel för utbildningen av ledare inom invandrarundcrvisningen. 
(6) 

Det centrala register som Sö ålagts att föra över invandrare som inte 
omfattas av lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svensk-
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undervisning resp. invandrare som deltar i undervisning är nu i funktion. 
Jag räknar i likhet med Sö ett oförändrat medelsbehov för registrering 
och upplysningsverksamhet, dvs. 500 000 kr. (7) 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Undervisning för im•andrare i svenska språket m. m. för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 49 336 000 kr. 

G 13. Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder 

1974175 Amlag 
1975176 Förslag 

701000 
901000 

Från anslaget disponerar skolöverstyrelsen (Sö) vissa medel för för
delning till dels kurs- och konferensverksamhet av mer speciell natur, 
dels försöksverksamhet och undersökningar inom folkbildningsarbetet. 
Vidare disponerar Sö från anslaget medel för försöksverksamhet med 

tolkutbildning. 

1974/75 

1. Kurs- och konferensverksamhet 126 000 
2. Försöksverksamhet och 

undersökningar inom 
folkbildningsarbetet 20 000 

3. Tolkutbildning 555 000 
701 000 

S koliiversty relsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Skolöver
styrelsen 

Före
draganden 

+ 30 000 + 12 000 

of. of. 
+660000 +188000 
+ 690 000 + 200 000 

1. Sö föreslår en höjning av anslagsposten Kurs- och konferensverk
samhet. Enligt Sö förutsätter den statliga kulturpolitiken bl. a. en ökad 
kurs- och konferensverksamhet med syfte att förmedla kunskaper, dis
kutera samverkansfrågor och följa upp verksamheten centralt och regio
nalt. ( + 30 000 kr.) 

Sö förordar i 0-alternativet en minskning av medlen för kurs- och 
konferensverksamhet. En minskad resurstilldelning innebär enligt Sö 

att verket får minskade möjligheter att mäta och följa upp den försöks

verksamhet inom kultursektorn varom riksdagen fattat beslut. ( - 35 050 
kr.) 

2. Sö föreslår oförändrad medelsanvisning till stöd åt försöksverk
samhet och undersökningar inom folkbildningsarbetet, dvs. 20 000 kr. 
budgetåret 1975176. 

3. Enligt de informationer Sö erhållit genom invandrarvcrket och 

de kommunala invandrarbyråerna är bristen på utbildade tolkar ett 
av de större problem som landets invandrare möter. Även om kontakt
tolk.ar behövs inom så gott som alla samhällssektorer är det ändamåls
enligt att liksom hittills koncentrera utbildningen på de fyra huvudsek-
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torerna socialtolkning, sjukvårds- och försäkringstolkning, arbetsmark

nadstolkning och rättstolkning. Tolkutbildningen bör enligt Sö bedrivas 

som försöksverksamhet även under budgetåret 1975176. 

För budgetåret 1975176 planeras totalt 27 kurser inom den centrala 
kursverksamheten av vilka 14 avser rättstolkning och övriga social-, 
sjukvårds- och arbctsmarknadstolkning ( + 210 000 kr.). 

Stödet till den lokala och regionala tolkkursverksamheten måste enligt 

Sö förstärkas om studieförbund och folkhögskolor skall ha möjlighet 

att medverka som kursarrangörer. Stödet bör i första hand avse utbild

ning och fortbildning av ledare för tolkkurserna samt informations- och 

kontaktverksamhet. ( +95 000 kr.) 

Studicförbund och folkhögskolor kommer under försöksverksamhe

tens gang att få ett allt större ansvar för tolkutbildningen. Denna utveck

ling mot ett lokalt och regionalt utbildningsansvar kräver ökade resurser 
för utvecklingsarbetc och materialproduktion. Då stor brist på material 

råder och pedagogiskt utvecklingsarbete knappast ännu påbörjats anser 

Sö att dessa områden måste prioriteras högst. ( + 265 000 kr.) 

En förbättrad och mera omfattande tolkutbildning kräver enligt Sö 

administrativa resurser för rådgivning, service, informations- och kon
taktverksamhet. Personalen bör därför utökas med en byråsekretera
re/förste byråsekreterare. För resor och kontaktverksamhet bör också 
ytterligare medel anvisas. ( +90 000 kr.) 

Föredraganden 

Försöksverksamheten med tolkutbildning igångsattes år 1968 på ini
tiativ av arbetsgruppen för invandrarfrågor. Verksamheten övertogs av 
statens invandrarverk (SIV) vid verkets tillkomst år 1969. Ansvaret för 
tolkutbildningen har senare, med giltighet fr. o. m. innevarande budget
år, förts över från SIV till skolöverstyrelsen (SÖ). Verksamheten har 
huvudsakligen inriktats på fortbildning av sådana tolkar som har upp
gifter av företrädesvis kontaktnatur inom olika samhällsområden. Till 
största delen har utbildningen genomförts som internatkurscr förlagda 
till Nordens folkhögskola, Biskops Arnö. Budgetåret 1972/73 bredda
des utbildningen. Den omfattar numera även lokala och regionala kur
ser. Dessa genomförs i studiecirkelform och anordnas av studieförbun
den. 

Genom beslut den 31 maj 1974 har uppdragits åt Sö att med ledning 
av bl. a. erfarenheterna från försöksverksamheten utarbeta en plan för 
utbildningen av s. k. kontakttolkar. I avvaktan på förslag från Sö i 
denna fråga beräknar jag, för att möjliggöra en något utökad fortsatt 
försöksverksamhet under budgetåret 1975176, ytterligare 188 000 kr. 
Denna nya resurs bör enligt min mening i första hand användas till 
att förbättra den lokala och regionala tolkkursverksamheten. I samband 
därmed bör materialproduktion och pedagogiskt utvecklingsarbete prio
riteras. 

29 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 10 
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Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka Sö:s förslag om utökning av 
personalen med en byråsekreterare/förste byråsekreterare vid Sö. 

Enligt vad jag erfarit kommer statsrådet Leijon att lägga fram för· 

slag om auktorisation och examination av tolkar. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder för budget

året 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 901 000 kr. 

G 14. Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet 

1974/75 Anslag1 250 000 
1975/76 Förslag 350 000 

1 Under budgetåret 1973/74 utgick medel ur anslaget Bidrag till löntagarorga
nisationernas centrala kursverksamhet. 

Från anslaget utgår statsbidrag försöksvis till central kursverksamhet 
inom Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och 
Sveriges hantverks- och industriorganisation. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) föreslår på grundval av den utvärdering av 
försöksverksamheten med bidrag till Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) 
och Sveriges fiskares riksförbunds (SFR) centrala kursverksamhet som 
Sö har gjort, att dessa organisationer erhåller bidrag enligt samma 
grunder som löntagarorganisationerna. Detta skulle för LRF innebära 
en bidragsökning från 200 000 kr. till 300 000 kr. medan SFR beräknas 
få oförändrat bidragsbelopp, dvs. 10 000 kr. budgetåret 1975/76. 

I avvaktan på närmare erfarenheter av försöksverksamheten med 
bidrag till Sveriges hantverks- och industriorganisation beräknar Sö 
ett oförändrat bidragsbelopp till organisationen, dvs. 40 000 kr. budget

året 1975/76. 

Föredraganden 

Jag anser i likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) att Lantbrukarnas riks-. 
förbunds (LRF) och Sveriges fiskares riksförbunds (SFR) centrala kurs
verksamhet skall erhålla bidrag enligt samma grunder som löntagar
organisationerna. Som en följd därav tillstyrker jag Sö:s förslag om en 

bidragsökning till LRF från nuvarande 200 000 kr. till 300 000 kr. Jag 
räknar med oförändrat bidragsbelopp, dvs. 10 000 kr., till SFR. 

För fortsatt försöksverksamhet med bidrag till Sveriges hantverks- och 
industriorganisation beräknar jag också ett oförändrat bidragsbelopp, 
dvs. 40 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa organisationers centrala kursve.rksamhet 

för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag ay 350 000 

kr. 
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H. STUDIESOCIALA ÅTG.:\.RDER 

Föredraganden 

Fr. o. m. år 1975 förverkligas föregående års riksdagsbeslut (prop. 
1974: 14, SfU 1974: 19, rskr 1974: 265) om bl. a. förbättrade åter

betalningsregler för studiemedelstagare, ett höjt studiebidrag till högst 
ca 2 000 kr. per läsår och en särskild sjukförsäkring för studerande. 

De förbättrade återbetalningsvillkoren innebär att den totala återbe
talningsskyldigheten och det årliga återbetalningsbeloppet inte kan 

höjas mer än 3,2 % per år. 
1974 års riksdag har även fattat beslut (prop. 1974: 184, SfU 1974: 

39, rskr 1974: 403) om att den särskilda sjukförsäkringen skall vara av
giftsfri för de studerande. Beslutet innebär också att inkomstgränsen 
för det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpssystemet för bidrags
året 1975 höjts från 23 000 kr. till 26 000 kr. i statligt taxerad inkomst. 
Reducering av tillägget vid inkomster därutöver skall ske med 15 % 

av överskridande inkomst upp till en inkomst på 54 000 kr. och vid in
komst därutöver med 24 %. En inkomstgräns på 26 000 kr. i taxerad 
inkomst gäller även för det behovsprövade tillägget och för återbetal
ningspliktiga studiemedel för yngre elever. 

Olika reformförslag på studiehjälpens område och beträffande studie
medel har aktualiserats av centrala studiestödsnämnden (CSN) i dess 
anslagsframställning för budgetåret 1975176. På studiehjälpens område 
har bl. a. föreslagits höjningar av inkomstprövade och behovsprövade 
tillägg, av rese- och inackorderingstillägg och av återbetalningspliktig 
del av studiemedel för yngre elever. Hemreseersättning för yngre ele
ver i gymnasial utbildning föreslås också. Kommitten för studiestöd 
åt vuxna (SVUX) har i betänkandet (SOU 1974: 62) Studiestöd åt 
vuxna lagt fram förslag om ett särskilt vuxenstudiestöd för personer 
som arbetat under minst fem år. Yttranden över betänkandet har ny
ligen inkommit. Som jag tidigare nämnt kommer jag senare att före
slå regeringen att avge en proposition till riksdagen vid 1975 års riks
möte i vilken bl. a. dessa frågor kommer att behandlas. 

Jag vill erinra om att en särskild sakkunnig utrett frågan om behovet 
av en särskild organisation för studerandehälsovård. Förslaget från ut
redningsmannen väntas inom kort. 
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H 1. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

11 275 431 
11853 000 
13 454 000 

452 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt instruktion (1974: 433) 

central förvaltningsmyndighet för ärenden om studiesocial verksam
het och därmed sammanhängande frågor i den mån sådana ärenden inte 
ankommer på annan myndighet. CSN är central myndighet för studie
medelsnämnderna. CSN:s delegation för utländska studerande handläg
ger frågor som rör utländska studerandes formella rätt till svenskt stu
diestöd. 

Studiemedelsnämnderna handhar studiefinansieringen för den som 
uppbär studiemedel för eftergymnasiala studier. För nämnderna gäller 
instruktion (1965: 745, ändrad senast 1974: 432). 

Centrala studiestödsnämnden och studiemedels11ämndema 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 

därav för internordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav för engångsutgifter 

Avrundat 

1974/75 

29 
119 1/2 

1481/2 

7 670 000 
25 000 

593 000 
(3 000) 

1 003 000 
2 562000 

(26 000) 

11853000 

Centrala studiestödsnämnden m. m. 

Beräknad ändring 1975/76 

Centrala 
studiestöds
nämnden 

+ 7 
+11 
+18 

+2035 600 
+ I 000 

202 000 
(-) 

+ 77 000 
+ 680 500 

(+ 31 000) 

+2 592100 

+2 592 000 

Föredragan
den 

of. 
+ 5 

+ 5 

+ 1 259 300 
1 000 

215 400 
(-) 

+ 34100 
+ 522000 

(- 26 000) 

+1601000 

+1601000 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 1 232 000 kr., varav 237 770 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar CSN en minskning på personalsidan med 

ca nio tjänster, varav fem och en halv vid CSN. Förslaget om personal
minskning vid CSN skulle i första hand innebära färre personer för åter
kravsverksamheten, vilket innebär att effektiviteten beträffande åter
krav av studiestöd minskar. Dessutom måste en tjänst för granskning 
av studiemedelsansökningar samt en tjänst på delegationen för utländska 
studerande dras in, vilket innebär längre behandlingstider för de stu-
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derandes ansökningar. På expensanslaget bör en nedskärning främst av
se publikationstryck och ansökningsblanketter, vilket skulle få mycket 
negativa konsekvenser för informationen om det studiesociala stödet. 
En personalminskning vid studiemedelsnämnderna kommer att åter
verka på behandlingstiderna för studiemcdclsansökningar. Dessutom 
måste telefon- och expeditionstider minskas. 

3. Inom CSN pågår f. n. en översyn av kansliets organisation. CSN :s 
krav angående personalförstärkningar för budgetåret 1975/76 inskränker 

sig i huvudsak till en upprepad begäran om de tjänster som nämnden 

begärde i fjolårets petita, men ej erhöll. 
4. För förstärkning av CSN:s kansli bör, med placering på sekretaria

tet, beräknas medel för en förste byråsekreterare i F 11 för tillsyns
och kontrollfrågor, en förste byråsekreterare i F 12 för utredningsverk
samhet och anslagsfrågor, en assistent i F 6 för blankett- och distribu
tionsfrågor samt för en halv biträdestjänst ( + 225 800 kr.). 

5. På sektion I, som handlägger studiestöd för gymnasiala studier, 
bör inrättas en tjänst som förste byråsekreterare i F 10 för att avlasta 
sektionschefen vissa kvalificerade handläggningsuppgifter ( + 68 300 

kr.). 
6. På sektion Il, som handlägger studiestöd för eftergymnasiala stu

dier, bör inrättas en tjänst som förste byråsekreterare i F 10 för att 
avlasta sektionschefen vissa kvalificerade handläggningsuppgifter 
( + 68 300 kr.). 

7. På sektion III, som handlägger ärenden avseende registrering, de
bitering och uppbörd av studiemedel, bör inrättas en tjänst som ama
nuens i reglerad befordringsgång för genomförande av det beslutade nya 
återbetalningssystemct, handläggning av kvalificerade uppskovsärenden 
och yttranden i besvärsärenden. Vidare bör medel reserveras för admi
nistration av den beslutade särskilda sjukförsäkringen för studerande 
( + 119 700 kr.). 

8. På sektion IV, som handlägger internadministrativa ärenden och 
ansvarar för bevakning av beslut om återkrävt studiestöd, bör inrät
tas en tjänst som assistent i F 6 för kamerala arbetsuppgifter främst in
ternbudgetering, kostnadsbevakning och resultatuppföljning, en tjänst 
som kansliskrivare i F 1 för återkravsbevakning, en tjänst som expedi
tionsförman samt en tjänst som telefonist i reglerad befordringsgång 
( + 190 800 kr.). 

9. För CSN:s expenser behövs ytterligare medel med 668 500 kr. 
( + 668 500 kr.). 

10. För studiemedelsnämnderna behövs medel för extra personal mot

svarande 7 1/2 årsarbetskrafter i F 2 under de mest arbetstyngda pe
rioderna m. m. ( + 305 000 kr.). 

11. För studiemedelsnämndernas expenser behövs ytterligare 12 000 
kr. ( + 12 000 kr.). 
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Uppsala studentkår har inkommit med en skrivelse beträffande me
del för ökad personal vid studiemedelsnämndema i syfte att förkorta ti
den för behandling av studiemedelsansökningarna. 

Föredraganden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har under innevarande budgetår 
flyttat till Sundsvall vilket medfört vissa omställningsproblem. Detta 
har inneburit svårigheter eftersom arbetsbelastningen vid CSN är stor. 
En rad förändringar i det studiesociala systemet har vidtagits under de 
senaste åren. Förra året beslöt riksdagen om ett förändrat återbetal
ningsssystem samt en särskild sjukförsäkring för studerande som träder 
i kraft under år 1975. Jag har beräknat medel för administration av den 
särskilda sjukförsäkringen för studerande. För att göra det möjligt för 
studiemedelsnämnderna att förkorta behandlingstidema med studieme
delsansökningarna har jag vidare beräknat ökade medel för deras verk
samhet. 

CSN har i en skrivelse den 9 december 1974 begärt medel för en 
omorganisation av CSN :s kansli. Jag avser att återkomma till regering
en i denna fråga i annat sammahang. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
13 454 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Centrala studiestödsnämnden m. m. för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 13 454 000 kr. 

H 2. Studiebidrag m. m. 

Jag har i den inledande översikten angående studiesociala åtgärder 
anmält att jag senare avser att föreslå regeringen att till riksdagen vid 
1975 års riksmöte lägga fram en särskild proposition som behandlar 
bl. a. vissa studiesociala frågor. I avvaktan härpå bör anslaget Studie
bidrag m. m. tas upp med ett preliminärt beräknat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Studiebidrag 

m. m. för budgetåret 1975/76 beräkna ett förslagsanslag av 

557 000 000 kr. 

H 3. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kredit· 
garanti 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

464 604 
300 000 
300 000 
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Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 % 

av kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungö
relsen (1961: 384) om avskrivning av lån för studier, dels för avskrivning 
i de fall låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De 
låneformer som är förbundna med allmän avskrivning med 25 % har 

upphört enligt 1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studieso
ciala stödet till studerande ungdom. Genom konstruktionen av den all
männa avskrivningen kommer dock anslaget att belastas med kostnader 

under en övergångstid. 
Centrala studiestödsnämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett belopp av 300 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 

kreditgaranti för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag 
av 300 000 kr. 

H 4. Ersättning till postverket och riksbanken för deras bestyr med stu
diesocialt stöd 

1973;'74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 990 560 
2133 000 
2 077 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för postverkets och riksbankens 
bestyr med studielån resp. studiemedel. 

Centrala studiestödsnämnden beräknar medelsbehovet till 2 077 000 
kr. (- 56 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar medclsbehovet för ersättning till riksbanken och post
verket till 2 077 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket och riksbanken för deras bestyr 

med studiesocialt stöd för budgetåret 1975176 anvisa ett för
slagsanslag av 2 077 000 kr. 

H 5. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymnasie
skolor m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

94 500 
280 000 
505 000 
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Enligt kungörelsen (1945: 594) angående statsbidrag till skolhem för 
lärjungar vid högre skolor och till avlönande av föreståndare vid dylikt 

skolhem (ändrad senast 1973: 354) får efter medgivande av skolöver

styrelsen (SÖ) statsbidrag med 5 500 kr. för år utgå till avlönande av 
föreståndare vid skolhem för elever vid vissa i kungörelsen angivna 
läroanstalter. Bidraget utgår endast för elevhem som har annan huvud
man än primärkommun. 

Skolöverstyrelsen 

Sö föreslår att anslaget för budgetåret 1975/76 förs upp med 555 000 
kr. 

Sö föreslår att bidrag utgår till avlösare för föreståndare vid elevhem 

med 5 500 kr. per föreståndare ( + 275 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag förordar en höjning av statsbidraget till föreståndare vid elevhem 

med 4 500 kr. per föreståndare ( + 225 000 kr.). Skolöverstyrelsens för
slag om avlösare för föreståndare vid elevhem är jag inte beredd att 

biträda. Anslaget bör föras upp med 505 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 

gymnasieskolor m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 505 000 kr. 

H 6. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

972 400 
1560000 
1750000 

Från detta anslag bestrids kostnader för bidrag till hälso- och sjuk
vård för studerande enligt bestämmelser som Kungl. Maj:t meddelat 
den 7 juni 1974. 

Tillsyn över hälso- och sjukvården för studerande utövas av social

styrelsen som har att pröva ansökningar om statsbidrag till sådan verk

samhet. Statsbidrag utgår till kårortsnämnderna för hälso- och sjukvård 

i Borås, Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö/Lund, Stock

holm, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro med 15 kr. per studerande in

till ett antal av 10 000 studerande och med 9 kr. för varje ytterligare 
studerande. Statsbidrag beräknas efter antalet studerande som under 
budgetåret aktivt bedriver studier. 

Socialstyre/sen lägger fram förslag om en uppräkning av bidraget 

till 16 resp. 11 kr., vilket medför en ökning av det totala medelsbehovet 

med 190 000 kr. Det statsbidragsgrundande antalet studerande beräknas 
under budgetåret 1975/76 uppgå till 135 000. 
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Föredraganden 

Jag förordar att bidraget till hälso- och sjukvård räknas upp. Bidraget 

bör utgå med 16 kr. per studerande intill ett antal av 10 000 och med 

10 kr. för varje ytterligare studerande. Med hänsyn till den föreslagna 

förbättringen av statsbidraget och antalet studerande beräknar jag me

delsbehovet till 1 750 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 750 000 kr. 

H 7. Ersättning till vissa lärarkandidater 

1974175 Anslag1 

1975176 Förslag 

17 699 000 

21600 000 

' Under budgetåret 1974/75 utgick medel ur dels anslaget Lärarhögskolorna: 
Avlöningar till lärarpersonal m. m., dels anslaget Statens institut för högre ut
bildning av ~jukskötcrskor. 

Från anslaget utbetalas ersättning till vissa lärarkandidater vid lärar

högskolorna samt vid statens institut för högre utbildning av sjuk
sköterskor. 

Sko/överstyre/sen 

1. Pris- och löncomräkning m.m. 1 628 000 kr. 
2. Skolöverstyrelsen (Sö) beräknar till följd av förslagen beträf

fande antagning av ämneslärare med en viss minskad ersättning för 

ämneslärare ( - 250 000 kr.). För speciallärare räknar Sö med ökad 
ersättning ( + 941 000 kr.). För lärare i industri och hantverk har Sö 
beräknat en ökning av kostnaderna för ersättning av lärarkandidater 

( +940 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har beräknat medel för ersättning till lärarkandidater med hän
syn tagen till intagningskapaciteten vid berörda lärarutbildningslinjer. 
Frågan om intagningskapaciteten har anmälts under gemensamma frå
gor inom lärarutbildningen. Jag har räknat med en större ökning av 

medelsbehovet än skolöverstyrelsen i fråga om utbildning vid statens 

institut för högre utbildning av sjuksköterskor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersiittning till vissa lärarkandidater för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 21 600 000 kr. 
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I INTERNATIONELLT-KULTURELLT 
SAMARBETE 

459,· 

Under denna littera anvisas medel till ändamål av skiftande karaktär 
inom det internationellt-kulturella samarbetet såväl inom som utanför 
Norden. Bl. a. ingår kostnaderna för Sveriges deltagande i Uneseos 
verksamhet. Vidare beräknas medel för Sveriges andel av den gemen
samma vcrksamhetsbudgeten för nordiskt kulturellt samarbete, vilken 
dock behandlas i särskild ordning. 

Vad gäller kostnaderna för Sveriges deltagande i Europarådets kul
turella verksamhet och i utbildnings- och forskningssamarbete inom 
OECD bestrids dessa huvudsakligen under andra anslag, bl. a. under 
tredje huvudtiteln. 
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a) kulturelJt utbyte med utlandet 

I 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

465 420 

831000 
831000 

Reservation 

460 

282 823 

Ur detta reservationsanslag utgår bidrag till vissa ändamål inom det 
internationella kulturutbytet utanför Norden. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Myndighet/ Föredra-
organisation ganden 

1. Deltagande i internatio-
nella organisationers 
konferenser och kurser, 
m.m. 96000 + 23 000 

2. Centralnämnden för skol-
ungdomsutbytet med ut-
landet 1 000 of. of. 

3. Svenskt deltagande i 
europeiska skoldagen 15 000 of. of. 

4. Svt::iska studenthemmet 
i Paris 31 000 -!-150 000 ' 39 000 

5. Nämnden för svensk-ame-
rikanskt forskarutbyte 60000 + 30000 10 000 

6. Sverige-Amerikastiftelsen 39 600 + 16000 + 8 000 
7. Svenskt deltagande i Euro-

peiska byggnadsvårdsåret 
1975 (engångsanslag) 300000 -300 000 --300 000 

8. Till Kungl. Maj:ts/rege-
ringens disposition 288 400 +220000 

831 000 -104 000 of. 

Anslag~fran1stiill11ingarna 

Styrelsen för Svenska studenthemmet i Paris föreslår på nytt att en 

lönegradsplacerad tjänst som föreståndare för hemmet inrättas. Vidare 
hemställer styrelsen bl. a. om ett årligt driftbidrag motsvarande en fast 

procentandel av omkostnaderna och om medel för arvodering av en 
sekreterare. Dessutom framförs önskemål om principbeslut om en sär
skild kommitte som bland de sökande skall fördela tillgängliga rum i 

studenthemmet. 
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte begär en 50-procentig 

höjning av anslaget med åberopande bl. a. av storleken av de anslag 

som ges från amerikansk sida. 
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Föredraganden 

Statsmakterna har våren 1974 beslutat om nya riktlinjer för den stat

liga kulturpolitiken (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 1974: 248). Ett 

av malen för kulturpolitiken är att främja ett utbyte av erfarenheter och 

idfrr inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna. Under 

senare år har intresset för internationella kontakter ökat, inte minst 

inom folkrörelserna. En princip för det svenska kulturutbytet med ut

landet är att de internationella kontakterna i väsentlig utsträckning bör 

skötas av kulturinstitutionerna och organisationerna sjiilva. Det förut
sätts att institutionerna i sin budget bereder utrymme för det kultur

utbyte som planeras. För att möjliggöra ett vidgat utbyte med utlandet 
kan dock i vissa fall behövas ett större statligt stöd än det som kan ges 

idag. Jag har därför under dispositionsposten beräknat 200 000 kr., ur 
vilket belopp bidrag skall kunna ges till olika ändamål som främjar 

i första hand organisationernas utbyte med andra länder. 

Bidrag till Svenska studenthemmet i Paris har hittills utgått för ar

vode till föreståndaren. Därjämte har de senaste åren ur dispositions

postcn under detta anslag anvisats 10 000 kr. per år som driftsbidrag 

samt Yissa extra bidrag. Jag beräknar för nästa budgetår ett samlat, 
betydligt ökat bidrag. Det bör ankomma på styrelsen att fördela bi
draget på föreståndararvode, drift och i mån behov sekreterarhjälp. 
Vad gäller önskemålet om en särskild kommitte som bland de sökande 

skall fördela tillgängliga rum i hemmet utgår jag från att en sådan, om 
behovet bedöms tillräckligt stort, kan inrättas i- samråd mellan sty
relsen och de instanser i Sverige som av olika skäl kan beröras. 

Under anslaget beräknar jag även ökningar av bidragen till Nämn
den för svensk-amerikanskt forskarutbyte och Sverige-Amerikastiftel
sen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1975176 
anvisa ett reservationsanslag av 831 000 kr. 

I 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 

1973/74 Utgift 

197-+/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 554 674 

3 600 000 
4 370 000 

Ar 1950 blev Sverige medlem av Förenta nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur, Unesco. Svenska unescorådet är ett 
med stöd av Unescos stadga inrättat nationellt råd med uppgift att i 
Sverige främja Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom 
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ramen för dess program. Instruktion för rådet fastställdes den 28 juni 
1968. 

Medel för den allmänna upplysningsverksamheten i Sverige om 
Unesco, för vilken Svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje 
huvudtiteln. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Unescorådet Föredra-
ganden 

Årsbidrag till Unesco 3 470 000 +830000 +830000 
Svenska unescorådets utred-

nings- och programverk-
samhet 70 000 + 10 ()()() of. 

Deltagande i Unescos 
generalkonferens 60 000 60000 60000 

3 600 000 +180000 +710000 

Svenska unescorådet 

Vid Unescos 18:e generalkonferens, oktober-november 1974, antogs 
en bruttobudget för Unesco för åren 1975-76 om 169 992 000 dollar, 
varav 155 790 000 dollar skall täckas med bidrag från medlemsstater
na. Vid generalkonferensen har också vissa ändringar gjorts i bidrags
skalan, varigenom bl. a. Sveriges andel ökar från 1,17 % till 1,29 % . 
För budgetåret 1975176 bör anvisas medel motsvarande den svenska an
delen för år 1976, dvs. 1,29 % av 77 895 000 dollar. Detta motsvarar 
med nuvarande dollarkurs ett ökat anslagsbehov om 830 000 kr. Unes
corådet begär också en ökning av anslaget för dess utrednings- och 
programvcrksamhet med 10 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 4 370 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 4 370 000 kr. 

I 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

387 472 

390 000 
400 000 

Reservation 145 981 

Från anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till förberedelse
och administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella 
kongresser, symposier m. m. på forskningens, utbildningens och kultu
rens områden. 
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Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 400 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

463 

att till Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige för 
budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 400 000 kr. 

I 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

536 000 
584 000 
914 000 

Svenska institutet i Rom 
Svenska institutet i Athen 
Tcssininstitutet i Paris 
Svenska forskningsinstitutet 

i lstanbul 

Svenska institutet i Rom 

1974/75 

455 000 
70000 
59 000 

584 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Instituten Föredra-
ganden 

+530000 +266000 
-+- 84000 + 25 000 
-!- 46000 + 9 000 

+ 32 000 + 30000 

+692 000 +330000 

Institutets styrelse begär medel för att kompensera pris- och löne
ökningar samt 160 000 kr. för höjda lokalkostnader. Därutöver begärs 
medel för en ny forskarassistenttjänst, för extra undervisningsinsatser 
och för nya stipendier. 

En minskning av anslagen enligt 0-alternativet skulle enligt styrelsens 
bedömning allvarligt äventyra institutets verksamhet. 

Mot bakgrund av den i institutets stadgar föreskrivna samverkan med 
övriga svenska forskningsinstitut i medelhavsområdet och de nära 
kontakterna mellan instituten föreslår styrelsen att de nuvarande sty
relserna förvandlas till nämnder för resp. institut och att en ny gemen
sam styrelse inrättas. Detta skulle enligt styrelsen bl. a. möjliggöra en 
samlad bedömning av verksamheten vid instituten. 

Svenska institutet i Athen 

Styrelsen begär bl. a. medel för att inrätta en tjänst som biträdande 
föreståndare och bibliotekarie och för att höja stipendiebelopp. Vidare 
begärs medel för omkostnader för ett hus som donerats till institutet av 
Svenska tobaksaktiebolaget. 

Tessininstitutet 

Styrelsen begär, förutom kompensation för kostnadsökningar, medel 
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för ytterligare assistent-, sekreterar- och visningshjälp och för ökad ut
ställningsverksamhet. 

0-alternativet skulle medföra minskning av resurser för underhåll och 
nyförvärv och för utställningsverksamheten. 

Svenska forskningsinstitlltet i lstanbul 

Svenska forskningsinstitutet i lstanbul bildades år 1962 och har till 
ändamål att främja svensk humanistisk forskning i Turkiet och Främre 
Orienten. Institutet har anhållit om statsbidrag fr. o. m. budgetåret 
1975 '76 för vissa nytillkommande kostnader för hyra m. m. Hyran, 
som avser svensk statsägd egendom, beräknas av byggnadsstyrelsen. 

F öredraga11de11 

Jag anser det befogat, med beaktande av den höga inflationstakten 
i bl. a. Italien och Grekland, att kompensation ges till instituten för av 
inflationen betingade kostnadsökningar. 

I likhet med styrelsen för Svenska institutet i Rom anser jag det 
av värde att särskilt instituten i Rom och Athcn samarbetar. Jag finner 
dock att detta samarbete, som avser jämförelsevis små institutioner, t.v. 
bör fortgå som hittills i första hand på informell väg, t. ex. som för när
varande genom viss personalunion mellan styrelserna. 

Ett statligt bidrag bör fr. o. m. nästa budgetår utgå till Svenska 
forskningsinstitutet i Istanbul. Bidraget bör få användas för att bestrida 
dels hyra för institutets lokaler, dels övriga lokalkostnader såsom städ
ning, uppvärmning m. m. Institutets egentliga verksamhet bör däremot 
inte finansieras genom det statliga bidraget. Ett villkor för bidraget bör 
även vara att en överenskommelse träffas med byggnadsstyrelsen om 
hur lokalerna skall vårdas. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att 
regringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svenska institut i utlandet för budgetåret 
1975176 anvisa ett anslag av 914 000 kr. 
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b) nordiskt kulturellt samarbete 

I 5. Nordiska samarbetsprojekt m. m. 

I enlighet med bestämmelserna i det år 1971 ingångna nordiska kul
turavtalet har en ordning med en gemensam- verksamhetsbudget för det 

nordiska kultursamarbetet införts. Verksamhetsbudgeten avser ett bud
getår sammanfallande med kalenderåret. I riksstaten för budgetåret 
1974/75 har anvisats 13 331 000 kr. motsvarande den svenska andelen 

av 1975 års nordiska verksamhetsbudget. 

Föredraganden 

1976 års nordiska verksamhetsbudget kommer att få sin huvudsakliga 
behandling inom Nordiska ministerrådet under våren 1975. Jag ämnar 
senare föreslå regeringen att för riksdagen vid 1975 års riksmöte lägga 
fram en särskild proposition rörande anslaget. I avvaktan härpå bör an
slaget föras upp med oförändrat belopp. 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition om den svenska andelen 
av 1976 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursam
arbetet, till Nordiska samarbetsprojekt m. m. för budgetåret 
1975/76 beräkna ett förslagsanslag av 13 331 000 kr. 

16. Nordiska afrikainstitutet: Avlöningar m. m. 

1973174 Utgift 634 821 . 
1974175 Anslag 634 000 
1975176 Förslag 703 000 

Nordiska afrikainstitutet, som är förlagt till Uppsala, inrättades ge
nom statsmakternas beslut år 1962 (prop. 1962: 100, SU 1962: 135, 
rskr 1962: 313). Institutet har till uppgift att i Norden främja studiet 
av afrikanska förhållanden samt verka för den internationella bistånds
verksambeten i vad denna berör Afrika. Det åligger institutet särskilt 
att främja utbildning av personal för biståndsverksamhet i Afrika, att 
sprida information rörande Afrika och aktuella afrikanska förhållan
den, att vara dokumentationscentrum för afrikaforskningen samt att 
främja vetenskaplig forskning och undervisning om Afrika. Verksam
heten leds av en styrelse, i vilken även ingår representanter för de övriga 
nordiska länderna. Kungl. Maj:t har den 29 juni 1964 fastställt instruk
tion för institutet. 

30 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 10 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Styrelsen Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 3 +3,5 of. 
Övrig personal 5 +1 of. 

81 +4,5 of. 

Anslag 
Lönekostnader 454 500 +313 905 +54 500 
Sjukvård 1 500 + 500 + 500 
Lokalkostnader 178 000 + 14000 -+-14000 

334 000 +328405 +69000 

1 Härutöver finns för institutet två tjänster inrättade vid Uppsala universitets
bibliotek. 

Styrelsen 

Styrelsens förslag innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning 71209 kr., varav 16 292 kr. för höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordar styrelsen i första hand borttagande av 

arvoden till översättare (-15 480 kr.) och extra skrivhjälp (-15 000 
kr.). 

3. Nya tjänster som dokumentalist, halvtidsanställd redaktör, forskar
assistent och expeditionsvakt m. m. ( +257 196 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Nordiska afrikainstitutet: Avlöningar m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 703 000 kr. 

I 7. Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

345 821 
354 000 
382 000 

Reservation 86889 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för reseersättningar, 
expenser, bokinköp, seminarie- och föreläsningsverksamhet m. m. samt 
för resestipendier. Vidare får - under förutsättning att gåvo- och dona
tionsmedel ställs till förfogande - från anslaget bestridas kostnader för 

en extra tjänst som forskarassistent. 
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Styrelsen 

Styrelsen begär medel förutom för pris- och Iöneomräkning för en 
höjning av posterna till seminarier och stipendier. Vidare begärs medel 

för att inrätta s. k. studiestipendier för svenska studerande vid institutet 
och för pedagogisk försöksverksamhet ( + 140 000 kr.). 

0-altemativet skulle enligt styrelsen medföra en sänkning av resurser 
till föreläsnings- och seminarieverksamhet ( -19 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar för nordiska afrikainstitutets drift för budgetåret 

1975/76 382 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 382 000 kr. 

I 8. Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1649203 

2 362 000 

2 662 000 

Reservation 577 982 

Under detta anslag förs vissa ändamål upp bl. a. av bilateral karaktär 
som inte ingår i den gemensamma nordiska verksamhetsbudgeten. Av 

sammanställningen framgår anslagets disposition innevarande budgetår 

och begärda ökningar för budgetåret 1975/76. 

Belopp Begärd ökning 
1974/75 1975/76 

1. Svenska föreningen Norden 
a) Föreningens allmänna verksamhet 650 000 + 100 000 
b) Nordisk lektoratsverksamhet 175 000 + 65 000 
c) Lärarutbyte mellan de nordiska 

länderna 45 000 + 45 000 
d) Nordiska studieutbytesresor för 

skolungdom 75 000 + 25 000 
e) Stipendier till svenska gym-

nasieskolelever för studieresor 
i Norden 50000 + 20000 

2. Vuxenundervisning i svenska och 
finska 
a) Kurser i finska och svenska 145 000 + 55 000 
b) Kurser i svenska för finländska 

lärare 20000 of. 
3. Föreningen Nordisk folkhögskola 

i Geneve so 000 + 25 000 
4. Nordiska kmser i språk och 

litteratur 45 000 of. 
S. Stipendier till Nordisk Journalist-

kursus i Århus 8 200 of. 
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Belopp Begärd ökning 
1974/75 1975/76 

6. Svenskhemmet Voksenåsen 
a) Lokalkostnader 370 000 + 350 000 
b) Stipendieverksamhet 70000 + 55 000 

7. Bidrag till inköp av svensk litteratur 
till Islands riksbibliotek 4000 + 1000 

8. S:te Genevieve-biblioteket i Paris 
a) Bidrag till lön för en nordisk 

bibliotekarie m. m. 55 200 + 53 800 
b) Inköp av svensk litteratur till 

biblioteket 10 000 of. 
9. Kommitten för översättning till 

svenska av finsk facklitteratur 26000 + 14000 
10. Nordiska författarstipendier 22000 + 4000 
11. Stipendier till kulturkritiker och 

kulturjournalister 22000 + 3000 
12. Nordiskt musiksamarbete 33 000 + 27 000 
13. Kulturellt utbyte och samarbete 

med Island 60000 + 10000 
14. Till Kungl. Maj:ts/regeringens 

disposition 426 600 
15. Kurs i svenska för islänningar + 30 000 

2362 000 + 882 800 

Anslags/ ramställningarna 

Svenska föreningen Norden, som budgetåret 1974175 fick en höjning 
av bidraget till 650 000 kr., ansöker om en ytterligare ökning med 
100 000 kr., varav ca 50 000 skulle erfordras för en oförändrad verk
samhetsnivå. Föreningen begär dessutom höjningar av de särskilda an
slagspostema för lektoratsverksamhet och för lärar- och elevutbyte. 

Norrbottenskretsen av föreningen Norden begär en höjning av an
slagsposten Kurser i finska och svenska som skulle möjliggöra en ut
vidgning av kursverksamheten. Kretsen ansöker också om medel för 
en kurs i svenska för islänningar i anslutning till de svensk-finska kur
serna. 

För Nordiska folkhögskolan i Geneve begärs för det svenska bidraget 
en höjning som erfordras bl. a. för att skolan skall kunna söka bättre 

lokaler. 
Det utbyggda Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo beräknas vara i fullt 

bruk budgetåret 1975/76. Utbyggnaden medför en ökning av den hyra 
.som byggnadsstyrelsen beräknar. 

Föredraganden 

Anslaget bör för budgetåret 1975176 föras upp med 2 662 000 kr. 
Jag har inom denna ram för vissa poster beräknat höjningar som kom
pensation för prisökningar m. m. Detta gäller bl. a. bidraget till Svenska 
föreningen Nordens allmänna verksamhet för vilket jag med utgångs
punkt i föreningens anslagsframställning beräknat en ökning med 

50 000 kr. 
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Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo skall enligt planerna kunna tas i 
bruk i utbyggt skick under våren 1975. För innevarande budgetår har 
för hyra beräknats, utöver 370 000 kr. under särskild anslagspost, ytter

ligare medel under anslagets dispositionspost. För budgetåret 1975/76 
kommer hyreskostnaderna att öka. Jag har beräknat medel härför. An

läggningens drift och ekonomi bör ses över så att den anpassas till den 

utvidgade verksamheten. 

Norrbottenskretsen av föreningen Norden har sommaren 1974 med 

stöd bl. a. av ett särskilt statligt bidrag anordnat en kurs i svenska för 
islänningar i anslutning till kretsens årliga kurs i svenska för finlän
dare. Jag vill givetvis inte utesluta att kursen kan upprepas men vill inte 

för min del, med tanke bl. a. på den specifika anknytningen till förhål

landena mellan Sverige och Finland som kretsens språkkursverksamhet 
har, förorda att kursen för islänningar permanentas till ett årligen 
återkommande arrangemang. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 2 662 000 

kr. 

31 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bilaga 10 
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KAPITALBUDGETEN 

I STATENS AFFÄRSVERKSFONDER 

Televerkets fond 

I:B 2. Televisions- och ljudradioanläggningar 

Som jag angett inledningsvis under avsnittet B Kulturändamål äm
nar jag föreslå regeringen att senare för riksdagen lägga fram en sär
skild proposition angående lokalradio m. m. 

I avvaktan på den särskilda propositionen bör medel tas upp med 
preliminärt beräknat belopp under förevarande rubrik. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Televisions

och ljudradioanläggningar för budgetåret 1975176 anvisa ett 
investeringsanslag av 40 100 000 kr. 
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II STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 

Il: 14. Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 

Innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag av 8 145 000 
kr. till vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio. 

För nästa budgetår föreligger framställning från byggnadsstyrelsen 
om ett investeringsanslag av 15 milj. kr. Som jag angett inledningsvis 
under avsnittet B Kulturändamål ämnar jag föreslå regeringen att se
nare för riksdagen lägga fram en särskild proposition i frågor rörande 

Sverige Radio. 
I avvaktan på den särskilda propositionen bör medel tas upp med 

preliminärt beräknat belopp under förevarande rubrik . 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vissa bygg
nadsarbeten för Sveriges Radio för budgetåret 1975176 be

räkna ett investeringsanslag av 4 700 000 kr. 

Il: 15. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde 

I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett investerings
anslag av 210 milj. kr. till byggnadsarbeten inom utbildningsdeparte
mentets verksamhetsområde. 

För nästa budgetår föreligger framställning från byggnadsstyrelsen 
om ett investeringsanslag av 190 milj. kr. Beredningen av hithörande 
frågor är ännu inte avslutad. Jag avser att senare föreslå regeringen att 
för riksdagen vid 1975 års riksmöte lägga fram en särskild proposition 
i ämnet. I statsbudgetförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp av 
170 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads

arbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 
för budgetåret 1975/76 beräkna ett investeringsanslag av 
170 000 000 kr. 
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IV STATENS UTLÅNINGSFONDER 

IV: 5. Studiemedelsfonden 

Investeringsanslaget till fonden berörs av den proposition som jag 
förutskickat under anslaget Studiebidrag m. m. I avvaktan härpå bör 

anslaget Studiemedelsfonden tas upp med ett preliminärt beräknat be

lopp. Med anledning härav hemställer jag att regeringen föreslår riks

dagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet till St11diemedelsfon

de11 för budgetåret 1975/76 beräkna ett investeringsanslag av 

510 000 000 kr. 

IV: 6. Lånefonden för studentkårlokaler 

1973/74 Utgift Behållning 4 403 000 

1974175 Anslag 1 000 

1975176 Förslag 1 000 

Denna fond tillkom genom beslut av 1963 års riksdag (prop. 1963:172, 
SU 1963: 212, rskr 1963: 405). Enligt kungörelsen (1964: 398) om lån 
för anskaffning av studentkårlokaler (omtryckt 1973: 384) kan lån 
från fonden utgå till studentorganisationer vid universiteten m. fl. läro

anstalter för anordnande av studentkår- och restauranglokaler för an

ställda och studerande. Enligt kungörelsen (1970: 273) om lån för inred
ning och utrustning för vissa studcntkårlokaler (ändrad 1973: 385) kan 
lån från fonden utgå för första uppsättningen av inredning och utrust

ning för restauranglokaler. 
Till följd av statsmakternas beslut (prop. 1973: 1 bil. 13 s. 222, CU 

1973: 10, rskr 1973: 110) har beslutanderätten i frågor om stöd till all
männa samlingslokaler flyttats över till en delegation inom bostadssty
relsen. Kungl. Maj:t har uppdragit åt delegationen att även vara be
redande organ i frågor om lån från förevarande fond (jfr prop. 1973: 1 

bil. 10 s. 531). 
De lånebelopp som sammanlagt beviljats ur fonden intill utgången 

av budgetåret 1973174 framgår av följande sammanställning. 

Låne- Låne- Ränte- och 
underlag belopp amorterings-

fri del av 
lånebeloppet 

Restauranglokaler 7 756 000 7 756 000 7 756 000 
Övriga kårlokaler 25 341 000 11 092 500 7 401 000 
Inredning och utrustning 

för restauranglokaler 652 000 652 000 

19 500 500 15 809 000 
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För budgetåren 1964/65-1974175 har under anslaget anvisats sam
manlagt ca 26 milj. kr. Som framgår av sammanställningen har lån om 

sammanlagt ca 19,5 milj. kr. beviljats intill utgången av budgetåret 

1973/74. 
För innevarande budgetår har anvisats ett invcsteringsanslag ·av 

1 000 kr. Vidare får lån beviljas från fonden intill ett sammanlagt be

lopp av 20 milj. kr. 

Bostadssty relsen 

Bostadsstyrelsen föreslår att ett anslag av 1 000 kr. förs upp för bud
getåret 1975176. Lån bör under nästa budgetår få beviljas intill ett sam

manlagt belopp av 20 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Vidare bör lån under nästa budgetår få beviljas intill ett sammanlagt 

belopp av 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1975176 lån får beviljas från låne
fonden för studentkårlokaler intill ett sammanlagt belopp av 

20 000 000 kr., 
2. till Lånefonden för studentkårlokaler för budgetåret 1975176 

anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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VI FONDEN FÖR STATENS AKTIER 

VI: 1. Teckning av aktier i bolag för statlig opera- och teaterverksam

het 

Nytt anslag (förslag) 120 000 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 

1974: 248) skall verksamheten vid resp. Operan och Dramatiska tea
tern den 1 juli 1975 föras över på två statsägda aktiebolag. Jag har 
för bolagsbildningen räknat med ett medelsbehov av 60 000 kr. för vart 
och ett av bolagen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Teckning av aktier i bolag för statlig opera- och teater

verksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett investeringsan
slag av 120 000 kr. 
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Register 
Sid. 

1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

9 I. Utbildningsdepartementet 
10 2. Kommitteer m. m. 
10 3. Extra utgifter 

B Kulturändamål 

a) konst, litteratur, musik, teater m. m. 
16 l. Konstnärsstipendier 
19 2. Konstnärsbelöningar 
19 3. Statens konstråd 
20 4. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 
21 5. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk 

genom bibliotek m. m. 
24 6. Statens biografbyrå 
25 7. Vissa åtgärder inom kulturområdet 
25 8. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 
28 9. Bidrag till Svenska riksteatern 
31 10. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner 
35 11. Rikskonsertverksamhet 
39 12. Regionmusiken 
41 13. Musikaliska akademien 
44 14. Tidskriftsstöd 
45 15. Viss beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio 

b) arkiv, museer m. 111. 

Riksarkivet: 
46 16. Förvaltningskostnader 
48 17. Inköp av arkivalier m. m. 
48 18. Landsarkiven 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
50 19. Förvaltningskostnader 
52 20. Insamlingsvcrksamhet m. m. 

478 

Kr. 

13 747 ()()() 
20 200 000 

500000 

34447 000 

9 892000 
2 625 000 

269 ()()() 
4 500 ()()() 

15 074 000 
891 000 

*87 564 000 
83 679 000 
42 656 000 

68 300 000 
21392000 
39 418 000 
2 185 000 
1640000 
I 260 000 

11 307 000 
104 000 

8 038 000 

52 21. Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen 

4 097 000 
710000 

2 473 000 
Nationalmuseet: 

53 22. Förvaltningskostnader 
55 23. Underhåll och ökande av samlingarna m. m. 
57 24. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 
58 25. Livrustkammaren 

Naturhistoriska riksmuseet: 
58 26. Förvaltningskostnader 
61 27. Materiel m. m. 

Statens sjöhistoriska museum: 
62 28. Förvaltningskostnader 
63 29. Underhåll och ökande av samlingarna 
64 30. Etnografiska museet 
67 31. Skoklosters slott 
69 32. Bidrag till Nordiska museet 
70 33. Bidrag till Tekniska museet 
74 34. Bidrag till Skansen 
77 35. Bidrag till vissa museer 
81 36. Svenskt biografiskt lexikon 
82 37. Inköp av vissa kulturföremål 

* Beräknat belopp 

11825000 
l 152000 

393 000 
1486000 

11393000 
809 000 

5 304 000 
1 000 

2 923 000 
I 753 000 

11592000 
2 732000 
2 904 000 
5 494 000 

826 000 
100000 
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Sid. 

c) ungdoms- och folkbildningsverksamhet 
83 38. Vissa åtgärder inom ungdomsområdet 
83 39. Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 
86 40. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika

upplysning 
87 41. Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. 
89 42. Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 

cl) utbildning inom kulturområdet 
93 43. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan 
96 44. Konstfackskolan 

100 45. Musikhögskolorna 
106 46. Statens scenskolor 
109 47. Statens dansskola 
111 48. Dramatiska institutet 

C Kyrkliga ändamål 

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 
115 1. Förvaltningskostnader 
119 2. Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnader 
119 3. Ersättningar till kyrkorm. m. 
120 4. Vissa ersättningar till kyrkofonden 
120 5. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 
121 6. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 
123 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 
124 8. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 
125 9. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands-

församlingarnas kyrkobyggnader 
125 10. Bidrag till trossamfund 
127 Il. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

D Skolväsendet 

a) centrala och regionala myndigheter m. m. 
140 I. Skolöverstyrelsen 
143 2. Länsskolnämnderna 
145 3. Statens institut för läromedelsinformation 
148 4. Stöd för produktion av läromedel 
149 5. Utveckling av studielämplighetsprov 
150 6. Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

b) pedagogiskt utvecklingsarbete 
152 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

c) det obligatoriska sko/väsendet m. m. 
I 58 8. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 
172 9. Särskilda åtgärder på skolområdet 
173 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk 

inom utbildilingsväsendet 
174 11. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 
177 12. Nomadskolor 

Specialskolan m. m.: 
178 13. Utbildningskostnader 
190 14. Utrustning m. m. 
192 15. Resor för elever jämte ledsagare 

cl) gym11asiala skolor m. m. 
193 16. Bidrag till driften av gymnasieskolor 
210 17. Bidrag till studie- och yrkesoricntering 
213 18. Bidrag till viss vårdyrkesutbildning 
2\7 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 
217 20. Bidrag till driften av riksintematskolor 
221 21. Sjöbefälsskoloma 

• Beräknat belopp 

479 

Kr. 

•55 199 000 
9 000000 

I 786 000 
3 242 000 
6 702 000 

6 025 000 
13821000 
20 489 000 

7 835 000 
2 465 000 
9 250 000 

604 575 000 

5117000 
3 000 

140 000 
5 051 000 

385 000 
4 087 000 

130 000 
155 000 

80000 
14000000 
4000000 

33148 000 

70 414 000 
31 073 000 

364 000 
2 000 000 

1 000 
980 000 

29 982 000 

4812400000 
30 000 000 

900000 
6 916 000 
6 145 000 

53 822 000 
2 435 000 
2 326 000 

1570000 000 
40 939 000 
39 228 000 

1 000 
9 519 000 

12 103 000 
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Sid. Kr. 
Statens skogsinstitut: 

223 22. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 1605000 
224 23. Driftkostnader 600 000 

Trädgårdsskolan i Norrköping: 
224 24. Utbildningskostnadcr 1159 000 
226 25. Materiel m. m. 160 000 
226 26. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 1234000 
228 27. Bidrag till driften av vissa privatskolor 12288000 
230 28. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 22 000 000 
233 29. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverks-

mästare m. m. 1 935 000 
233 30. Bidrag till kostnader för granskning av utförda 

gesällprov 45 000 
234 31. Vissa kurser för ingenjörer m. m. 780 000 

e) investeringsbidrag 
236 32. Bidrag till byggnadsarbetcn inom skolväsendet m. m. 173 500 000 
241 33. Bidrag till undcrvisningsmateriel inom gymnasie-

skolan m. m. 43 050 000 
246 34. Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för 

folkskoleväsendet 531 000 
2~'5 35. Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska 

skolväsendet 54 000 

6 980 489 000 

E Högre utbildning och forskning 

a) centrala myndigheter m. m. 
Universitetskanslersämbetet: 

270 I. Förvaltningskostnader 13559000 
271 2. Utredningar m. m. 2 075 000 
272 3. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 3 417 000 
273 4. Nämnden för socionomutbildning 1665000 

h) unfrersiteten m. m. 
Humanistiska fakulteterna m. m.: 

275 5. Avlöningar till lärarpersonal 70 143 000 
275 6. Driftkostnader 20 374 000 

Teologiska fakulteterna: 
278 7. Avlöningar till lärarpersonal 5 314 000 
278 8. Driftkostnader 1355000 

Juridiska fakulteterna: 
280 9. Avlöningar till lärarpersonal 12 097 000 
280 10. Driftkostnader 2 503 000 

Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
282 11. Avlöningar till lärarpersonal 90 224 000 
282 12. Driftkostnader 24 367 000 

Medicinska fakulteterna m. m.: 
286 13. Avlöningar till lärarpersonal 134 140000 
286 14. Driftkostnader 98 165 000 

Odontologiska fakulteterna m. m.: 
294 15. Avlöningar till lärarpersonal 37 345 000 
294 16. Driftkostnader 18 237 000 
298 17. Vissa tandvårdskostnader 29 022000 

Farmaceutiska fakulteten m. m.: 
300 18. Avlöningar till lärarpersonal 5 029 000 
300 19. Driftkostnader 5 054 000 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
302 20. Avlöningar till lärarpersonal 111 001 000 
302 21. Driftkostnader 69 609 000 

Tekniska fakulteterna m. m.: 
305 22. Avlöningar till lärarpersonal 109 571 000 
305 23. Driftkostnader 67 299 000 
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309 24. Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-natur-
vetenskaplig utbildning och forskning m. m. i 
Göteborg och Linköping 133 253 000 

315 25. Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och 
matematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping 9 171 000 

317 26. Decentraliserad universitetsutbildning m. m. 5 229 000 

c) vissa högskolor m. m. 
Bibliotekshögskolan: 

319 27. Utbildningskostnader 
321 28. Undervisningsmateriel m. m. 
321 29. Journalisthögskolorna 
323 30. Socialhögskolorna 
325 31. Fortbildning av journalister 
326 32. Bidrag till Ericastiftelsen 
327 33. Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 
328 34. Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala 

utbildningsverksamhet 

d) gemensamt for universitet och högskolor 
Vetenskapliga bibliotek: 

330 35. Avlöningar 
332 36. Bokinköp m. m. 
335 37. Förvaltningarna vid universiteten m. m. 
337 38. Lokalkostnader vid universiteten m. m. 
338 39. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 
339 40. Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden 
339 41. Stipendier för forskarutbildning 
340 42. Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m. m. 
343 43. Universitetens datamaskincentraler 
344 44. Kostnader för datamaskintid 
345 45. Extra utgifter vid universiteten m. m. 

e) vissa forskningsändamd/ 
347 46. Medicinsk forskning 
348 47. Humanistisk forskning 
350 48. Samhällsforskning 
351 49. Naturvetenskaplig forskning 
354 50. Atomforskning 
357 51. Europeiskt samarbete inom kärnforskningen 
359 52. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen 

Forskningsinstitutet för atomfysik: 
361 53. Förvaltningskostnader 
362 54. Materiel m. m. 
362 55. Kiruna geofysiska institut 
363 56. Latinamerika-institutet i Stockholm 
364 57. Institutet för social forskning 
366 58. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 
366 59. Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut 
367 60. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 
368 61. Bidrag till Vetenskapsakademien 
369 62. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

f) inredning och utrustning 
371 63. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten 

m.m. 

F Lärarutbildning 

Lärarhögskolorna: 
384 I. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
390 2. Driftkostnader 

"' Beräknat belopp 

5 178 000 
770000 

5 362 000 
32 755 000 

934 000 
1079000 
2 588 000 

500 000 

43 376 000 
22 313 000 
52 882 000 

313 007 000 
I 600 000 
3 650 000 

16 653 000 
12 665 000 

I 000 
26 650 000 

1440000 

64 352 000 
15 000 000 
15 739 000 
78 460 000 
32 754 000 
37 720 000 
12 606 000 

3 480 000 
300 000 

2 023 000 
345 000 

1530000 
960 000 
983 000 

445 000 
5 993 000 
3 000 000 

*81000000 

1979 311 000 

168 941 000 
33 063 000 
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Sid. 

Förskoleseminarierna: 
392 3. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
395 4. Driftkostnader 

Gymnastik- och idrottshögskolorna: 
396 5. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
398 6. Driftkostnader 

Seminarierna för huslig utbildning: 
399 7. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
400 8. Driftkostnader 

Slöjdlärarseminariet: 
401 9. Avlöningar till lärarpersonal 
402 10. Driftkostnader 
402 11. Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor 
408 12. Särskilda l2rarutbildningsåtgärder 
409 13. Lärares fonbildning m. m. 

418 

423 
425 
426 
427 
434 
434 
434 
439 
440 

441 

443 
448 
450 

G Vuxenutbildning 

I. Viss utbildning via radio och television m. m. 
Statliga skolor för vuxna: 

2. Utbildningskostnader 
3. Material för självstudier 
4. Undcrvisningsmateriel m. m. 
5. Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna 
6. Bidrag till studiecirkelverksamhet 
7. Bidrag till studieförbund 
8. Bidrag till driften av folkhögskolor 
9. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor 

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

11. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs-
verksamhet 

12. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 
13. Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder 
14. Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet 

H Studiesociala åtgärder 

452 1. Centrala studiestödsnämnden m. m. 
454 2. Studiebidrag m. m. 
454 3. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med 

statlig kreditgaranti 
455 4. Ersättning till postverket och riksbanken för deras 

bestyr med studiesocialt stöd 
455 5. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 

gymnasieskolor m. m. 
456 6. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 
457 7. Ersättning till vissa lärarkandidater 

I Internationellt-kulturellt samarbete 

a) Kulturellt utbyte med utlandet 
460 I. Kulturellt utbyte med utlandet 
461 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 
462 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 
463 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

b) nordiskt kulturellt samarbete 
465 5. Nordiska samarbetsprojekt m. m. 

Nordiska afrikainstitutet: 
465 6. Avlöningar rn. rn. 

" Beräknat belopp 

48:! 

Kr. 

39 774 000 
2 315 000 

11044000 
986000 

14 767 000 
1080000 

1311000 
91000 

7 730000 
1 129 ()()() 

40 853 000 

323 084000 

48 450 000 

5 626 ()()() 
700000 
198 000 

165 000 000 
"302000000 

*14 400 000 
153 228 000 

6000000 

2 450000 

12655000 
49 336 000 

901 000 
350 000 

761294 000 

13 454 000 
*557 000 000 

300000 

2 077 000 

505 000 
I 750 000 

21 600 000 

596 686 000 

831 000 
4 370000 

400000 
914 000 

*13 331 ()()() 

703 000 
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Sid. 

466 7. Driftkostnader 
467 8. Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

483 

Kr. 

382 000 
2 662000 

23 593 000 

Summa för driftbudgeten 11 336 627 000 

471 

473 
473 

475 
475 

477 

KAPIT ALBUDGETEN 

I Statens afl'ärsverksfonder m. m. 

Televerkets fond 
Televisions- och ljudradioanläggningar *40 100 000 

40100 000 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio *4 700 000 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdeparte-

mentets verksamhetsområde *170 000 000 

174 700 000 

IV Statens utlåningsfonder 

Studiemedelsfonden *510 000 000 
Lånefonden för studentkårlokaler l 000 

510 001000 

VI Fonden för statens aktier 

Teckning av aktier i bolag för statlig opera-
och teaterverksamhet 120 000 

120 000 

Summa för kapitalbudgeten 724 921 000 

Totalt för utbildningsdepartementet 12 061 548 000 

• Beräknat belopp 

H,t.RCUSBOKTR.STOCKHOLH 1975 740510 





Bilaga 11 till budgetpropositionen 1975 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till jordbruksdepartementets verksamhetsområde hör jordbrukets 
och trädgårdsnäringens rationalisering, skogspolitiken, prisreglering på 
jordbrukets och fiskets områden, fiskefrämjande åtgärder, rennärings
frågor, djursjukvård, djurskydd, Iivsmedelsfrågor, frökontroll, växt
skydd och lantbrukskemisk service, utbildning, forskning och försök 
på jordbrukets, trädgårdsnäringens, veterinärmedicinens och skogs
brukets områden, miljövård - omfattande vatten-, luft- och övrig 
naturvård, kontroll av hälso- och miljöfarliga varor, skydd mot buller 
samt renhållning - forskning på miljövårdsområdet, idrott samt jakt 
och viltvård. 

Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhets
område som läggs fram för budgetåret 1975/76 omfattar 3 994,1 milj. 
kr. Detta innebär en ökning med 596,6 milj. kr. från innevarande 
budgetår. 

Av utgifterna under jordbrukshuvudtiteln hänför sig för budget
året 1975176 större delen till subventioneringen av baslivsmedel. 

Såsom varit fallet under senare år är medelsbehovct stort inom miljö
vårdsområdet. Även för det kommande budgetåret föreslås förbättring
ar på detta område. 

Stödet till idrotten föreslås öka ytterligare även nästa budgetår. Ök
ningen avser till största delen stödet till idrottens organisationer. 

Jordbrukspolitiken utreds av 1972 års jordbruksutredning. I avvak
tan på de förslag som utredningen kommer att lägga fram utgår stöd 

till jordbruket enligt de riktlinjer som fastlades av 1967 års riksdag. 
Stödet utgår bl. a. i form av gränsskydd för den inhemska produktio
nen och ekonomiskt stöd till rationalisering. Rationaliseringsstödet ut
går främst i form av statliga kreditgarantier för lån. Sedan budget
året 1967 /68 har staten ställt till förfogande garantiramar på totalt 
mer än 2,2 miljarder kr. För nästa budgetår föreslås oförändrad garan

tiram av ca 300 milj. kr. Ramarna för statligt bidrag till jordbrukets ra
tionalisering föreslås höjda. 

I Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 11 

Prop. 1975: 1 
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För att ge underlag för statsmakternas ställningstaganden rörande 
skogspolitiken utreds vissa frågor av betydelse härför av 1973 års 
skogsutredning. Den statliga administrationen på skogsbrukets område 
utreds av den år 1974 tillsatta skogsadministrativa utredningen. I av
vaktan på förslag från utredningarna föreslås för nästa budgetår inga 

reformer på skogsbrukets område. 
För 11tbildllillge11, forskningen och f örsöksl'erksamheten på jord

brukets, skogsbrukets och näraliggande områden föreslås fortsatta re
sursförstärkningar i form av såväl personal som utrustning och bygg
nader. 

Jordbruk, trädgård~n~iring och rennäring 

Riksdagen beslutade våren 1974 om prissättningen på jordbrukspro
duktcr för tiden efter den 30 juni 1974. För jordbruksprodukter med 

undantag för sockerbetor och socker beslutades om en prisreglerings
period på tre år och för sockerbetor och socker på två år. Beslutet inne

bär bl. a. att den s. k. inflationsregeln som under föregående prisregle
ringsperiod baserats på konsumentprisindex i stället skall baseras på det 

s. k. produktionsmedelsprisindcx. För sockerbetor och socker skall lik
som hittills en anpassning ske till vad som gäller för sockernäringen 
inom EG. Vidare skall vid fastställande av betarealcns storlek efter
strävas fullt kapaci:'.etsutnyttjande av befintliga sockerbruk. 

Beslutet innebar vidare framför allt en fortsatt förbättring av av
räkningspriset på mjölk, bl. a. i form av en s. k. låginkomstsatsning, 
samt förbättrade priser på kött och fläsk. På grund av det prisstopp 
som fr. o. m. den 1 januari 1973 gällt för mjölk, grädde, ost, kött, 
fläsk och charkuterivaror har konsumenterna inte fått vidkännas pris
höjningar för dessa produkter. Dessutom företogs den 1 april 1974 
direkta prissänkningar för mjölk samt kött och fläsk. Jordbruket har 
för uteblivna prishöjningar och direkta prissänkningar tillförts mot
svarande belopp av medel över budgeten. Till följd av bl. a. ökade pro
duktionskostnader kompenseras jordbruket fr. o. m. den 1 januari 

1975 med ytterligare belopp. Enligt regeringens beslut den 13 december 

1974 skall ungefär hälften av beloppet utgå av statsmedel medan res

ten tas ut i form av höjda konsumentpriser. För helt år räknat beräknas 
subventionerna nu uppgå till 2,3 miljarder kr. Vidare kommer det be

lopp som skall tillföras jordbruket under år 1975 att till hälften finan

sieras över statsbudgeten. 
1972 års jordbruksutredning skall enligt sina direktiv undersöka bl. a. 

möjligheterna till ytterligare modifieringar av den s. k. högprislinjen. 
Genom prisstoppet och de direkta prissänkningarna har en sådan modi

fiering av högprislinjen skett. Utredningen har därför studerat effek

terna av Jivsmedelssubventioncringen och överlämnade i slutet av no-
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vember 1974 en rapport som behandlar dessa effekter i olika hänseen

den. 
Undersökningen visar bl. a. att de före den 1 januari 1975 utgående 

livsmedelssubventionerna för konsumenterna innebär en sänkning av 
de totala livsmedelsutgifterna med ca 8 % och att subventioneringen 

har störst betydelse för barnfamiljerna. För ett hushåll med tre barn 

medför subventioneringen en sänkning av livsmedelsutgifterna med ca 

1 300 kr. brutto per år. Konsumtionen har ökat för flertalet av de sub

ventionerade livsmedlen jämfört med tiden före subventionernas in

förande. för jordbrukare som producerar mjölk, kött och fläsk bör 

denna utveckling ha varit till fördel genom ökat avsättningsutrymme 

inom landet. Utredningen framhåller att från reglcringsteknisk syn

punkt synes nuvarande livsmcdelssubventioner inte ha medfört några 

nämnvärda problem. 
Det internationella prisläget för spannmål och socker har under 

året legat över det svenska prisläget. Framför allt för socker har pris

stegringen varit betydande. 
1974 års spannmålsskörd i Sverige var mycket stor, vilket medförde 

betydande överskott. Till följd av de relativt höga världsmarknadspriser

na på spannmål kan regleringsekonomin på spannmålsområdet förbätt

ras. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden överlämnade i början 

av december 1974 en rapport benämnd Spannmål som behandlar spann

målsproduktionen och dess utveckling. Mot bakgrund av de starka 
skördevariationer och de betydande prisvariationer, som framdeles kan 
förväntas på den internationella marknaden, bör enligt rapporten en 

utbyggnad av lagringskapaciteten för spannmål övervägas. Bl. a. med 

hänsyn härtill föreslår regeringen en ökad beredskapslagring av bröd
säd med 40 000 ton. Den ökade lagringen föreslås ske av 1974 års 
spannmålsskörd. 

Fr. o. m. den 1 juli 1974 har en uppräkning skett av prisstödet till 
jordbruket i norra Sverige. Således har både stödnivåerna och gräns
dragningen mellan olika stödområden justerats. Även prisstödet till ren
näringen har ökat. 

Avbytarutredningen har avgett sitt betänkande med förslag till ett 
avbytarsystem för jordbruket. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Under budgetåret 1973/74 har investeringsverksamheten inom jord

bruket och trädgårdsnäringen ökat i förhållande till närmast föregående 
budgetår. Ramarna för de statliga lånegarantierna har utnyttjats i 

större utsträckning än tidigare. Särskilt markant är ökningen av kredit
garantierna för lån till inre rationaliseringsåtgärder. För att tillgodose 

behovet nästa budgetår föreslås en höjning av garantiramen för dessa 

åtgärder med 35 milj. kr. till 130 milj. kr. Nu gällande totalram av 

ca 300 milj. kr. bedöms dock kunna vara tillräcklig också för budget
året 1975176. 
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Ramarna för statsbidrag till åtgärder för jordbrukets yttre och inre 
rationalisering har för budgetåret 1974/75 höjts till 28 milj. kr. Ra
marna beräknas bl.i helt utnyttjade. Den stora efterfrågan på bidrag 
sammanhänger i första hand med de utvidgade bidragsmöjligheter som 
tillkommit under st!nare år såsom stöden till begränsat utvecklingsbara 
mjölkproduktionsföretag och till miljövårdande åtgärder. Medelsbehovet 
väntas öka ytterligare. För budgetåret 1975/76 föreslås därför bidrags
ramarna höjda till totalt 30 milj. kr. 

Sambruksutredningen har under år 1974 avgett betänkandet Jord
bruk i samverkan. Betänkandet, som har remissbehandlats, bereds f. n. 
inom jordbruksdepartementet. 

Jordfonden, som har stor betydelse för strukturrationaliseringen, 
uppgår f. n. till 277 milj. kr. Både fastighctsförvärven med anlitande 
av fonden och försäljningen av fastigheter uppnådde budgetåret 1973/ 
74 sina hittills högsta nivåer. Det är angeläget att verksamheten kan 
upprätthållas på en hög nivå även under kommande budgetår. Detta 
kan dock ske utan att ytterligare medel tillförs fonden. 

Den 1 juli 1975 omlokaliseras lantbruksstyrelsen till Jönköping. 
Rådgivnings- och kursverksamhet är ett viktigt instrument för att 

främja jordbrukets rationalisering. Under budgetåret 1975/76 kommer 
fortsatt uppmärksamhet att ägnas åt de nya bestämmelserna om jord
bruksbeskattning samt åt arbetarskydd och andra arbetsmiljöfrågor. 
Den under budgetåret 1972/73 startade verksamheten med lantbruks
program i TV kommer att fortsätta. 

För skador på 1973 års skörd utbetalades under våren 1974 21,1 
milj. kr. Statens bidrag till skördeskadefonden föreslås liksom inne
varande budgetår uppgå till 30 milj. kr. Efter det att ersättningar för 
skador på 1974 års skörd utbetalats för Norrland uppgår fonden till 
ca 220 milj. kr. 

Rationaliseringen av renskötseln fortskrider i beräknad omfattning. 
För att underlätta rationaliseringen föreslås viss ändring i reglerna om 
avgångsvederlag till renägare. 

Skogsbruk 

De förbättrade konjunkturerna för svenska skogsindustriprodukter 

innebar att exportvärdet av dessa ökade från 8,9 miljarder kr. år 1972 
till 12,7 miljarder kr. år 1973. Under år 1974 har efterfrågan på så

gade trävaror minskat. Den minskade exporten har dock uppvägts av 
ökade priser. Exporten av cellulosa och papper under år 1974 beräknas 

öka med 5 % jämfört med år 1973 och exportvärdet med ca 45 % . 

För år 1975 väntas exporten av sågade trävaror minska ytterligare. 
Exporten av cellulosa och papper väntas minska i volym men öka 
något i värde. 

Nettoavverkningarna, som år 1973/74 uppgick till ca 77 milj. skogs-
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kubikmeter, väntas minska något under år 1974175 men med en viss 
ökning av massaveden på bekostnad av sågtimmer. Priset på sågtimmer 
som år 1973/74 steg med närmare 75 % väntas vara oförändrat under 
1974/75. Massavedspriserna däremot som steg med ca 35 % väntas 
öka med ytterligare 40-45 %. 

I november 1974 infördes prisstopp på pappersmassa som används 

för tillverkning av papper för den svenska marknaden. I december 1974 

beslutade riksdagen att 15 % av företagens vinster skall avsättas till sär

skild investeringsfond. Vidare beslutades att skattskyldig som driver 

skogsbruk och som inte är skyldig att göra avsättning till särskild in

vesteringsfond skall avsätta mellan 10 och 20 % av virkesintäktema un

der tiden den 1 november 1974-den 31 december 1975 på särskilt in

vestcringskonto. Medlen får i det senare fallet tas i anspråk för olika 
skogsvårdsåtgärder och för vägbyggnader. 

Fr. o. m. den 1 januari 1975 har vissa nya bestämmelser införts i 
skogsvårdslagen. Dessa innebär bl. a. att det i lagen slås fast att natur
vårdens intressen skall beaktas i skogsbruket. Vidare underlättas genom 
de nya bestämmelserna skogsvårdsstyrelsernas uppföljning av återväxt

åtgärder. 
I april 1974 tillkallades särskilda sakkunniga för att utreda den stat

liga administrationen på skogsbrukets område (skogsadministrativa ut

redningen). Utredningen skall anpassa sina förslag till dem som kom
mer att lämnas av 1973 års skogsutredning. Skogsutredningen väntas 

inom kort redovisa preliminära virkesbalanser för hela landet. 
Den 1 juli 1975 omlokaliseras skogsstyrelsen till Jönköping. 
Det av riksdagen våren 1974 beslutade stödet till intensifierad skogs

vård i norra Sverige har dels skapat sysselsättning på kort sikt, dels 
förbättrat sysselsättningsläget och skogsindustrins råvaruförsörjning på 
lång sikt. För detta ändamål föreslås att stöd skall kunna lämnas med 
30 milj. kr. 

Fiske 

Inom fiskerinäringen har konsolideringen av fiskeföretagen fortsatt. 
Vidare har det statliga stödet vidgats för att möjliggöra en stabilisering 
av förhållandena i samband med finansieringen av fiskcinvesteringar. 
Fr. o. m. budgetåret 1974/75 får sålunda statlig garanti utgå dels för 
lån till konsolidering av fiskeföretag, dels för lån till förvärv av fiske
fartyg, lån till rationaliseringsåtgärder samt driftlån i samband med 
investeringar. För nämnda ändamål får statliga lånegarantier på sam

manlagt 20 milj. kr. lämnas. Statliga kreditgarantier på sammanlagt 5 
milj. kr. får jämsides med lån från en särskild lånefond lämnas även 

för lån till investering i fiskets berednings- och konservindustri. Dess
utom utgår statliga fiskerilån för investeringar och rationaliseringsåt

gärder i fisket med 9 milj. kr. Bidrag och lån har även ställts till för-
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fogande för fiskare som drabbats ekonomiskt till följd av förbudet mot 
sillfiske i Nordsjön och Skagerak under vissa delar av året. 

För nästa budgetår föreslås stödåtgärder av samma omfattning som 

innevarande budgetår. 
Resurserna för havsfiskeforskning har förstärkts genom att fiskeri

styrelsen under år 1974 erhållit ett nytt fiskeriundersökningsfartyg. 

Service och kontroll 

Livsmedelslagen har vidgat möjligheterna att fortlöpande vidta åtgär
der för att förbättra livsmedelshygienen och hindra olämpliga tillsatser 
i livsmedel. Genom hållbarhctsmärkning, innchållsdeklaration, varu
märkning m. m. har konsumenterna fått ökade möjligheter att bedöma 

livsmedlens kvalitet och näringsvärde. Även i fråga om importerade 
livsmedel har kontrollen utvidgats. En utökad offentlig livsmedelskon
troll inom landet :förbereds. För nästa budgetår föreslås viss förstärk
ning av statens livsmedelsverks undersökningsavdelning. Verkets om

lokalisering till Uppsala sommaren 1975 föranleder vissa ny- och er
sältningsanskaffningar av instrument och annan utrustning. 

1973 års riksdag antog ändrade grunder för distriktsvetcriniirorgani
sationen. Statsmakternas beslut innebar bl. a. att antalet tjänster inom 
distriktsvetcrinärorganisationen ökade. Vidare reducerades kostnaderna 

för djursjukvård för avlägset boende djurägare. Ytterligare reducering 
föreslås nu för dessa djurägare. Nuvarande bestämmelser om bidrag 
till kostnaderna för djursjukvård för mindre bemedlade föreslås änd
rade. Avsikten är att mindre bemedlade lantbrukare, vilkas besättningar 
särskiit drabbas av husdjurssjukdomar, inte av kostnadsskäl skall be
höva avstå från vet·~rinärmedicinska åtgärder. 

197..J. års riksdag har beslutat om den framtida organisationen av 
växtskyddsverksamhetcn. Beslutet innebär bl. a. att växtskyddsanstal
tens forsknings- oc:h försöksverksamhet skall föras över till lantbruks
högskolan samt inspektionsverksamhcten till lantbruksstyrelsen och 
lantbruksnämnderna. Rådgivnings- och informationsfrågorna skall för

delas mellan lantbruksstyrelsen, lantbruksnämnderna och lantbruks

högskolan. Kemiska avdelningen skall föras över till statens lantbruks

kemiska laboratorium. Växtskyddsanstalten upphör därmed som sär

skild myndighet. Omorganisationen skall i huvudsak ske den 1 juli 

1976 men föreslås börja redan den 1 januari 1976. 

Utredningen om kontrollanstalterna på jordbrukets område har avgett 

betänkande om utsädeskontrollens organisation och lokalisering m. m. 
Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Utbildning och forskning 

I enlighet med beslut av 1974 års riksdag leds jordbrukets högskolor, 

statens veterinärmedicinska anstalt, veterinärinrättningen i Skara och 
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statens skogsmästarskola från den 1 januari 1975 av en gemensam 
styrelse. Under styrelsen finns bl. a. gemensam central förvaltning 
och gemensam biblioteksorganisation. Inrättandet av styrelsen utgör ett 
led i den samordning av verksamheterna vid jordbrukets högskolor som 
inleddes genom statsmakternas beslut år 1970 om omlokalisering till 

Uppsala av veterinärhögskolan och statens veterinärmedicinska anstalt. 

En del av statens växtskyddsanstalt kommer också att integreras med 
lantbrukshögskolan. Integrationstanken har vidare kommit till uttryck 

vid beslut om lokalförsörjningen för de verksamheter som skall flytta 
till Uppsala. Sålunda har ett busdjursvetenskapligt centrum uppförts för 

ämnesmässigt närstående verksamheter vid lantbrukshögskolan och ve

terinärhögskolan. Vidare är ett kliniskt centrum för de båda högsko
lorna under uppförande. Härutöver har byggnadsstyrelsen fått i uppdrag 
att projektera anläggningar för ett för bl. a. lantbrukshögskolan och 
skogshögskolan gemensamt ekologiskt miljövårdscentrum och ett gene

tiskt centrum. 
Anslagen till utbildning, forskning och försöksverksamhet på jordbru

kets, trädgårdsnäringens, skogsbrukets och veterinärmedicinens områden 

föreslås för nästa budgetår uppgå till 325 milj. kr., vilket innebär en 
ökning med ca 67 milj. kr. Särskilda förhandlingar har under år 1974 
förts om avtal med berörda branscher om finansieringen för en treårs
period av kollektiv forskning dels på det jordbrukstekniska området, 
dels på det skogstekniska området, dels rörande skogsträdsförädling och 
skogsgödsling ro. m. Det statliga stödet till jordbruksteknisk och skogs
teknisk forskning föreslås för treårsperioden uppgå till 4,4 resp. 13,2 
milj. kr. Stödet till forskning rörande skogsträdsförädling och skogs
gödsling m. m. föreslås uppgå till ca 5,7 milj. kr. Vad gäller skogshög
skolan föreslås bl. a. en fortsatt uppräkning av resurserna för riksskogs
taxcringen i syfte att öka kännedomen om skogstillståndet och dess 
föriindringar. 

Byggnadsarbeten för 204 milj. kr. har det senaste året påbörjats eller 
varit under utförande. För nästa budgetår föreslås ett anslag till bygg
nadsarbetcn vid jordbrukets högskolor m. m. av 85 milj. kr. För inred
ning och utrustning av lokalerna beräknas ett anslag av 30 milj. kr. 

Miljiilård och idrott 

I\'iålet för miljöpolitiken är att skapa ett sådant samhälle för dagens 
och morgondagens människor att berättigade krav på en livsvänlig 
miljö kan tillgodoses. Därför måste miljöförstörelsen hejdas och för
störd miljö så långt som möjligt återställas. För att detta mål skall 
nås krävs en aktiv miljöpolitik - nationellt och internationellt. l\'1iljö
politikens medel - lagstiftning, planering, forskning och utvecklings
arbcte, ekonomiska stimulansåtgärder, administration, internationell 
samverkan - måste fortlöpande förstärkas. 
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Under år 1974 har beslut fattats om utveckling av ett informations
system för miljövården. Syftet med detta informationssystem är att ef
fektivisera och systematisera insamlandet av data rörande miljön. Ut

vecklingsarbetet leds av den nyinrättade miljödatanämnden. 
Andringar i naturvårdslagen och kommunala renhållningslagen har 

genomförts. 
Andringarna i naturvårdslagen, som grundas på förslag av natur

vårdskommitten, innebär att strandskydd skall råda vid havet, insjöar 

och vattendrag med de undantag som anges av länsstyrelserna. Vidare 
införs tillståndstvång för täkt av bl. a. matjord och torv. Säkerställande 
av markområden för bl. a. rekreation och friluftsliv kan ske genom 
bl. a. ett nytt institut kallat naturvårdsområde. Restriktioner införs be
träffande uppsättande av förbudsskyltar och affischering i naturen. 

Kommunernas ställning inom naturvården stärks bl. a. genom att 
vissa beslutsfunktioner kan delegeras till kommun. Genom en sär
skild lagstiftning har vidare ökade möjligheter skapats att skydda och 

bevara bokskogarna. 
Andringama i kommunala renhållningslagen ger kommunerna större 

möjlighet att själva bestämma den närmare omfattningen av renhåll
ningsverksamheten. 

Avfallshantering och återvinning av råvaror ur avfallsprodukter är 
aktuella och viktiga miljöfrågor. Under år 1974 bar en arbetsgrupp inom 
departementet behandlat dessa frågor. I ett i november avlämnat be
tänkande har arbetsgruppen föreslagit åtgärder som avser bl. a. se
parering av papper i hushållen, återvinning av annat hushållsavfall, 
insamling och behandling av miljöfarligt avfall, omhändertagande av 
skrotbilar, m. m. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Den omfattande utbyggnaden av kommunala reningsverk har fort
satt också under år 1974. Under åren 1968-1974 beräknas totalt ca 
2,5 miljar=er kr. ha investerats i kommunala avloppsreningsverk. Till 
dessa investeringar har utgått 1 055 milj. kr. i statsbidrag. 

Utbyggnaden av reningsverkskapaciteten har lett till en kraftig minsk

ning av utsläppen av föroreningar. År 1950 fanns ett tiotal acceptabla re
nin;;:overk i drift . .Den 1 juli 1974 var motsvarande tal 1 548. Ar 1968 
sai,1. ,ie inemot en tredjedel av tätorternas hushåll anslutning till re

ning5verk. Nu är det endast 1 % . En snabb utbyggnad av de kemisk

biologiska reningsverken har skett under de senaste åren. Mera än 50 % 

av tätortsbefolkningen är bosatt i orter som är anslutna till denna typ av 
reningsverk. Ytterligare ett reningssteg nämligen filtrering börjar nu in

föras vid byggandet av nya reningsverk inom särskilt känsliga områden. 
Också på industrisidan har utbyggnaden av reningsanordningar va

rit omfattande. Kraven i fråga om reningsåtgärder har successivt 

skärpts. Statsbidrag har underlättat för den äldre industrin att uppfylla 

de ställda kraven. Sedan år 1969 har sammanlagt 770 milj. kr. ansla-
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gits till miljövårdande åtgärder inom industrin, varav 470 milj. kr. ut
gjort förhöjda statsbidrag. Under det senaste året har bidragsgivningen 

i ökad utsträckning inriktats på åtgärder som innebär att nya tekniska 
lösningar utprovas. 

Reningsåtgärderna inom industrin har lett till en avsevärd minsk

ning av utsläppen av föroreningar. Som exempel kan nämnas att ut

släppen per dygn av s. k. syreförbrukande substanser från år 1969 till år 

1974 beräknas ha minskat med 520 ton och metallutsläppen med 15 
ton. Utsläppen av giftiga ämnen har också minskat. Särskilda ansträng
ningar har gjorts för att begränsa kvicksilverutsläppen. Dessa utsläpp 

i våra vatten som tidigare uppgick till mellan 35 000 och 40 000 kg/år 

har nu minskat till ca 800 kg/år. 
Ett viktigt inslag i miljöpolitiken är säkerställandet av områden för 

allmänhetens rekreation och friluftsliv samt för kulturella eller veten
skapliga ändamål. Detta sker i första hand genom avsättande! av natur
reservat. Antalet reservat var den 1 juli 1974 ca 750 med en samman
lagd areal av ca 735 000 ha. Genom olika skötselåtgärder görs dessa 

områden mera tillgängliga för allmänheten. Under året har försöks
verksamheten på landskapsvårdens område fortsatt. Betydande land

skapsvårdsinsatser har också gjorts i form av beredskapsarbeten. Bud

getåret 1973/74 beräknas sådana arbeten ha utförts till en total kost
nad av ca 65 milj. kr. Också idrotts- och friluftsanläggningar har upp
förts inom ramen för arbetsmarknadspolitiken till en kostnad av ca 
71 milj. kr. 

Utredningen om spridning av kemiska medel, miljöforskningsutred
ningen, fritidsbåtutredningen, utredningen om kostnaderna för miljövår
den och jaktmarksutredningen har under året avgett betänkanden. Re
missbehandling eller beredning av förslagen pågår. Proposition i anled
ning av det under år 1973 presenterade betänkandet om turism och re
kreation i Sverige beräknas kunna läggas fram under våren 1975. 

Förslagen för 1975/76 innebär ett fullföljande av de omfattande in
satser på miljövårdsområdet som gjorts under de senaste åren. Sam
manlagt beräknas anslagen till miljövård och idrott uppgå till 389,5 milj. 
kr. för nästa budgetår. 

För naturvårdsverkets del innebär förslagen förstärkta resurser i 
första hand för kontrollen av hälso- och miljöfarliga varor. Ett sär
skilt anslag på 1 milj. kr. föreslås ställas till produktkontrollnämndens 

förfogande för undersökningar rörande hälso- och miljöfarliga varor. 
Anslagen för att säkerställa och vårda naturområden föreslås öka 

med 1,5 milj. kr. till 25,l milj. kr. För miljövårdsinformation föreslås 
ett anslag av 2,3 milj. kr. 

Stödet till idrotten föreslås öka med 10,5 milj. kr. till sammanlagt 

100,5 milj. kr. Av detta belopp avser 75,9 milj. kr. organisationsstöd och 
2-1,6 milj. kr. anläggningsstöd. Därutöver beräknas under åttonde hu-
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vudtiteln betydand1: belopp till lokalt aktivitetsstöd samt till utbildning 
vid idrottsskolor av skilda slag. 

Anslaget till naturvårdsverket för miljövårdsforskning föreslås öka 

med drygt 3 milj. kr. till 26,7 milj. kr. För den av staten och industrin 
gemensamt finansierade forskning som utförs vid Institutet för vatten
och luftvårdsforskning föreslås en ökning av det statliga bidraget till 
3 milj. kr. Den ökade satsningen avser främst forskning inom avfalls
området. 

För särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet föreslås ett 
ökat anslag med 1 milj. kr. till 5 milj. kr. Anslaget avses bl. a. användas 
för fortsatt utredning rörande restaurering av Hornborgasjön. 

För bidrag till kommunala avloppsreningsverk föreslås en oförändrad 

bidragsram av 130 milj. kr. De bidrag till miljövårdande åtgärder inom 
industrin som utgått sedan år 1969 föreslås upphöra med utgången av 
innevarande budgetår. Ett särskilt anslag av 15 milj. kr. föreslås för bi
drag till avfallsanläggningar m. m. 

Internationellt samarbete 

Under år 1974 har EFTA nått enighet om att behålla den frihet för 
handel med jordbruksprodukter som baserades på bilaterala EFT A
avtal i vilka Danmark ingick som part och vilka formellt utlöpte i och 

med att Danmark inträdde i EG. 
Förberedelserna för de multilaterala handelsförhandlingarna i GATT:s 

regi har pågått under året. Särskilda arbetsgrupper har tillsatts för jord
bruksfrågor och tropiska produkter. 

Sverige har ratificerat protokoll som avser en förlängning av 1971 års 

vetekonvention och 1971 års konvention om livsmedelshjälp t. o. m. den 

30 juni 1975. 
FN:s miljöstyrelse höll sitt andra sammanträde i Nairobi den 11-22 

mars 1974. Miljöstyrelsen, som bl. a. Sverige tillhör, antog vid samman
trädet ett program för miljövårdsarbctet inom FN:s ram. Dessutom 

gjordes vissa prioriteringar. Bosättnings- och bebyggelsemiljö, utveck

ling av miljövänlig teknik, jorderosion, globalt mätstationsnät för bl. a. 

miljöföroreningar, havsmiljön och utrotningshotade arter tillhör de om

råden som man skall fästa särskild vikt vid i det fortsatta arbetet. 

Ett första miljöministermöte inom OECD hölls i Paris den 13 och 14 

november 1974. Miljöministrarna antog en miljödeklaration och ett an

tal rekommendationer för det fortsatta arbetet inom OECD:s miljökom

mittc. Bland de frågor som fortsättningsvis kommer att särskilt upp

märksammas märks avfall, energi och miljö samt reglering av sprid
ningen av föroreningar över nationsgränserna. 

Sverige undertecknade den 10 juni 1974 konventionen till förhindran

de av havsförorcning från landbaserade källor. Den 22 mars 1974 un

dertecknade Sverige konventionen om skydd av Östersjöområdets ma-
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rina miljö. Särskilda propositioner om godkännande kommer att före

läggas riksdagen under år 1975. 

Konventionen till förhindrande av havsföroreningar från landbasera

de källor omfattar samma vattenområde som den s. k. Oslo-konventio

nen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg 

och luftfartyg. Första kommissionssammanträdet inom ramen för Oslo

konventionen höils i oktober 1974. 

Den 19 februari 1974 undertecknade Sverige tillsammans med Dan

mark, Finland och Norge den nordiska miljöskyddskonventionen, vil

ken också ratificerats av Sverige. 

Den 5 april 1974 undertecknades en svensk-dansk överenskommelse 

för att skydda Öresund mot föroreningar. Även denna överenskommelse 

har Sverige ratificerat. 

Inom ramen för den nordiska ämbetsmannakommitten för miljövårds

frågor har utarbetats en avfallsrapport. Rapporten innehåller i huvud

sak förslag till nordiskt samarbete i fråga om s. k. problemavfall, särskilt 

tekniskt avfall. 

Sverige har ratificerat en konvention om internationell handel med 

utrotningshotade arter av vilda djur och växter. 

Sverige har tillträtt en överenskommelse angående våtmarker av in

ternationell betydelse i synnerhet såsom uppehållsplats för vattenfåglar. 

FN:s tredje havsrättskonferens inleddes i slutet av år 1973. Sverige 

deltog jämte flertalet andra stater i konferensen. Huvudsessionen ägde 

rum i Caracas, Venezuela, under tiden den 20 juni-den :9 augusti 

1974. Under sessionen behandlades bl. a. frågan om reglering av fiske

r~ittigheterna och skyddet av den marina miljön. Arbetet kunde som vän

tat inte slutföras under sessionen. Konferensen fortsätter därför sitt ar

bete under våren 1975. 

Sverige har ratificerat en konvention rörande fisket och bevarandet av 

de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten. En särskild fiskerikom

mission för Östersjön har bildats för att leda samarbetet. Vid kommis

sionens första sammanträde i oktober 1974 antogs bl. a. en rekommen

dation om fiskeregler för konventionsområdct. Fiskereglerna avses träda 

i kraft den 1 juli 1975. 

Den nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) har under året 

utvidgnt gällande kvoteringar till flera fiskslag. Beslut har fattats om att 

även fortsättningsvis tillämpa fångstbegränsning för bl. a. sill. 

Sverige har under år 1974 deltagit i FAO:s verksamhet, som domine

rats av det kritiska läget för världens livsmedelsförsörjning och organi

sationens förberedelsearbete för FN :s världslivsmedelskonferens. 

FN:s världslivsmedelskonferens förbereddes genom sammantdiden 

i New York, Geneve och Rom. Sverige deltog i förberedelsearbetet lik

som i själva konferensen som hölls den 5-16 november 1974 i Rom. 

Vid konferensen antogs bl. a. en deklaration om utrotande av hunger 
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och 20 resolutioner om åtgärder för att förbättra världens Iivsmedels
försörjning och särskilt livsmedclsproduktionen och konsumtionen i ut
vecklingsländerna. Framför allt F AO uppmanades att intensifiera sitt 
arbete på en rad områden inom jordbruksutveckling och livsmedelspro

duktion. En av resolutionerna behandlade de institutionella formerna 
för Iivsmedelsfrågornas handläggning inom FN-systemet. Bl. a. före
slogs upprättandet av ett världslivsmedelsråd. I en annan resolution 
uppmanades regeringarna att inrätta en internationell fond för jord

bruksutveckling. 

Sammanställning 

Förändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhetsom
råde i förhållande till riksstaten för budgetåret 1974175 framgår av föl-
jande sammanställning uttryckt i milj. kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1974/75 1975/76 

DRIFIBUDGETEN 
A. Jordbruksdepartementet m. m. 17,6 19,6 + 2,0 
B. Jordbrukets rationalisering m. m. 166,4 185,7 + 19,3 
C. Jordbruksprisreglering 2 317,3 2 804,6 + 487,3 
D. Skogsbruk 119,6 126,7 + 7,1 
E. Fiske 20,4 21,2 + 0,8 
F. Service och kontroll 101,6 114,6 + 13,0 
G. Utbildning och forskning 208,4 239,9 + 31,5 
H. Miljövård m. m. 384,6 385.5 + 0,9 
I. Diverse 5,5 6A + 0,9 

Summa för driftbudgeten 3 341,5 3904,4 + 562,8 

KAPITALBUDGETEN 
Statens affärsverksfonder 

Domänverket 4,0 4,0 
Statens allmänna fastighetsfond 50,0 85,0 + 35,0 
Statens utlåningsfonder 1,9 0,7 1,2 
Diverse kapitalfonder 0,0 0,0 

Summa för kapitalbudgeten 55,9 89,7 + 33,8 

Totalt för jordbruksdepartementet 3 397,4 3994,1 + 596,6 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Lundkvist. 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträdc 
1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt rör jordbruks
departementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDG ETEN Nionde huvudtiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Jordbruksdepartementet 

1973174 Utgift 
197 417 5 Anslag 
1975176 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar 
Expenser 

6 227 565 
7 200000 
8 030 000 

1974/75 

54 
31 

85 

6 796 000 
159000 
245 000 

7 200 000 

Beräknad ändring 
1975/76 

Föredraganden 

+ 794000 
+ 14000 
+ 22 000 

+ 830000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 8 030 000 kr. 

Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 
1965: 65 s. 19, SU 1965: 105, rskr 1965: 295) beslutat inrätta en tjänst 
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för kansliråd i jordbruksdepartementet. Tjänsten har inrättats för che
fen för planerings- och budgetsekretariatet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 8 030 000 kr. 

A 2. Lantbruksrepresentanter 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

738 364 
1374000 
1474 000 

Lantbruksrepresentanterna har till uppgift att inhämta och förmedla 
kunskaper om jordbruket, skogsbruket och fisket samt därmed samman
hängande näringar ävensom miljövården i de länder eller internationella 

organisationer som ingår i deras verksamhetsområden. F. n. är lant
bruksrepresentanterna placerade i Bryssel, Moskva, Nairobi, Rom och 

Washington. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Vissa biträdcskostnader 
Sjukvård 
Resekostnader och expenser inom verksamhets

området 
Ersättningar för resor till och från Sverige 

vid tjänsteuppdrag och semester 
Ersättning för kostnader för förhyrning av bo

städer 

1974/75 Beräknad ändring 
1975/76 

5 
3 

8 

817 000 
249 000 

4000 

112 000 

1 000 

191 000 

1374 000 

Föredraganden 

+ 47 000 
+ 15 000 

+ 8000 

+ 30000 

+ 100000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksrepresentanter för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 474 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

4 983 958 

8 700 000 

9 700 000 

Reservation 579 680 
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1 anledning av beslut av 1974 års riksdag angående utveckling av ett 
informationssystem för miljövården (prop. 1974: 46, JoU 1974: 20, rskr 
1974: 218) har Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 inrättat en särskild nämnd, 
miljödatanämnden, för att leda utvecklingsarbetet. Enligt samma riks
dagsbeslut skall kostnaderna för utvecklingsarbetet betalas från före
varande anslag. Innevarande budgetår disponerar nämnden ett belopp 
av högst 3,8 milj. kr. För budgetåret 1975/76 beräknar jag nämndens 
medelsbehov till högst 4,8 milj. kr. 

För den övriga utredningsverksamhet som betalas från anslaget bör 
tas upp 4,9 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett re

servationsanslag av 9 700 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

393 980 
380 000 
400 000 

Reservation 249 395 

Anslaget bör höjas med 20 000 kr. Jag hemställer att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva
tionsanslag av 400 000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M. M. 

B 1. Lantbruksstyrelsen 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

16 620 137 

17 580000 
21118 000 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
lantbruket och lantbrukets rationalisering, den allmänna hälso- och 
sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet, i den 
mån sådana ärenden inte ankommer på annan myndighet. Styrelsen är 
chefsmyndighet för lantbruksnämnderna och deras ortsombud, distrikts
veterinärorganisationen samt statens hingstdepå och stuteri. Styrelsen är 
också tillsynsmyndighet över statens lantbruksinformation, statens cent
rala frökontrollanstalt och de lokala frökontrollanstalter som är behö
riga att utföra statsplombering av utsädesvara, statens maskinprovningar 
samt de lokala lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stadgar styrelsen 
fastställt. Styrelsen skall vidare följa verksamheten vid de hushållnings
sällskap för vilka styrelsen fastställer stadgar. 

Lantbruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lantbruksstyrelsen är 
en generaldirektör. Inom styrelsen finns fyra avdelningar, nämligen ad
ministrativa avdelningen, företagsavdelningen, växtodlingsavdelningen 
och veterinär- och husdjursavdelningen, samt en jordbruksekonomisk 
byrå, vars verksamhet överförs till statistiska centralbyrån den 1 juli 
1975. Dessutom finns en planeringsenhet, en enhet för internationella 
ärenden samt ett revisionskontor. 

Styrelsen ställer personal till förfogande för statens lantbruksinforma-
tion. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Handläggande personal 110 +18 + 6 
Övrig personal 78 +17 +20 

188 +35 +26 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 12 979 000 + 807 000 + 1690000 
Sjukvård 20 000 + 2000 + 2000 
Reseersättningar 1 333 000 + 246 000 - 11000 

Därav utrikes resor (55 000) (+ 5 000)( + 5 000) 
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1974/75 

Lokalkostnader 1263000 
Expenser 1 381 000 

Därav engångsutgifter (87 000) 
Gemensam kontorsservice m. m. 

Därav engångsutgifter (-) 
Upplysningsverksamhet 455 000 
Kostnader för viss infor-

mationsverksamhet 150 000 

17 5!11 000 
Uppbördsmede/ 
Försålda formulär, blanketter 
och kungörelser m. m. 1 000 

Nettoutgift 17 580 000 

Lantbruksstyrelsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks
styrelsen 

+1410000 
- 616 000 

(+ 33 000) 
+2 655 000 

(+ 21 000) 
+ 77000 

+4 581 000 

+4581000 

Före
draganden 

+1410 000 
+ 393 000 

(+ 13 000) 

(-) 
+ 54000 

+3538 000 

+3 538000 

Lantbrukets omstrukturering och effektivisering har under senare år 
försiggått i hög takt. En betydande minskning har därvid skett i fråga 

om såväl antalet förvärvsarbetande i jordbruk som antalet brukningsen
heter och antalet kor. Även arealen åker har minskat. Denna utveckling 
har under de senaste 20 åren ägt rum inom ramen för en i stort sett 
oförändrad produktionsvolym. Akerarealen har under perioden 1961-
1971 i genomsnitt sjunkit med 0,9 % eller 28 000 ha per år och uppgår 

f. n. till ca 3 milj. ha. Nedgången under 1972-1973 var 12 000 ha. En 
liknande tendens i fråga om nedgång gäller antalet brukningsenheter, där 
minskningen mellan 1961 och 1971 var 8 000 per år, medan motsva

rande tal för år 1972/1973 var 5 000. Ar 1973 fanns 139 000 bruknings
enheter med mer än 2 ha åker. 

Den sedan lång tid tillbaka pågående minskningen av antalet kor har 
brutits. Perioden 1971-1973 redovisar en uppgång av koantalet vilken 
skett till största delen genom en snabb ökning av antalet kor per be
sättning och inte genom ökning av antalet företag med kor. Den allt
jämt ogynnsamma besättningsstrukturen, mjölkproducenternas ålders
sammansättning samt den låga investeringstakten i ladugårdar under 
hela efterkrigstiden kan emellertid komma att leda till en kominskning 
under senare delen av 1970-talet. 

Det föreligger en stor skillnad mellan nuvarande företagsstruktur och 
en företagsstruktur anpassad till rådande tekniska och ekonomiska för

utsättningar. Eftersom dessa förutsättningar inte är konstanta utan lik

som hittills torde komma att ändras med den tekniska utvecklingen för

skjuts ständigt målet för lantbrukets rationaliseringsverksamhet. Vid 

fortsatt ekonomisk tillväxt i det svenska samhället och vid nu gällande 
jordbrukspolitiska riktlinjer kan under resten av 1970-talet väntas en 
snabb strukturrationalisering. Samtidigt har man att räkna med en ökad 

2 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 11 
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produktivitet inom jordbruket. Det är alltjämt nödvändigt att lantbru
kets omstrukturering och övrig anpassning till rådande tekniska och 
ekonomiska förutsättningar stöds och underlättas genom olika statliga 

insatser. 
Målet för lantbruksverkets verksamhet i stort är att tillgodose efter

frågan från näringsutövarna inom jordbruket, trädgårdsniirin,gen och 
rennäringen på statligt stöd enligt gällande näringspolitiska beslut i så
dan omfattning och takt att en fortsatt rationalisering av berörda nä
ringar underlättas. Detta innebär att resurserna i fråga cm såväl perso
nal som tillgång på kreditgarantiramar och bidragsmedel måste vara ti!I

räckliga. 
Ambitionsnivån har i stort sett kunnat uppfyllas under budgetåret 

1973/74. Genom de ökade investeringarna i byggnader på jordbrukets 
område har dock i vissa län uppkommit en viss eftersläpning i lant
bruksnämndernas verksamhet med projektering av byggnader. För bud

getåret 1975/76 bör det vara möjligt att i stort sett uppr:itthålla hittills
varande ambitionsnivå om de personella resurserna får behållas oför
ändrade och tillgtmgen på medel för stöd till jordbrukets rationalisering 

ökas. 
Styrelsen behandlar därefter de särskilda yrkandena för hudgetåret 

1975176. 
1 a. Pris- och löneomräkning m. m. 1802000 kr., varav 415 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
b. Enligt riksdagens beslut (prop. 1974: 109, JoU 1974: 23, rskr 

1974: 242) bör växtinspektionen hos statens växtskyddsanstalt kunna 
föras över till lantbruksstyrelsen under budgetåret 1975/76. Styrelsen 
föreslår att verksamheten förs över den 1januari1976 ( +932 000 kr.). 

c. Eftersom jordbruksekonomiska undersökningen skall föras över 
från lantbruksstyrelsen till statistiska centralbyrån fr. o. m. den 1 juli 
1975 kan sex tjänster m. m. dras in (--459 000 kr.). 

2. I 0-alternativet föreslås indragning av 14 tjänster. 
3. För kostnader i samband med omlokaliseringen behövs 754 000 kr. 

4. För laboratoricutrustning till den centrala växtinspektionsverksam
heten behövs 35 000 kr. 

5. För tre kopieringsmaskiner och en automatradskrivare behövs 
65 000 kr. 

6. Resekostnadsanslaget behöver ökas med 210 000 kr. på grund av de 

fördyrade resekostnaderna efter omlokaliseringen till Jönköping. 

7. För den med skogsstyrelsen och domstolsverket gemensamma kon
torsservicen m. m. behövs 1129 000 kr. 

8. För anslutning av lantbruksverket till personaladministrativa infor
mationssystemet (OPAi) behövs 70 000 kr. 

9. För ersättningar till ordförande och ledamöter i växtskyddsnämn
den behövs 2 000 kr. 
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20. För en försvarsassistent behövs 35 000 kr. 

I detta sammanhang bör frågan om svinstamkontrollen tas upp. 
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 28 december 1973 

tillkallades en sakkunnig1 med uppdrag att utreda huvudmannaskapet 

för svinstamkontrollen. Den 4 september 1974 har utredningen avläm

nat betänkandet (Ds Jo 1974: 2) Huvudmannaskapet för svinstamkon

trollen. Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av statens 

fortibruksnii11111d, lantbruksstyrelsen, lantbrukslzögskolan, Kooperativa 

j(irb1111det (KF), Köttbranschens riksförbund, Lantbrukamas riksförbund 

(LRF), Svenska svinavelsföreningen och Sveriges slakteriförbund. Dess

utom har samarbetskommittcn för svinstamkontrollstationerna inkommit 

:ned en skrivelse. 
Svinstamkontrollen syftar till att insamla data som erfordras för en 

rationell svinavel och som inte lämpligen kan erhållas på annat sätt än 

under kontrollerade förhållanden på speciella stationer. Sedan år 1952 
är lantbruksstyrelsen huvudman för svinstamkontrollen. Det innebär 

bl. a. att styrelsen för varje kontrollår bestämmer vilka besättningar som 
ska:t vara anslutna till verksamheten samt vilka grisar som skall kontrol

ler.is. Styrelsen publicerar resultaten i form av rapporter och årliga 
meddelanden. Själva kontrollen av djuren utförs vid speciella kontroll
~tationcr som ägs och drivs av hushållningssällskap, slakteriföreningar 

eller av dessa bildade sammanslutningar. Den del av resultatbearbet
ningen som utgörs av automatisk databehandling utförs av Svensk Hus
djursskötscl ek. för. (SHS). Lantbruksstyrelsens nettokostnader för svin
stamkontrollen uppgår till ca 310 000 kr. 

I propositionen 1967: 74 uttalade dåvarande chefen för jordbruksde
partementet att starka skäl talade för att administrationen och ledningen 
av kontrollverksamhcten på husdjursområdet i ökad utsträckning borde 
Ö".utas av näringsutövarna själva. Riksdagen hade inget att erinra mot 
detta uttalande (JoU 1967: 18, mem. 1967: 28, rskr 1967: 214). Till följd 
härav har verksamheten inom de flesta kontrollformerna övertagits av 
c:jur;igarnas egna organisationer. Lantbruksstyrelsens och lantbruksnämn
dernas l:ppgifter har därvid begränsats till att fastställa allmänna rikt
linjer för verksamheten samt till att övervaka denna. 

Vid sin prövning av huvudmannaskapet för svinstamkontrollen har 

utredningen funnit det nödvändigt att kontrollens officiella prägel kvar
står och föreslår därför att lantbruksstyrclsen fortsättningsvis skall över

vaka vcrks.:mhetcn och utfärda rambestämmelser för svinstamkontrol
lcns uppgifter och genomförande. Utredningen konstaterar att möjlig

heter föreligger att ge svinstamkontrollen ny huvudman. Två olika organ 
har därvid diskuterats, nämligen Svenska svinavelsförcningen och SHS. 
Utredningen har därvid funnit att av dessa endast SHS uppfyller ut-

' Fd. riksdagsmannen Sven Persson. 
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redningens krav. Utredningen framhåller att SHS har en lång och väl 
vitsordad erfarenhet av liknande verksamhet på nötkreaturs- och svin
området. SHS har vidare en uppbyggd centralt placerad organisation 
och goda personella resurser. Utredningen bedömer det som sannolikt 
att ett överförande av huvudmannaskapet för svinstamkontrollen till SHS 
innebär små omställningsproblem, då personalen vid SHS är väl för
trogen med arbetet inom svinstamkontrollen. På sikt bör det också en

ligt utredningen innebära en effektivisering av avelsarbetet om en och 
samma organisation står som huvudman för samtliga avelsaktiviteter 
på svinavelns område. Utredningen förutsätter att överförandet av hu
vudmannaskapet medför möjligheter för alla producentkategorier att 
få sina intressen beaktade och att få erforderlig insyn i svinstamkon
trollen. Den enskilde avelssvinuppfödaren bör också få möjlighet att 
vända sig till lantbruksstyrelsen med eventuella klagomål mot huvud
mannen. 

Eftersom jordbruksnäringen själv genom SHS skall svara för huvud
mannaskapct överlåter utredningen åt näringen att lägga fram förslag 
till verksamhetens finansiering. Vid ett överförande av huvudmannaska
pct kommer vissa administrativa kostnader som hittills betalats med 
budgetmedel att drabba näringen. Utredningen föreslår att dessa mer
kostnader, som uppskattas till 70 000 kr. per år, övergångsvis ställs till 
huvudmannens förfogande av budgetmedel. 

Samtliga remissinstanser utom Svenska svinavelsföreningen tillstyrker 
att huvudmannaskapet för svinstamkontrollen förs över till SHS. Svenska 
svinavelsföreningen anser att lantbruksstyrelsen skall kvarstå som hu
vudman för kontrollen. I andra hand förklarar sig föreningen beredd att 
själv bli huvudman. KF och Köttbranschens riksförbund tillstyrker 
överförandet under förutsättning att de erhåller möjligheter till insyn 
i verksamheten. Remissinstanserna understryker vikten av en statlig 
tillsyn och kontroll över verksamheten. Utredningens förslag till upp
gifter för lantbruksstyrelscm vid denna tillsyn tillstyrks. 

LRF framhåller att svinstamkontrollen är en angelägenhet för både 

producenter och konsumenter eftersom den bidrar till en effektivisering 
av produktionen och en förbättring av produkternas kvalitet. En icke 
oväsentlig del av kostnaderna bör därför enligt LRF täckas med allmänna 

medel. I den mån kostnaderna inte kan täckas över statsbudgeten bör 
införselavgiftsmedel eller andra reglcringsmedel ställas till förfogande. 
KF anser att staten i större utsträckning än vad som f. n. är fallet bör 

finansiera verksamheten. Köttbranschens riksförbund förordar att i fram
tiden finansieringen bör ske genom en särskild produktionsavgift. Statens 

jordbruksnämnd anser inte att en produktionsavgift är lämplig i nuva
rande läge eftersom någon slaktdjursavgift inte tas ut. I stället pekar 
nämnden på möjligheten att finansiera kontrollen med medel som ställs 
till jordbruksreglcringens förfogande i samband med prisstoppet eller 
eljest för att hålla Iivsmedelspriserna nere. 
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F öredraga11de11 

Utredningen om huvudmannaskapet för svinstamkontrollen har före

slagit att huvudmannaskapet förs över från lantbruksstyrelsen till Svensk 

Husdjursskötsel. Enligt min mening är erfarenheterna av näringsutövar
nas skötsel av husdjurskontroll goda. I likhet med utredningen anser jag 

att det föreslagna överförandet bör främja svinavelsarbetet. Jag tillstyr
ker därför i likhet med flertalet remissinstanser utredningens förslag. 

Omorganisationen bör ske den 1 oktober 1975. Liksom utredningen och 

rcmissinstanserna vill jag understryka vikten av att en officiell tillsyn 

och kontroll över verksamheten behålls. Det bör ankomma på lant
bruksstyrelsen att utöva denna tillsyn samt att fastställa rambestämmel

ser för verksamheten. Utredningen föreslår att övergångsvis årligen 
70 000 kr. ställs till den nye huvudmannens förfogande. Dessa medel 
bör, såsom jag kommer att föreslå under punkten B 9, anvisas från an
slaget Befrämjande av husdjursaveln m. m. Vad gäller finansieringen i 
övrigt av huvudmannaskapet avser jag att föreslå regeringen att ge sta
tens jordbruksnämnd i uppdrag att, efter överläggningar med lantbru
karnas förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdele

gation, lägga fram förslag härom. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

21 118 000 kr. Jag har därvid räknat med att växtinspektionen överförs 
till Iantbruksstyrelsen från statens växtskyddsanstalt den 1 januari 1976 

samt att jordbruksekonomiska undersökningen förs över till statistiska 
centralbyrån den 1 juli 1975. För domstolsverkets, lantbruksstyrelsens 
och skogsstyrelsens gemensamma kontorsservice m. m. i Jönköping har 
jag räknat medel för en tjänst utöver de medel som behövs på före
varande anslag till följd av överföring av viss personal m. m. från dom
stolsverket och skogsstyrelsen. Jag har också räknat medel för viss ut
rustning (4, 5). 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen att 

1. godkänna vad jag förordat om huvudmannaskapet för svin
stamkontrollen, 

2. till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1975176 anvisa ett för
slagsanslag av 21 118 000 kr. 

B 2. Lantbruksnämndema 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

100 453 032 
99 788 000 

109 853 000 

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och 

utveckling samt vidta eller hos Jantbruksstyrelsen föreslå de åtgärder 
som är påkallade eller i övrigt lämpliga, särskilt för att åstadkomma en 
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snabb strukturrationalisering inom lantbruket. Nämnden svarar även för 
vissa statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och husdjurs
skötsel, om skördeskadebidrag, skördeuppskattning och jordbruksstatis
tik samt om försöksverksamhet och kursverksamhet inom iantbrukets 
område. Nämnden handlägger vidare frågor inom fiskets och rennäring
ens områden och andra områden som enligt särskilda bestämmelser an
kommer på nämnden. 

Vid lantbruksnämnd finns, om inte lantbruksstyrelsen bestämmer an
nat, en strukturenhet, en produktionsenhet och en administrativ enhet. 
Vid lantbruksnämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
finns också en rennäringsenhet. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättniugar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Utrustning 

Därav engångsutgifter 
Utbildningskurser för viss 

personal vid lantbruksor
ganisationcn 

Kostnader i samband med 
projekteringsverksamhetcn 

Ersättning för tjänster samman
hängande med kontakter 
mellan Jantbruksnänmderna 
och näringsutövarna 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks- Före-
styrelsen draganden 

883 +3 +3 
431 +l +l 

1314 +4 +4 

80 034 000 + 9 182 000 + 9 182 000 
92 000 

7 525 000 + 689 000 + 6000 
7 745 000 + 756 000 + 636 000 
3 203 000 + 204 000 + 138 000 

(-) (+ 50 000) ( + 50000) 
520 000 + 190 000 + 103 000 

(-) (+ 117000)(+ 58 000) 

269 000 + 19 000 

300 000 

100 000 

99 788 000 + 11 040 000 + 10 065 000 

Inkomster vid lantbruksnämnderna, som redovisas på driftbudgetens 

inkLlmstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 5 milj. 

kr. (1974175 4,5 milj. kr.). 
Till lantbruksnämnderna influtna renbetesavgifter skall tas till upp

börd under anslaget för att användas inom renskötseln enligt föreskrifter 
s,1m meddelas av lantbruksstyrelsen. 

J.a 11 i bru ksstyrelsen 

T .antbruksnämndernas arbetsbelastning är fortfarande stor på grund 

av den ökade investeringsverksamheten, de nya stödformer som tillkom
mit på jordbrukets område och den ökade aktiviteten med översiktlig 
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planering i anslutning till den fysiska riksplaneringen. Styrelsen räknar 

med att i stort sett nu tillgängliga personalresurser skall vara tillfyllest 

även för budgetåret 1975/76. Statskontoret genomför f. n. på begäran av 

lantbruksstyrelsen en översyn av lantbruksnämndernas verksamhet. Re

sultatet härav beräknas kunna läggas fram våren J 976. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 10 873 000 kr., varav 2 727 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär inJragning av 81 tjänster. 

3. I samband med växtinspektionens överflyttning behövs 50 000 kr. 

för inköp av instrument och fältutrustning. 

4. För radiostationer till rennäringsavdelningarnas fältarbetande per

sonal behövs 117 000 kr. 

Föredraganden 

Enligt uttalande av 1967 års riksdag (prop. 1967: 74, JoU 1967: 18, 

rskr 1967: 214) bör tjänster, som lantbruksnämnd tillhandahåller på be

ställning och som rör jordbrukets och trädgårdsnäringens rationalisering, 

i princip betalas så att ersättningen ger full kostnadstäckning. Riksdagen 

beslutade dock att under en övergångstid full kostnadstäckning inte skulle 

krävas. Fr. o. m. budgetåret 1970/71 uppgår kostnadstäckningen till i ge

nomsnitt 75 % av självkostnaderna. Jag förordar nu att kostnadstäck

ningcn höjs till i genomsnitt 90 % . Regeringen bör liksom hittills få be

stämma den närmare fördelningen av självkostnaden i fråga om olika 

slags förrEttningar. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

109 853 000 kr. Jag har därvid räknat med att föreståndarna vid växt

skyddsanstaltens filiakr i Linköping, Kalmar och Skara förs över till 

resp. lantbruksn~imnd fr. o. m. den l januari 1976. Jag har vidare bl. a. 
räknat medel för erforderlig materialanskaffning i samband med nämn

da överflyttning (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantbruksnämndema för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 109 853 000 kr. 

B 3. Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

3 491 603 

4 '.200 000 

4 600 000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för kursverksamhet m. m. 

i syfte att främja rationaliseringen inom jordbruket och trädgårdsnä

ringen samt den yttre rationaliseringen inom skogsbruket. Av anslaget 

får disponeras del~ högst 30 000 kr. för ersättningar till deltagare i kur-



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 24 

ser anordnade i anslutning till verksamheten vid lantbrukshögskolans 

konsulentavdelning samt för kostnader för att anlita andra föreläsare 

vid dessa kurser än de som tillhör konsulentavdelningen, dels högst 

450 000 kr. för att bestrida kostnader för inspelning av lantbrukspro

gram för TV. 

Lant bru kssty ref sen 

Rådgivnings- och kursverksamheten är ett av de viktigaste instrumen

ten för att främja jordbrukets rationalisering. Under budgetåret 1974175 

ägnas fortsatt stor uppmärksamhet åt att ge näringsutövarna och de 

anställda bättre kunskaper bl. a. på det produktionstekniska och före

tagsekonomiska området. Stor uppmärksamhet ägnas även åt de nya be

stämmelserna om jordbrukets beskattning, frågor rörande arbetarskydd 

och arbetsmiljö inom jordbruket, de nya lagarna på djurskyddsområdet, 

risker med och Iivsmedelshygieniska aspekter på användandet av be

kämpningsmedel ro. ro. Vidare har styrelsen tillsammans med statens 

lantbruksinformation träffat avtal med kommitten för den fortsatta 

verksamheten med radio och television inom utbildningsväsendet (TRU) 

och Sveriges Radio-TV 2 om fortsatt försöksverksamhet med lant

bruksprogram i TV under år 1975. Under budgetåret 1975176 bör kurs

verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning. 

Anslaget bör höjas med 578 000 kr., varav 53 000 kr. avser höjt lönc

kostnadspålägg. Höjningen avser ökade kostnader för lärararvoden, 

höjda traktamentsstipendier och stipendier för förlorad arbetstid till 

vissa kursdeltagare, produktion av TV-program, annonser, resor och 

material m. m. 

Lantbrukarnas riksförbund har i skrivelse den 25 november 1974 bl. a. 

hemställt att nya ersättningsgrunder och belopp fastställs för deltagare 

i lantbruksnämndernas kursverksamhet för jordbrukets rationalisering. 

F örcdragandc11 

Anslaget bör höjas med 400 000 kr. till 4,6 milj. kr. Jag har därvid 

bl. a. räknat medel för en höjning av traktamentsstipendierna och sti

pendierna för förlorad arbetstid till vissa kursdeltagare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K11rs1·erksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. för 

budgetåret l 975176 anvisa ett förslagsanslag av 4 600 000 kr. 
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B 4. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

14 591911 
25 000 000 

'27 000 000 

25 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt 

kungörelsen (1967: 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 

m. m. (ändrad senast 1974: 419), bidrag enligt kungörelsen (1972: 247) 
om rationaliseringsstöd till vissa jordbruk med mjölkproduktion, bidrag 

till jordbruksföretag enligt kungörelsen (1972: 293) om statsbidrag till 

miljövårdande åtgärder inom jordbruks· och trädgårdsföretag samt bi· 
drag till återbetalning av lån från jordbrukets maskinlånefond som ut

fästs före den 1 juli 1967. Därutöver används anslaget för vi;;sa speciella 

ändamål. 

Bidrag till yttre och inre rationalisering 

Budgetår Ram Beviljade bidrag 
m.m. 

1973/74 26 000 000 24 540 000 
1974/75 28 000 000 
1975 / 76 (förslag) 30 000 000 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget bör föras upp med 33 milj. kr. Därav bör få tas i anspråk 
medel för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande 

budgetår. Utöver tidigare ändamål bör fr. o. m. budgetåret 1975/76 
50 000 kr. få tas i anspråk för resultatanalyser vid jordbruksföretag. I 
samband med att den jordbruksekonomiska undersökningen överförs 
från lantbruksstyrelsen till statistiska centralbyrån bortfaller nämligen 
styrelsens nuvarande anslag för bokföringsverksamheten inom jordbru
ket. Från detta anslag har samma belopp hittills fått disponeras för än
damålet. Resultatanalyserna har utförts för vissa av de jordbruk som er
hållit statligt rationaliseringsstöd och är att anse som en uppföljning av 
rationaliseringsverksamheten. Lantbruksstyrelsen bedömer det angelä
get att denna uppföljning får fortsätta. 

I fråga om bidrag till yttre rationalisering har under budgetåret 
1973/74 behovet kunnat tillgodoses. Den nu gällande lantmäteritaxan 

(1971: 1101) innebär att nedsättning av ersättning enligt taxan sker i 
väsentligt mindre omfattning än tidigare, varför behovet av bidrag till 

lantmäterikostnader kommer att öka. Styrelsen bedömer behovet av ram 
för bidrag till yttre rationalisering till oförändrat 12 milj. kr. för budget

året 1975176. 
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I fråga om inre rationalisering har under senare år tillkommit utvid
gade bidragsmöjligheter som tillsammans med ett ökat intresse för in

vesteringar medfört ett kraftigt ökat medelsbehov. Det ökade behovet 

hänför sig främst till miljövårdsbidrag till jordbruket och statsbidrag till 

rationaliseringsåtgärder i norra Sverige. Det är angeläget från både jord

brukssynpunkt och regionalpolitisk synpunkt att investerings\'erksamhe

ten i norra Sverige fortsätter i hög takt. En förbättrad miljövård inom 

jordbruksföretagen får också bedömas som betydelsefull från allmän 
synpunkt. Då bidrag till investeringar av här aktuellt slag torde spela 

stor roll för investeringsnivån inom hithörande områden är det viktigt 
att till huvudsaklig del kunna tillgodose det föreliggande behovet. 

Enligt 22 § andra stycket kungörelsen (1967: 453) om statligt stöd till 

jordbrukets rationalisering m. m. får bidrag, som avser uppförande eller 

ombyggnad av ekonomibyggnad, ej överstiga 50 000 kr. eller, om bygg

nadsåtgärden från allmän synpunkt är av särskild betydelse, 100 000 kr. 

Dessa belopp har varit oförändrade sedan år 1967. Därefter har bygg

nadskostnadsindex för jordbrukets byggnader stigit med 61 %. Belop

pen bör därför höjas till 75 000 kr. resp. 150 000 kr. 

För budgetåret 1975176 behövs ett utrymme för bidrag till inre ra

tior:afä..::r~ng på 22 milj. kr. dvs. en ökning med 6 milj. kr. jämfört med 

budgetåret 1973/74. Av den beräknade ökningen är ca 3 milj. kr. att 

hänföra till ökad efterfrågan och ökade kostnader samt resterande 3 

milj. kr. till den föreslagna höjningen av bidragsbeloppens maximala 

storlek. 
Den totala ramen för budgetåret 1975176 bör således uppgå till 34 

milj. kr., varav 12 milj. kr. bör få disponeras för bidrag till yttre ratio

nalisering och 22 milj. kr. för bidrag till inre rationalisering. Regeringen 

eller efter dess bemyndigande lantbruksstyrelsen bör kunna jämka för

delningen mellan dessa ändamål. 
Vid beräkningen av medelsbehovet under anslaget har beaktats bl. a. 

åe vinstmedel som tillförs anslaget i samband med försäljning av jord

iondsfastigheter. Vidare har beaktats behovet av ca 100 000 kr. för ut

betalning av utfästa bidrag till återbetalning av lån från jordbrukets 

maskinlånefond samt ett beräknat medelsbehov under budgetåret 1975/ 

76 av ca 1 milj. kr. för att bestrida statsbidrag till sådana torrläggnings

och andra rationaliseringsåtgärder i Kvismaredalen, l\fosjöbotten och 

Västra Mosjön i Örebro län som enligt gällande föreskrifter ej belastar 

fastställda bidragsramar. 

Föredraganden 

Det statliga ekonomiska stödet till jordbrukets rationalisering utgår 

huvudsakligen i form av kreditgarantier. Bidragsgivningen från detta an

slag begränsas i huvudsak till att avse åtgärder som har nära samband 

med strukturrationaliseringen. All bidragsgivning till inre rationalisering 
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i samband med särskild rationalisering belastar dock anslaget Bidrag 
till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, m. m. Enligt min me

ning bör bidragsramarna under detta anslag höjas med 2 milj. kr. 

till sammanlagt 30 milj. kr., varav 12 milj. kr. bör avse yttre rationalise

ring och 18 milj. kr. inre rationalisering. Regeringen bör kunna jämka 

fördelningen mellan dessa ändamål. För utbetalningar från anslaget be
räknar jag 27 milj. kr. Av anslaget bör utöver för tidigare speciella ända

mål få tas i anspråk medel för resultatanalyser vid jordbruksföretag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1975176 statsbidrag beviljas till 

jordbrukets rationalisering intill ett belopp av 30 000 000 kr., 
2. till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 27 000 000 kr. 

B S. Bidrag till trädgårdsniiringens rationalisering m. m. 

197317 4 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

152 400 
150 000 

150 000 

Reservation 180 341 

Från anslaget utbetalas dels bidrag som beviljas enligt kungörelsen 
(1968: 377) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering (änd

rad senast 1974: 269), dels bidrag som beviljas till trädgårdsföretag en
ligt kungörelsen (1972: 293) om statsbidrag till miljövårdande åtgärder 
inom jordbruks- och trädgårdsföretag. Därutöver disponeras anslaget 
för bidrag till Svenska fruktfrämjandct, Svenska grönsaksfrämjandet 
()Ch Svenska blomsterfr~imjandet. 

Lantbruksstyrclsen 

Under budgetåret 1973174 har något statsbidrag inte beviljats enligt 
trädgårdsrationaliseringskungörclscn. Endast ett bidrag har utgått enligt 
kungörelsen om statsbidrag till miljövårdande åtgärder. Nämnvärt 
.ökade anspråk på medel för bidrag enligt dessa kungörelser förutses ej 
för budgetåret 1975176. Styrelsen erinrar om att under kalenderåret 
1975 bidrag kan beviljas trädgårdsförctag för åtgärder med bränslebe
-sparande effekt enligt kungörelsen (1974: 250) om energibesparande åt
gärder i trädgårdsföretag. 

Till vardera Svenska fruktfrämjandet, Svenska grönsaksfrämjandet 
och Svenska blomsterfrämjandet har bidrag tidigare. utgått med 50 000 

kr. Därtill erhåller Svenska grönsaksfrämjandet och Svenska blomster
främjandet vardera 50 000 kr. från anslaget Restitution av bensinskatt 
till trädgårdsnäringen. Svenska fruktfrämjandet erhåller bidrag ur sam
ma anslag med ett belopp motsvarande fruktodlingens årliga förbruk
ning av skattebelagda drivmedel. Eftersom denna förbrukning för frukt
<ldlingcns del är begränsad har fruktfrämjandet inte tilldelats högre be-
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lopp än 5 000 kr. Härigenom bar intressenternas direkta finansierings
andel av vcrksamhetskostnaderna blivit betydligt högre i fruktfrämjan
det än i de två andra samarbetsorganen. Svenska fruktfrämjandet bör 

därför från anslaget Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering för 

budgetåret 1975176 beviljas ett belopp av 100 000 kr. Med hänsyn här
till bör anslaget föras upp med ett belopp av 200 000 kr. 

Fiiredragandm 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att re

geringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till trädgårdsniiringens rationalisering m. m. för 

budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 150 000 kr. 

B 6. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1259 028 

1000000 

1000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av stat
lig garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv 
och drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket, uppförande av 
lagerhus m. m. för jordbruksändamål, trädgårdsnäringens rationalisering 

m. m., rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av avelshästar och 
ridhästar. 

Ändamål 1972}73 1973/74 1974/75 Beräknad 
ändring 
1975/76 

fast- jäm- be- fast- järn- be- fast- Lant- Före-
ställd kad viljad ställd kad viljad ställd bruks- dra-
ram• ram ga- ram• ram ga- ram styre!- ganden 

ranti ranti sen 

milj. kr. 

1. Yttre rationalisering 88,0 88,0 41,6 88,0 63,0 42,9 88,0 -23,0 -33,0 
2. Inre rationalisering 95,0 95,0 80,5 95,0 120,0 107,2 95,0 +40,0 +35,0 
3. Jordförvärvslån 40,0 40,0 21,0 40,0 40,0 30,7 37,0 + 8,0 

' 
5,0 

4. Driftslån 55,0 55,0 44,9 55,0 55,0 45,4 55,0 +10,0 
5. Maskinlån 7,0 7,0 1,4 7,0 7,0 1,3 7,0 2,0 - 5,0 
6. Lagerhus m. m. 4,0 4,0 1,3 4,0 4,0 1,5 4,0 - 2,0 
7. Trädgårdsnäringens 

rationalisering m.m. 11,0 11,0 10,5 11,0 I LO 9,0 14,0 
8. Rennäringens ratio-

nalisering m. m. 2,5 2,5 0,9 '..',5 2,5 1,1 2,5 
9. Inköp av avels-

och ridhästar 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,2 0,5 

303,0 303,0 202,2 303,0 303.0 239,3 303,0 +33,0 

1 Prop. 1973: 85, JoU 1973: 23, rskr 1973: 147. 
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Lantbruksstyrelsen 

A. Anslag m. m. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat bch1pp. 

B. Kreditgarantiramar 

1-5. Ramarna för lånegaranti till yttre rationalisering, jordförvärvs

lån, driftslån och maskinlån har under budgetåret 1973174 inte utnytt
jats helt. Ramen för inre rationalisering har däremot fått utökas genom 
jämkning med ramen för yttre rationalisering för att täcka en med 12 
milj. kr. ökad förbrukning utöver den ursprungligen fastställda ramen. 

Rationaliseringsbehovet inom jordbruket, främst i form av investe
ringar i tillskottsmark, ekonomibyggnader och markanläggningar, är 
fortfarande betydande. Därtill kommer till följd av den allmänna kost
nadsstegringen det ökade behovet av driftskapital samt till följd av all
män markvärdestegring och rådande skogskonjunktur höjningen av kö
peskillingarna. Efterfrågan på kreditgarantier kan därför väntas fort

sätta att öka. 
Mot bakgrund av från lantbruksnämnderna inhämtade uppgifter om 

behovet av kreditgarantier föreslås för budgetåret 1975176 en ökning av 
ramen med 33 milj. kr. jämfört med den ram som fastställts för budget
året 1974175. Ramen för kreditgaranti till inre rationalisering bör ökas 
till 135 milj. kr., ramen för kreditgaranti för driftslån till 65 milj. kr. och 
ramen för jordförvärvslån till 45 milj. kr., medan ramarna för kreditga
ranti till yttre rationalisering och maskinlån bör minskas till 65 resp. 5 

milj.kr. 
6. Ramen på 4 milj. kr. till kreditgaranti för lån till lagerhus m. m. för 

budgetåret 1973/74 har endast utnyttjats i ringa omfattning. Med led
ning av inhämtade uppgifter om beräknad efterfrågan bör ramen dock 
behållas oförändrad för budgetåret 1975176. 

7. Garantiramen för trädgårdsnäringens rationalisering m. m. avser 
garanti för rationaliseringslån, förvärvslån och driftslån till trädgårdsfö
retag, lån till inrättande av lagerhus och auktionshallar för trädgårds
produkter samt lån till maskinhållning. Utifrån beräknad efterfrågan 
bör ramen behållas oförändrad. 

8. Garantiramen för rennäringens rationalisering m. m. för budgetåret 
1973/74 har inte utnyttjats helt. Efterfrågan på garantier väntas öka. 
Ramen bör behållas oförändrad. 

9. Ramen för kreditgarantier för lån till inköp av avelshästar och rid
hästar behöver inte ändras. 

Föredraganden 

Efterfrågan på kreditgarantier ökade totalt sett under budgetåret 
1973/74. Särskilt markant var ökningen av kreditgarantierna för inre 
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rationalisering. Enligt min mening finns dock ingen anledning att ändra 
det totala rambeloppet för budgetåret 1975176. Däremot bör en viss om
fördelning ske mellan de olika garantiramarna. Sålunda anser jag att 

ramarna för kreditgaranti till inre rationalisering och till jordförvärvslan 
bör höjas med 35 milj. kr. resp. 5 milj. kr. Ramarna för kreditgaranti 

till yttre rationalisering, till maskinlån och till lån för uppförande av 
lagerhus för jordbruksändamål m. m. bör kunna sänkas med resp. 33 
milj. kr., 5 milj. kr. och 2 milj. kr. 

För budgetåret 1975/76 bör statlig kreditgaranti beräknas för lån till 
yttre rationalisering med 55 milj. kr., för lån till inre rationalisering med 
130 milj. kr., för jordförvärvslån med 42 milj. kr., för driftslån med 

55 milj. kr., för maskinlån med 2 milj. kr., för lån till uppförande av la
gerhus för jordbruksändamål m. m. med 2 milj. kr., för lån till träd
g[trdsnäringens rationalisering m. m. med 14 milj. kr., för lån till ren
näringens rationalisering m. m. med ~.5 milj. kr. samt till lån för inköp 
av avels- och ridhästar med 500 000 kr. Regeringen bör närmare kunna 
bestämma fördelningen mellan de fem förstnämnda ändamålen. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat 1 milj. kr. 

F. n. har regeringen bemyndigande att biträda ackord och eljest efterge 
statens rätt på grund av garantiåtagande för lån avseende yttre och inre 

rationalisering samt för jordförvärvslån och driftslån. Enligt min me
ning bör regeringen kunna bemyndiga lantbruksstyrelsen att biträda 

ackord och eljest eftergc statens rätt på grund av garantiåtagande för 
dels lån avseende jordbrukets, trädgårdsnäringens och rennäringens ra

tionalisering, dels lån till lagerhus för jordbruksändamål m. m., lån till 
gemensam maskinanvändning inom jordbruket samt lån för inköp av 
avelshästar och ridhästar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att för budgetåret 1975176 statlig kreditgaranti lämnas 

för lån till yttre rationalisering, lån till inre rationalisering, 
jordförvärvslån, driftslån, maskinlån, lån till uppförande av 
lagerhus för jordbruksändamål m. m., lån till trädgårdsnäring

ens rationalisering m. m., lån till rennäringens rationalisering 

m. m. samt lån till inköp av avelshästar och ridhästar med 

sammanlagt 303 000 000 kr., varav till uppförande av lager

hus för jordbruksändamål m. m. 2 milj. kr., till trädgårds

näringens rationalisering m. m. 14 milj. kr., till rennäringens 

rationalisering m. m. 2,5 milj. kr. samt till inköp av avcls
hästar och ridhästar 500 000 kr., 

2. medge att regeringen eller, enligt regeringens bestämmande, 
lantbruksstyrelsen får biträda ackord och eljest eftcrge statens 
rätt på grund av garantiåtagande för lån till yttre rationalise

ring, lån till inre rationalisering, jordförvärvslån, driftslån, 

maskinlån, lån till uppförande av lagerhus för jordbruksända-
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mal m. m., lån till trädgårdsnäringens rationalisering m. m., 
lån till rennäringens rationaiisering m. m. samt lån till inköp 

av avclshästar och ridhästar, 
:;. till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förs!agsanslag av 1000000 

kr. 

B i. Bidrng till särskilda rationaliseringsåtgärdcr i Norrland, m. m. 

1973/74 Utgift 

i974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

14 018 821 

14 000 000 

17 000 000 

Från anslaget utbetalas dels bidrag till särskild rationalisering inom 

norrlandslänen, Kopparbergs och Värmlands län samt inom den del av 
Älvsborgs län som omfattar landskapet Dalsland enligt kungörelsen 
(1967: 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. (änd
rad senast 1974: 419), dels bidrag som beviijas enligt kungörelsen 
(1971: 420) om rationaliseringsstöd till vissa jordbruk. Därutöver an
vänds anslaget för vissa speciella ändamål i de delar av landet där verk
samheten med särskild rationalisering bedrivs. 

Bidrag till siirskild rationalisering 

Budgetår 

1973/74 
1974;75 
197 5 f7 6 (förslag) 

Lantbruksstyrelsen 

Ram 

17 000 000 
20000000 
20 000000 

Beviljade bidrag 

16 860 000 

Anslaget bör föras upp med 18 milj. kr., varav 300 000 kr. avs.-:s för 
vissa produktionsbefrämjande åtgärder. Den ram, inom vilken bidrag till 
s~irskild rationalisering får beviljas, bör fastställas till 21 milj. kr. 

Efterfrågan på bidrag under budgetåret l 973174 var större än under 
budgetåret 1972173. Orsaken härtill är främst en stigande investerings
vilja i rnjölkproduktionen tillsammans med vissa utvidgade bidrags

mojligheter som tillkommit under senare år. Investeringarna i framför 

allt ekonomibyggnader har under åren kommit att dra allt högre kostna
der. Det är angeläget att investeringarna i mjölkproduktionen får möj
lighet att fortgå i nuvarande takt så att effektiviteten i produktionen 
höjs. Investeringarna är ofta av sådan storleksordning att de inte kan 
realiseras utan det särskilda rationaliseringsbidraget. Statsbidrag är 
därför av avgörande betydelse för investeringsnivån. 

ivkdlen till produktionsbefrämjande åtgärder avser tillfälliga insatser 

på olika områden inom jordbrukssektorn, t. ex. främjande av foder- och 
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utsädesproduktion, fåravel och galthållning, svinstamkontroll, hälso
kontroll samt provning, introduktion och uppföljning av nya rön i prak
tiskt bruk. 

Lantbruksnämnderna har redovisat ett uppskattat medelsbehov för bi
drag till särskild rationalisering av 20 milj. kr. för såväl innevarande 
budgetår som 1975/76, medan medelsbehovet för bidrag till begränsat 
utvecklingsbara enheter väntas öka från 5 milj. kr. innevarande bud
getår till 6 milj. kr. 1975176. Bidragsramen beräknas därför bli helt dis
ponerad innevarande budgetår. Viss ökning krävs nästa budgetår med 
hänsyn till de kraftiga materialkostnadsstegringarna. Ramen för nästa 
budgetår bör därför fastställas till 21 milj. kr. 

La11tbruksstyrelsen, lantmiiteristyrelsen och skogsstyre/se11 har i gi'..

mensam skrivelse lämnat redogörelse för verksamheten med särskild ra
tionalisering under budgetåret 1973174. 

Intill den 1 juli 1974 har enligt skrivelsen sammanlagt 212 områden 
godkänts för särskilda rationaliseringsåtgärder. Inom dessa har verksam
heten börjat vid totalt 538 brukningsenheter. Mer än en tredjedel av en
heterna eller 210 ligger i Norrbottens län. Västernorrlands, Jämtlands 
och Västerbottens län har vardera något mer än 15 % av enheterna, 
medan för Kopparbergs län redovisas 39 och för Värmlands län 7 enhe
ter. Slutligen finns en enhet i .Alvsborgs län. Den genomsnittliga åker
arealen vid de brukningsenheter som under budgetåret 1973174 fått areal
tillskott har ökat från 31 till 39 ha och skogsmarksarealen från 154 till 
180 ha. Lantbruksnämndernas rationaliseringsreserv i anslutning till om
rådena uppgick den 30 juni 1974 till 3 451 ha åker och 22 977 ha skogs
mark. 

Sedan verksamheten med särskild rationalisering började budgetåret 
1960/61 har statsbidrag beviljats till inre rationalisering och driftrationa
lisering med sammanlagt 101 milj. kr. Av detta belopp har 39,7 milj. kr. 
utgått i Norrbottens län. I Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens 
län har beviljats resp. 16,6, 15,5 och 15,l milj. kr. samt i Kopparbergs 
och Gävleborgs län 7,9 resp. 5,8 milj. kr. I Värmlands och Älvsborgs 
län har verksamheten endast begränsad omfattning. Huvuddelen av 

bidragen eller ca 74 milj. kr. avser investeringar i ekonomibyggnader, 

medan 8 milj. kr. utgått till dikning. 

Föredraganden 

Erfarenheterna av verksamheten med särskild rationalisering är allt
jämt goda. Efterfrågan på bidrag har ökat bl. a. på grund av de utvidga
de bidragsmöjligheter som tillkommit under senare år. Enligt min me
ning bör ramen för nästa budgetår vara oförändrat 20 milj. kr. Anslags
behovet för budgetåret 1975176 beräknar jag till 17 milj. kr. Jag har där

vid räknat med 300 000 kr. till vissa produktionsbefrämjande åtgärder i 
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de delar av landet där verksamheten med särskild rationalisering bedrivs. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att under budgetåret 1975/76 statsbidrag beviljas till 

särskild rationalisering intill ett belopp av 20 000 000 kr., 
2. till Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, 

m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 

17 000 000 kr. 

B 8. Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av ''issa kronolägenheter 

m.m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1134 230 

1400 000 
1600000 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 
och andra fasta anläggningar på bestående kronolägenheter, till flytt
ningsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av kronolägenheter 

samt för att bestrida vissa andra utgifter för lägenheterna. 

Lant brukssty relsen 

Av bostadshusen på de 229 lägenheter som står under lantbruksstyrel

sens förvaltning bedöms 100 som goda, 86 som medelgoda och 43 som 
dåliga. Under den närmaste femårsperioden planeras på 56 av lägenhe
terna en upprustning av byggnaderna, främst bostadshusen. De flesta av 
dessa upprustningar kommer med hänsyn till den kraftiga byggnadskost
nadsstegringen under senare år att bli kostnadskrävandc. 

Mcdelsbehovet för statsbidrag och ersättningar beräknas för budget
året 1975176 till ca 600 000 kr. Inkomsterna beräknas för samma period 
till ca 100 000 kr. För budgetåret 1975176 behövs sålunda omkring 
500 000 kr. Detta innebär en ökning i förhållande till innevarande bud
getår med 100 000 kr. Det är främst av sociala och glesbygdspolitiska 
skäl mycket angeläget att de planerade investeringarna i byggnader 
m. m. kommer till stånd utan dröjsmål. 

Domiinverket 

Anslagsbehovet har ökat på grund av den nya lagstiftningen och 

därmed definitiv avveckling av upplåtelserna enligt äldre författningar i 

takt med kontraktens utlöpande. I samband härmed utbetalas inne
stående avträdesersättningar även om fortsatt upplåtelse sker till samma 

brukare. Till detta kommer att antalet utlöpandc kontrakt ökar fram till 
mitten på 1970-talct. För budgetåret 1975176 är en ökning av domänver
kets del av anslaget med 300 000 kr. till 1 300 000 kr. erforderlig. 

3 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bilaga 11 
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Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 200 000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Odlings- och byggnadshjälp åt i1111ehavare av vissa krono

lägenheter m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsan
slag av 1 600 000 kr. 

B 9. Befrämjande av husdjursaveln m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1183 152 
l 000 000 
1220000 

Reservation 422 878 

Från anslaget bestrids bidrag till avelsförcningar och liknande organi
sationer. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncentre
ras i huvudsak till hästpremiering, hingsthållning och bidrag till vissa 
andra kvalitetsbcfrämjande åtgärder enligt beslut av 1966 års riksdag. 
Från anslaget utgår också bidrag till befrämjande av mjölkavkastnings-
kontroll m. m. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks- Före-
styrelsen dragandcn 

I. Bidrag till avelsföreningar 
och liknande organisationer 210 000 

2. Stöd åt hästaveln 1 710 000 •+ 100 000 +100000 
3. Befrämjande av mjölkav-

kastningskontroll m. m. 1350 000 + 50000 + 50000 
4. Bidrag till svinstamkontroll + 70000 

1270000 +150000 +220000 

' I beloppet ingår 220 000 kr. av reserverade medel. 
• I beloppet ingår 50 000 kr. av reserverade medel. 
• Beräkningen förutsätter att 120 000 kr. av reserverade medel får tas i anspråk 

för ändamålet. 

Lafllbruksstyrelsen 

1. Anslagsposten tas i anspråk för bidrag till avelsföreningarna för 

nötboskap, svin, fjäderfä och kaniner, för rådgivnings- och upplysnings
verksamhet, för att främja och påskynda rationaliseringen av animalie
produktionen samt för stöd till nämnden för avelsvärdering av tjurar. 

Fårkontrollen håller på att läggas om. 1974 års riksdag (JoU 1974: 1 
s. 10) uttalade att man utgick från att Kungl. Maj:t och vederbörande 
myndigheter övervägde behovet av allmänna medel under budgetåret 
1975/76 för att nämnda omläggning skulle kunna genomföras som pla
nerats. Lantbruksstyrelsen förutsätter att medel inom ramen för jord
bruksprisregleringen kommer att ställas till förfogande för ändamålet. 

2. För stöd åt hästaveln står under budgetåret 1974175 ett belopp av 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 35 

710 000 kr. till styrelsens förfogande. Härav får 220 000 kr. tas i an
språk av reservationsmedel. Även för budgetåret 1975/76 bör 710 000 
kr. anvisas för stöd åt hästaveln. Av reservationen bör 120 000 kr. få tas 
i anspråk för detta ändamål. Anslagsposten behöver således räknas upp 

med 100 000 kr. 
3. Fr. o. m. budgetåret 1968/69 har årligen ställts medel till styrelsens 

förfogande för att försöksvis stimulera till ökad anslutning till mjölkav
kastningskontroll och andra åtgärder för att främja en rationell mjölk
produktion. Under innevarande budgetår får 350 000 kr. disponeras för 

ändamålet, varav 50 000 kr. utgörs av reserverade medel. På grund av 
läget inom mjölkproduktionen är det angeläget att ytterligare insatser 
kan göras. För ändamålet behövs för budgetåret 1975176 oförändrat be
lopp, vilket innebär att anslagsposten bör räknas upp med 50 000 kr. till 
350 000 kr., eftersom någon reservation inte beräknas vara tillgänglig. 

Verksamheten har bedrivits i samverkan mellan lantbruksnämnderna, 
lantbrukshögskolans konsulentavdelning och Svensk husdjursskötsel. 
Den har i huvudsak bestått i demonstrationsförsök och andra åtgärder 
för att befrämja tillämpningen av känd teknik i mjölkproduktionen. Vi
dare har olika inventeringar genomförts med syfte att klarlägga fodrets 
beskaffenhet och förekommande brister i produktionsteknik, juverhälsa 
och klövvård. 

Föredraganden 

Under budgetåret 1975176 bör 120 000 kr. av reserverade medel dispo
neras för stöd åt hästaveln. Anslaget bör ökas med 220 000 kr. till 
1220000 kr. Med hänvisning till vad jag anfört under punkten B 1 
har jag därvid räknat med 70 000 kr. för bidrag till svinstamkontroll. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Befrämjande av /msdjursaveln m. m. för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett reservationsanslag av 1 220 000 kr. 

B 10. Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 1 000 
1975176 Förslag 1 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. till uppdrags
verksamhet vid statens hingstdepå och stuteri. 

Verksamheten vid hingstdepån avser främst att tillgodose halvblods
avelns behov av goda beskällare. Rekryteringen av hingstdepån sker 
dels från stuteriet, dels genom inköp av hingstar och hingstföl. 

Verksamheten finansieras med avgifter. De direkta utgifterna och in
komsterna bör balansera. Täckning av underskott sker genom bidrag till 
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verksamheten från reservationsanslaget Bidrag till statens hingstdepå 
och stuteri. 

Lant brnkssty relsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

F öredrngand en 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet för 
budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 11. Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

428 342 
550 000 
450 000 

Reservation 203 658 

Från anslaget anvisas medel för att täcka beräknat underskott av 
verksamheten vid statens hingstdepå och stuteri. 

Lantbrnksstyrelsen 

Anslaget bör föras upp oförändrat med 550 000 kr. Den beräknade 
ingående reservationen 1975/76 är behövlig med hänsyn till den svårbe
dömda resultatutvecklingen för depåns verksamhet och för att nödvän
dig medelsreserv skall finnas tillgänglig. 

Fvredraganden 

Anslaget bör föras upp med 450 000 kr. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens hingstdepå oclz stuteri för budgetåret 
1975176 anvisa ett reservationsanslag av 450 000 kr. 

B 12. Särskilt stöd åt bi;;kötsel och växtodling 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

69 273 
215 000 
215 000 

Reservation 62 575 

Från anslaget utgår dels bidrag med 200 000 kr. till främjande av bi
skötsel, dels bidrag med 15 000 kr. till främjande av växtodling. 

Lantbmksstyrelsen 

Anslagsposten till främjande av biskötseln används till utbildning av 

bitillsynsmän, försök med vandringsbiskötsel, undersökningar om binas 
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utnyttjande i pollineringen, m. m. samt till bidrag åt Sveriges biodlares 

riksförbund. 
Under regleringsåret 1974175 skall 500 000 kr. av införselavgiftsmedel 

tillföras fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen. Styrelsen avser 
att hemställa bos statens jordbruksnämnd att nämnden, då förslag om 
prisreglering för jordbrukets produkter upprättas för regleringsåret 
1975176, beaktar att prisregleringsmedel bör tillföras fonden. 

Anslagsposten till främjande av växtodling har de senaste åren an
vänts till att utreda betingelserna för produktion av grönytefrö. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Siirskilt stöd åt biskötsel och l'äxtodling för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 215 000 kr. 

B 13. Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

120 000 
170 000 
170 000 

Reservation 

Svensk matpotatiskontroll (SMAK) har till uppgift att genom olika åt

gärder verka för att inom landet saluförd matpotatis är av fullgod be
skaffenhet. SMAK:s verksamhet innefattar kontroll av SMAK-märkt 
potatis samt vissa andra kontrollåtaganden samt upplysningsverksamhet 
rörande matpotatis. SMAK står under ledning av en styrelse, i vilken 
bl. a. konsumenterna, odlarna och handeln är företrädda. 

Av anslaget för innevarande budgetår är 15 000 kr. avsedda för 
SMAK:s allmänna verksamhet, 105 000 kr. för upplysningsverksamhet 
rörande matpotatis och 50 000 kr. för SMAK:s basorganisation. SMAK 
har dessutom tilldelats 600 000 kr. av införselavgiftsmedel. 

I enlighet med beslut av 1973 års riksdag har obligatorisk kvalitets
märkning under offentlig kontroll införts för matpotatis (prop. 1973: 96, 
JoU 1973: 25, rskr 1973: 232). SMAK har därvid fått till uppgift att 
fr. o. m. den 1 oktober 1974 biträda lantbruksstyrelsen med tillsyn över 
bestämmelsernas efterlevnad. 

Lantbruksstyrelsen 

1. Med hänsyn till önskvärdheten av att upplysningsverksamheten be
drivs i oförändrad omfattning bör anslaget för detta ändamål uppräknas 
med 15 000 kr. 

2. För att biträda lantbruksstyrelsen med administrativa uppgifter i 
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anslutning till den offentliga kontrollen av den obligatoriska märkningen 
av matpotatis beräknas SMAK få uppgifter som kräver arbetsinsatser 
motsvarande två årsverken till en kostnad av 100 000 kr. Bidraget till 
basorganisationen bör därför uppräknas med 50 000 kr. 

3. Vid införandet av den obligatoriska märkningen av matpotatis un
der offentlig kontroll behövs övervakning av att potatisen är märkt. För 
kontrollens uppläggning fordras en så fullständig förteckning som möj
ligt över förpackare och lösviktförsäljare. Även om lantbruksstyrelsen 
på olika vägar sökt skapa grund för en sådan förteckning, behöver 
SMAK:s organisation utnyttjas härför. Dessa kostnader bör inte bestri
das av de till SMAK-kontrollen anslutna förpackarna. Inte minst för 
att skapa ett underlag för en objektiv värdering av den anonyma kva
litetsklassen behövs vissa medel. Kostnaden för övervakningen av att 
potatisen märks och den komplettering av förteckningen som erfordras 
beräknas till 125 000 kr. Sedan förteckningen lagts upp kommer me
delsbehovet att minska. 

Föredraganden 

Anslagc>.t bör vara oförändrat. Jag hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Bidrag till Svensk matpotatiskontroll för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett reservationsanslag av 170 000 kr. 

1• 14. Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringeu 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

176 500 
522 000 
522 000 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin som förbrukas 
till jordfräsar inom yrkesmässig trädgårdsodling. Medlen skall användas 
för bidrag till vissa för trädgårdsnäringen allmännyttiga ändamål och 
disponeras av lantbruksstyrelsen efter samråd med styrelsens trädgårds
nämnd. Medel som inte utbetalats som bidrag förs vid utgången av på
följande budgetår över till trädgårdsnäringens bensinskattefond, som 
disponeras för samma ändamål som anslaget. 

Lantbruksstyrelsen 

Under budgetåret 1973/74 har för bidrag till olika ändamål dispone
rats 597 650 kr. Medelstillgången uppgick vid utgången av budgetåret 
till 1 307 950 kr. Därav utgjorde 552 200 kr. beviljade men ej utbetalda 
bidrag. 

Anslaget bör föras upp med 522 000 kr. 
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Föredraganden 

Anslaget bör vara oförändrat. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Restitution av bensinskatt till triidgård.märinge11 för bud

getåret 1975176 anvisa ett anslag av 522 000 kr. att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

B 15. Främjande av rennäringen 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

2 325 353 

630 000 

630 000 

Reservation 2 693 157 

Anslaget används för upplysning, rådgivning, kontaktåtgärder o. d. på 
rennäringens område. Anslaget används vidare för att främja avsätt
ningen av renkött och för mindre undersökningar om betestillgång och 
andra förhållanden av betydelse för renskötseln. Under anslaget anvisar 
staten också bidrag till rennäringens katastrofskadeskydd. 

Lantbruksstyrelsen 

1. Styrelsen beräknar medelsbehovet för rådgivningsverksamhet 
m. m. till 300 000 kr. 

Program för upplysnings- och rådgivningsverksamheten på kort och 
lång sikt har utarbetats. Målsättningen är att underlätta för samebyarna 
att fungera enligt rennäringslagen och den svensk-norska renbeteskon
ventionen. Dessutom skall verksamheten omfatta produktionsrådgiv
ning, sysselsättningsfrågor m. m. 

För planering av renskötseldriften, betesgången m. m. är uppgifter om 
betestillgångarna inom samebyarna av grundläggande betydelse. Medel 
bör därför stå till förfogande för mindre undersökningar gällande betes
tillgång och andra förhållanden som kan anses nödvändiga och som inte 
kan finansieras på annat sätt. 

2. Behovet av medel för rennäringens katastrofskadcskydd är svårt 
att uppskatta i förväg eftersom behovet varierar från år till år. Det kan 
emellertid antas att en säkrare uppskattning av medelsbehovct kan före
tas när erfarenheter vunnits av hur katastrofskadeskyddet fungerar. I 

avvaktan härpå beräknar styrelsen medelsbehovet oförändrat till 
330 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med lantbruksstyrelsens förslag bör anslaget tas upp med 
oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av re1111äringe12 för budgetåret 1975176 anvisa 
ett reservationsanslag av 630 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 

B 16. Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

200 000 
210 000 
210 000 

40 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukas 
vid användning av snöskotrar inom rennäringen. 

Anslaget står till lantbruksstyrelsens förfogande. Medlen betalas ut till 
Svenska samernas riksförbund, som disponerar anslaget enligt landsmö
tets beslut för ändamål som gagnar renskötande samer. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med ett oförändrat 
belopp av 210 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Kompensation för bensinskatt till re1111äringen för budget
året 1975/76 anvisa ett anslag av 210 000 kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C 1. Statens jordbruksnämnd 

197317 4 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

9 770 375 
10 772 000 

11957 000 

Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för ärenden 

om prisreglering och marknadsföring på jordbrukets och fiskets områ

den. Nämnden ansvarar vidare för den ekonomiska försvarsberedskapen 

på Iivsmedelsområdet och är huvudman för skördeskadcskyddet. 
Jordbruksnämnden består av en generaldirektör och högst fem andra 

ledamöter. Vid handläggning av fiskeärenden ingår i nämnden ytterli

gare en ledamot. Chef för nämnden är generaldirektören. Inom nämn

den finns fem byråer, nämligen animaliebyrån, vegetabiliebyrån, admi

nistrativa byrån, utredningsbyrån och utrikeshandelsbyrån, samt två sär

skilda sektioner, nämligen fisksektionen och beredskapssektionen. 

Till jordbruksnämnden är knutna nämndens konsumentdelegation 

och beredskapsråd. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens Före-
jordbruks- draganden 
nämnd 

Personal 
Handläggande personal 50 +6 +1 
Övrig personal 97 -t-1 

147 +1 -;1 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 9 022 000 +1610000 +1150000 
Sjukvård 43 000 + 34 000 + 30 000 
Resecrsättningar 443 000 + 22000 + 2000 

Därav utrikes resor (8 000) (+ 2 000) (+ 2 000) 
Lokalkostnader 933 000 + 62 000 + 24000 
Expenser 571 000 + 82000 + 14000 

Därav engångsutgifter (2 000) (+ 14 000) <+ 1 000) 
Särskilda undersökningar 110 000 

11122 000 +1810000 +1220 000 
Uppbördsmedel 
Ersättning från fonden för 

beredskapslagring 350 000 + 35 000 + 35 000 

Nettoutgift 10 772 000 +1775000 +1185 000 

Inkomster vid statens jordbruksnämnd, som redovisas på driftbudge
tens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 1,4 
milj. kr. (1974175 1,3 milj. kr.). 
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Statens jordbruksnämnd 

1. Pris· och löneomräkning m. m. 1188 000 kr., varav 303 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en personalminskning med tre handläggare 
och fem övriga. 

3. Personalen på animaliebyrån bör utökas med två byrådirektörer 
och ett kontorsbiträde ( + 247 000 kr.). 

4. En tjänst som förste byråsekreterare bör inrättas på vegetabilieby

rån ( + 73 000 kr.). 
5. Vid sektionen för restitutionsärendcn föreslås att en tjänst som 

förste byråsekreterare inrättas ( + 73 000 kr.). 
6. Tjänsten som chef för utrikcshandelsbyrån bör bli ordinarie. 
7. Fiskscktionen bör ombildas till byrå. Detta medför bl. a. att en 

tjänst som avdelningsdirektör byts ut mot en tjänst som ordinarie byrå
chef. 

8. Beredskapssektionen föreslås också bli ombildad till byrå. Den nu
varande tjänsten som avdelningsdirektör byts ut mot en tjänst som ordi
narie byråchef. Vidare föreslås att personalen utökas med två byrå
direktörer. (+ 194 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning ·till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11 957 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en 
byrådirektör (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens jordbruks11äm11d för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 11 957 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 288 847 

1136 000 

1240 000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna 

kalkyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom 

lantbruket. 
Samarbetsnämnden består av en ordförande, cheferna för lantbruks

styrelsen, statens jordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre 
andra ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföran
den leds arbetet av en byråchef. Arbetet bedrivs främst genom sär

skilda expertgrupper. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks- Föredra-
ekonomiska ganden 
samarbets-
nämnden 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 1 

3 
Anslag 
Lönekostnader 350 000 + 54000 + 54000 
Sjukvård 1000 
Reseersättningar 21000 

Därav utrikes resor (-) (+ 7000) (-) 
Expenser 17000 
Särskilda utredningar 747 000 +116000 + 50000 

1136000 +170000 + 104000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1. Löneomräkning av posten lönekostnader 54 000 kr., varav 12 000 

kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Löneomräkning av posten särskilda utredningar 116 000 kr., 

varav 26 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 240 000 kr. 

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att för riksdagen 
lägga fram särskild proposition angående reglering av priserna på jord
bruksprodukter, m. m. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riks

dagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisregleran

de åtgärder på jordbrukets omrcide för budgetåret 1975/76 

beräkna ett förslagsanslag av 2 600 000 000 kr. 

C 4. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel 

m.m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

35 942 613 
38 298 000 

46 098 000 
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För statens jordbruksnämnds beredskapslagring gäller vissa riktlinjer 
som, med stöd av riksdagens beslut, senast har fastställts genom beslut 
av Kungl. Maj:t den 7 juni 1974. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens jord- Föredra-
bruksnämnd gandcn 

Anslag 
Lagring genom Svensk spannmåls-

handels försorg 8 328 000 + 8 532 000 +4 990 000 
Lagring i jordbruksnämndeos 

regi 10 458 000 + 221 000 4000 
Ränta på fondkapital för 

Svensk spannmålshandels lagring 8 400000 + 7 333 000 +2475 000 
jordbruksnämndens lagring 10 587 000 + 1176000 + 379 000 

Övriga beredskapsåtgärder 525 000 40000 40000 

38 298 000 +17 222 000 +7 800000 

Statens jordbrukmämnd 

I avvaktan på resultaten av 1972 års jordbruksutrednings arbete 
utgår jordbruksnämndcn från i princip samma målsättning för bered

skapslagringen för budgetåret 1975/76 som för de fyra senaste åren 

med undantag för brödspannmål för vilken en ökad lagring föreslås. 

För beredskapslagring i jordbruksnämndens regi disponerar nämnden 

för budgetåret 1974175 151250000 kr., som återstår i nämndens del
fond under fonden för beredskapslagring sedan 120 milj. kr. har dispo

nerats för lagring i Svensk spannmålshandels regi. På grund av kraftiga 

prisstegringar, som inte har kunnat förutses, medger detta kapital emel
lertid inte varuinköp i den utsträckning som lagringsbemyndigandet an

ger. Bristen beräknas till 5 milj. kr. För utökad lagring för att förstärka 
livsmedelsförsörjningen i krig erfordras 6 milj. kr. Nämnden föreslår 

därför att ytterligare 11 milj. kr. anvisas för dessa ändamål till nämn

dens delfond under fonden för bcredskapslagring. ( + 1 397 000 kr.) 

Nämnden föreslår, med frångående av tidigare fastlagd plan, att 

brödsädslagringen ökas med 80 000 ton. Kapitalbehovet för utökningen 

är beräknat till 60 milj. kr. ( + 12 663 000 kr.) 
Jordbruksnämnden föreslår att ytterligare 37 milj. kr. anvisas till 

nämndens delfond under fonden för beredskapslagring för nyinlagring 

av 10 000 ton animaliskt proteinfoder ( + 3 202 000 kr.).· 

Räntan på ianspråktaget kapital har beräknats efter en räntesats på 

7,25 % mot tidigare 7 %. 

Anslagsposten för övriga bcredskapsåtgärder behövs för planläggning 

av Iivsmedelsbercdskapen med LIBE-modellen (30 000 kr.) och ADB

system (170 000 kr.), utredningar och uppföljningar beträffande plan

läggningen av ersättningsproduktionen inom Iivsmedelsområdet (75 000 

kr.) samt planläggning av jordbrukets blockorganisation (210 000 kr.). 
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Föredraganden 

Jag anser i likhet med statens jordbruksnämnd att beredskapslag
ringen av brödsäd bör utökas. Jag finner emellertid att den utökade 
lagringen bör begränsas till 40 000 ton. Lagringen bör ske av 1974 års 

spannmålsskörd. Jag kommer därför senare denna dag att hemställa 

att regeringen föreslår riksdagen att på tilläggsstat Il till riksstaten för 
budgetåret 1974/75 till Lagring av jordbruksprodukter för beredskaps
ändamål anvisa ett investeringsanslag av 30 milj. kr. Anslaget föreslås 

anvisat under statens jordbruksnämnds delfond på fonden för bered.

skapslagring. 
Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu anfört hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och joder

medel m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag 

av 46 098 000 kr. 

C 5. Stöd till jordbruket i norra Sverige 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

67 013 495 

92 000 000 

95 000 000 

Statens jordbruksnämnd disponerar anslaget för dels pristillägg till 
jordbruket i norra Sverige enligt kungörelsen (1971: 421) om prisstöd till 
vissa jordbruk (omtryckt 1974: 420), dels pristillägg enligt kungörelsen 
(1973: 508) om prisstöd till rennäringen (ändrad 1974: 474). 

Statens jordbruksnämnd 

Fr. o. m. den 1 juli 1974 har prisstödet till jordbruket i norra Sverige 
utvidgats både vad avser stödnivåer och gränser för stödområden. I 
samband härmed uppräknades anslaget från 74 till 92 milj. kr. för bud
getåret 1974175. Jordbruksnämnden beräknar medelsbehovct för 
1975/76 till 95 milj. kr., varav 76 milj. kr. till mjölk, 17,5 milj. kr. till 
kött av nötkreatur, får och svin samt 1,5 milj. kr. till renkött. 

Föredraganden 

Jag biträder statens jordbruksnämnds förslag. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett förslagsanslag av 95 000 000 kr. 
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C 6. Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

4 676 154 

4 800 000 
3 000 000 
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Lantbruksstyrelsen disponerar anslaget för utbetalningar dels enligt 
kungörelsen (1967: 422) om särskilt övergångsbidrag och avgångsveder
lag åt jordbrukare, dels med anledning av eventuella besvärsärenden i 
fråga om arealtillägg och övergångsbidrag enligt tidigare bestämmelser, 
dels enligt rennäringskungörelsen (1971: 438) för särskilt avgångsveder
lag åt renägare. 

Larz t b ru ksst )' re lsen 

Antalet beviljade ansökningar om särskilt övergångsbidrag åt jordbru
kare för år 1973 uppgick till ca 6 100. Bidrag på ca 3,6 milj. kr. betala
des ut hösten 1974. S\yrclsen uppskattar medelsbehovet till ca 2,8 milj. 

kr. 
I fråga om avgångsvederlag åt jordbrukare uppgick utgifterna under 

budgetåret 1973174 till ca 115 000 kr. Styrelsen beräknar medelsbehovet 

till ca 100 000 kr. 
För särskilt avgångsvederlag åt renägare uppgick utgifterna under 

budgetåret 1973174 till ca 115 000 kr. Styrelsen beräknar medelsbehovet 

till ca 100 000 kr. 

F öredraga11de11 

Svenska samernas riksförbund har hemställt att rennäringskungörel
sen (1971: 438) ändras så att avtrappningen av avgångsvederlaget för 
renägare förskjuts med ett år innebärande att avgångsvederlag ut
går med 6 000 kr. för tiden till utgången av juni 1975. Lantbrukssty
relsen, som yttrat sig över ansökningen, tillstyrker samt anför bl. a. 

ntt upplysnings- oc!c informationsverksamhet om rennäringslagen fått 
prioritet framför rationaliseringssträvandena och att det finns fall där 

avveckling är förestående men inte hunnits med till den 30 juni 1974. 

Jag finner i likhet med lantbruksstyrelsen det vara befogat att avgångs

vederlaget för renägare skall minskas med 20 % räknat fr. o. m. den 
1 juli 1975 i stället för fr. o. m. den 1 juli 1974. 

Jag biträder lantbruksstyrelscns förslag att anslaget bör föras upp 

med ett belopp av 3 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 
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C 7. Jordbruksekonomiska undersökningen 

Nytt anslag (förslag) 2 144 000 

47 

Under punkten C 7 har på riksstaten för budgetåret 1974/75 till Bi
drag till bokföringsverksamheten inom jordbruket anvisats ett reserva
tionsanslag av 1218000 kr. Reservationen på anslaget uppgick vid bud
getårets ingång till 1 823 067 kr. 

Statistiska centralbyrån 

Jordbruksekonomiska undersökningen har hittills bekostats dels från 
anslaget till lantbruksstyrelsen för personalkostnader, dels från rcserva
tionsanslaget Bidrag till bokföringsverksamhetcn inom jordbruket för 
ersättning till Lantbrukarnas riksförbunds driftsbyrå samt kostnader 
för programmering, databearbetning m. m. 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1974: 122, JoU 1974: 29, rskr 1974: 

275) kommer undersökningen att den 1 juli 1975 föras över från lant
bruksstyrelsen till statistiska centralbyrån. Med anledning härav föreslår 
centralbyrån att medelsanvisningen för budgetåret 1975/76 samlas till 
ett anslag benämnt Jordbruksekonomiska undersökningen. 

Jordbruksekonomiska undersökningen kommer under budgetåret 
1975176 att omfatta bearbetningar i huvudsak enligt hittillsvarande upp
läggning för åren 1973-1975 samt förberedelsearbete inför 1976 års 
undersökning, då vissa större omläggningar förutses bli genomförda. 

För den löpande verksamheten har räknats med samma personalin
sats som lantbruksstyrelsen hittills tillämpat för undersökningen vilket 
skulle motsvara en kostnad av ca 947 000 kr. 

Ersättningen till driftsbyrån blir beroende av det faktiska antal går
dar som ingår i undersökningen samt ersättningen per gård till driftsby
rån. Centralbyrån beräknar kostnaderna för budgetåret 1975/76 till 
1 273 000 kr. 

För särskilda utredningsresurser i samband med övergången till 
omlagd undersökning erfordras under 1975/76 342 000 kr. samt 200 000 
kr. för omprogrammering. För planeringskostnader har centralbyrån er
hållit 240 000 kr. under 1974/75. 

Föredraganden 

Enligt beslut av riksdagen våren 1974 skall jordbruksekonomiska 
undersökningen föras över från Iantbruksstyrelsen till statistiska cen
tralbyrån. Ansvaret för frågor om uppläggning och omfattning av jord
bruksekonomiska undersökningen har hittills åvilat lantbruksekonomis
ka samarbetsnämnden. Med hänsyn till samarbetsnämndens arbets
uppgifter och sammansättning och i avvaktan på resultatet av 1972 års 
jordbruksutrcdning anser jag det lämpligt att detta ansvar även fort
siittningsvis åvilar nämnden. 
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Kostnaderna för jordbruksekonomiska undersökningen bör betalas 
från ett och samma anslag. För ändamålet förordar jag att ett nytt 
förslagsanslag med den av statistiska centralbyrån föreslagna benäm
ningen förs upp på statsbudgeten. Eventuell reservation på anslaget Bi
drag till bokföringsverksamheten inom jordbruket bör vid utgången av 
budgetåret 1974175 tillföras budgetutjämningsfonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till JordbruksekonomiJka undersökningen för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 144 000 kr. 

C 8. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

30 000 000 

30 000 000 
30 000 000 

Under anslaget anvisar staten bidrag till skördeskadefonden. Medlen 
används för att bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statens jordbruksniimnd 

Efter beräkningar av medelsbehovet redovisade i skördestatistiska 
nämndens skrivelse till jordbruksnämnden den 9 juni 1967 tillförs skör
deskadefonden fr. o. m. budgetåret 1969/70 årligen ca 45 milj. kr. Av 
budgetmedel tillskjuts 30 milj. kr. (prop. 1969: 107, JoU 1969: 24, rskr 
1969: 204). Återstoden tillskjuts av jordbruket (prop. 1963: 134, JoU 
1963: 14, rskr 1963: 180). Jordbrukets kostnader bestrids genom att 
jordbruksnämnden tar upp skördeskadeavgifter i en omfattning som syf
tar till ett årligt tillskott av 15 milj. kr. Behållningen i fonden var vid 
utgången av budgetåret 1973174, sedan ersättningar i anledning av ska
dor pi 1973 års skörd utbetalats, 185,3 milj. kr. 

Statistiska centralbyrån har i skrivelse till jordbruksnämnden den 26 

juli 1974 anmält att det årliga medclsbehovet ökat sedan föregående be

räkning, främst med hänsyn till ändringar av priserna på jordbrukets ve

getabilieprodukter men även till ökningar av utbetalningar för tillfälliga 
åtgärder inom skördeskadeskyddet. Medelsbehovet kunde uppskattas till 

59 milj. kr. i stället för 45 milj. kr. 

Med utgångspunkt från det av centralbyrån angivna medelsbehovet 
och under förutsättning av oförändrad princip för fördelning av till
skotten till skördcskadefonden bör enligt centralbyrån statsbidraget till 

fonden höjas med 10 milj. kr. till 40 milj. kr. 

Färedraganden 

Med hänsyn till bl. a. skördeskadefondens stora behållning är jag 

inte beredd att biträda förslaget om ökat bidrag till fonden. Jag vill i 
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detta sammanhang anmäla att Kungl. Maj:t den 29 november 1974 
har beslutat att högst 800 000 kr. får tas i anspråk från fonden för bi
drag till merkostnader för upptagning av sockerbetor inom Mörbylånga 
sockerbruks upptagningsområde och på Gotland. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till permanent skördeskadeskydd för budgetåret 

1975/76 anvisa ett anslag av 30 000 000 kr. 

C '· Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

14 423 000 
14 058 000 

15 190 000 

Statens jordbruksnämnd är huvudmyndighet för det permanenta skör
deskadeskyddet. Skördeskadeskyddets kansli är knutet till statistiska 
centralbyrån. Under anslaget anvisas medel som disponeras av statis
tiska centralbyrån för att bekosta de objektiva skördeuppskattningarna, 
skördeskadeskyddets tekniska administration samt lantbrukets företags
register och därmed samordnad statistikproduktion. 

1974/75 

Anslag 
Objektiva skördeuppskatt-

ningar 8149 000 
Skördeskadeskyddets 

tekniska administration 1657000 
Lantbrukets företagsregister 

och därmed samordnad 
statistikproduktion 4252000 

14 058000 

Statistiska centralbyrån 

Beräknad ändring 1975/76 

Statistiska 
centralbyrån 

+l 159 000 

+ 150 000 

+2417000 

+3726000 

Föredra
ganden 

+ 682 000 

+ 168 000 

+ 282 000 

+1132000 

Mcdelsbehovet under anslaget beräknas öka med 3 726 000 kr. I 
denna ökning ingår pris- och löneomräkning vid befintlig organisation 
med 1 770 000 kr., varav 358 000 kr. avser höjt lönckostnadspålägg. För 
övriga kostnadsökningar beräknas 1 956 000 kr. 

Verksamheten med de objektiva skördeuppskattningarna förutsätts bli 
oförändrad under nästa budgetår i fråga om antalet provytcgårdar lik
som provtagningens omfattning. I samråd med lantbruksstyrelsen före
slås att en statistikkurs för provyteledare genomförs 1976 och 1977 med 
deltagande av hälften av provyteledarna resp. år. Centralbyråns kostna
der beräknas till 50 000 kr. per år. 

4 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 11 
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Skördeskadeskyddets tekniska administration förutsätts få oförändrad 

omfattning och utformning. 
I fråga om lantbrukets företagsregister och därmed samordnad statis

tikproduktion har statsmakterna anslagit medel innevarande budgetår 
till förberedelser för en lantbruksräkning år 1975 och en trädgårdsräk
ning år 1976. Verksamheten har vid samråd tillstyrkts av lantbrukssty
rclsen, statens jordbruksnämnd och skogsstyrelsen. Totala tilläggskost
naden för räkningarna beräknas till 2 500 000 kr. För budgetåret 
1975/76 ökar medelsbehovet med 1 906 000 kr. 

Föredraga11de1z 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget tilI 

15 190 000 kr. Jag har därvid räknat medel för en statistikkurs för 
provytelcdarc. Jag har funnit att övervägande skäl talar för att den till år 
1975 planerade lantbruksräkningen uppskjuts till år 1976. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Administration av permanem skördeskadeskydd m. m. för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 15 190 000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D 1. Skogsstyrelsen 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

8 965 085 
10 149 000 
10 492 000 

Skogsstyrelsen har till uppgift att leda de statliga åtgärderna för att 
främja det enskilda skogsbruket och att verka för dettas och skogsnä
ringens utveckling. Styrelsen är centralt organ för skogsvårdsstyrelsernas 
verksamhet och central myndighet för rådgivnings- och fortbildnings
verksamhet rörande det enskilda skogsbrukets rationalisering samt för 
virkesmätning och skogsstatistik. 

Skogsstyrelscn leds av en styrelse. Chef för skogsstyrelsen är en gene
raldirektör. Inom styrelsen finns två skogsbyråer, en administrativ byrå 
samt en avdelning för information, rådgivning och fortbildning och en 
avdelning för virkesmätning och statistik. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Provmätningar 

Uppbördsmedcl 

Inkomst av fotogrammetrisk upp
dragsverksamhet 

1974/75 

47 
57 

104 

6 753 000 
29000 

766 000 
(15000) 
840 000 

1779000 
( 8 000) 
17 000 

10184 000 

35 000 

Nettoutgift 10 149 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skogs- Föredra-
styrelsen gandcn 

+5 +2 

+s +2 

+ 1113 000 + 734000 
+ 4000 + 3 000 

177 000 226 000 
(-) (-) 

+ 36000 + 26000 
156000 196 000 

(+ 29 000) (+ 7000) 
+ 2000 + 2000 

+ 822000 + 343 000 

+ 822 000 + 343 000 
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Skogsstyrelsen 

Med hänsyn till de pågående snabba förändringarna inom skogsnä
ringen krävs ökade resurser om skogsvårdsorganisationens insatser skall 
kunna struktureras och dimensioneras på ett sätt som medger upprätt
hållande av en rimlig ambitionsnivå. 

Skogsstyrelsen behandlar härefter de särskilda yrkandena för budget
året 1975176. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. - 74 000 kr., sedan hänsyn tagits 
till 219 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning med sex icke ordinarie tjänster, 
vilket kommer att medföra minskad ambition på områdena ekonomi, 
personaladministration, bidragsfrågor och skoglig rådgivning ( +221 000 
kr.). 

3. För handläggning av internationella skogliga frågor m. m. föreslås 
förstärkning av generaldirektörens sekretariat med en tjänst som ama
nuens/förste byråsekreterare ( + 75 000 kr.). 

4. Avdelningen för virkesmätning och statistik bör organiseras med en 
sektion för varje huvudområde. Härför behövs förstärkning med två by
rådirektörer, den ene för utredningsarbete, upprättande av skogliga pro
gnoser, överarbetning och utveckling av den skogliga statistiken, sam
manställningar och översikter av internationella sammanhang m. m., 
den andre för handläggning av skogsvärderings- och taxeringsfrågor, 
prissättningsnormer för virke och virkesprisutveckling m. m. ( + 222 000 

kr.). 
5. För effektivisering av skogsbruksplanläggning och annan översikt

lig planering behövs en byrådirektör vid första skogs byrån ( + 108 000 
kr.). 

6. Medel för vissa gemensamma funktioner i styrelsens nya lokaler i 
Jönköping begärs av lantbruksstyrelsen. Skogsstyrelsens stat kan därför 
minskas med 453 000 kr. Kostnaderna för resor efter lokaliseringen till 
Jönköping beräknas öka med 100 000 kr. För hyra av sammanträdeslo
kaler i Stockholm behövs 10 000 kr. 

7. Som ersättning för en av de två befattningshavare som av riksrevi
sionsverket ställts till styrelsens förfogande behövs en revisionsassistent 

( +84 000 kr.). För vidgat utnyttjande av datarutinerna samt för utbyte 
av viss utrustning i samband med flyttningen till Jönköping behövs yt
terligare medel ( + 232 000 kr.). 

8. De medel för verksplanering som hittills anvisats över nionde hu

vudtitelns anslag Kommitteer m. m. bör i fortsättningen anvisas över 
ifrågavarande anslag ( + 165 000 kr.). 

9. Vissa kostnader i samband med omlokaliseringen till Jönköping 
kan ännu inte beräknas utan bör få täckas genom anslagsöverskridandc. 
De för innevarande budgetår anslagna medlen kan därför tills vidare 
minskas med 852 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag vill första ta upp frågan om ändrade arbetsuppgifter för och änd
rad sammansättning av nämnden för skoglig flygbildteknik. 

Skogsstyrelsen, domänverket, Skogsindustriernas samarbetsutskott och 
Sveriges skogsägareföreningars riksförbund har i skrivelse den 8 april 
1974 föreslagit att nämndens arbete i fortsättningen skall omfatta även 
skogsbrukets kartfrågor samt att antalet ledamöter i nämnden skall 
minskas till fem representerande statsskogarna, privatskogarna, bolags
skogarna, skogsvårdsorganisationen och lantmäteriverket. 

Nämnden för skoglig flygbildteknik inrättades år 1963 efter beslut 
av riksdagen. Instruktion för nämnden har utfärdats av Kungl. Maj :t. 
Nämndens uppgift är att bedriva upplysnings- och k:ursverksamhet samt 
serviceverksamhet i fråga om användning av fotogrammetri i skogliga 
sammanhang. Nämnden består av minst åtta och högst tio ledamöter. 
Atta av ledamöterna utses av skogsstyrclsen efter förslag av resp. do
mänverket, lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kart
verk, skogshögskolan, tekniska högskolan, Skogsindustriernas samarbets
utskott och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. Nämndens 
kansli är knutet till skogsstyrelsen. 

Efter remiss har yttranden över skrivelsen avgetts av lantbruksstyrel
scn, rikets allmänna kartverk, skogshögskolan, tekniska högskolan och 
lantmäteristyrelsen. Remissinstansema är i huvudsak positiva till för
slaget om utökade arbetsuppgifter för nämnden. I fråga om minskning 
av antalet ledamöter i nämnden avstyrker endast skogshögskolan och 
kartverket. 

För egen del kan jag i huvudsak ansluta mig till förslaget om ut
ökade arbetsuppgifter. Nämnden för skoglig flygbildteknik bör i fort
sättningen ha till uppgift att i fråga om flygbilder och kartor i skogliga 
sammanhang bedriva upplysnings- och kursverksamhet, serviceverksam
het samt erforderlig praktisk försöksverksamhet. Vidare bör nämnden 
verka för samordning av flygfotografering och kartframställning mellan 
skogsbrukets intressenter. 

Förslaget i fråga om antalet ledamöter i nämnden finner jag ända
målsenligt. Nämnden bör således bestå av fem ledamöter som utses av 
skogsstyrelsen. Fyra av ledamöterna bör tillsättas efter förslag av resp. 
domänverket, lantmäteriverket, Skogsindustriernas samarbetsutskott och 
Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. Nämnden bör i erforder
lig omfattning samråda med övriga berörda myndigheter och mark
ägare samt med forskningsorgan. 

Skogsstyrelsen flyttar den 1 juli 1975 till Jönköping. För att nämn
dens kansli på ett ändamålsenligt sätt skall kunna utnyttja lantmäteri
verkets resurser i fråga om flygbilder, kartor m. m. har frågan om att 
lokalisera kansliet till Gävle tagits upp. Det ankommer på regeringen 
att besluta i denna fråga. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag förevarande an

slag till 10 492 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en ny 

tjänst som byrådirektör vid avdelningen för virkesmätning och statistik 

(4). För redovisningsverksamheten inom redovisningsgruppen skogs

styrelsen har jag beräknat medel för bl. a. en ny tjänst som assistent 

och ökade databehandlingskostnader (7). För verksplanering har jag 

beräknat 165 000 kr. (8). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1975176 anvisa ett för
slagsanslag av 10 492 000 kr. 

D 2. Bidrag till skogsvårdsstyrclserna 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

44 812 000 

43 180 000 

50 632 000 

Skogsvårdsstyrelserna har till uppgift att främja och stödja den en

skilda skogshushållningen samt att verka för att skogsvårdsarbctet inom 

de enskilda skogarna bedrivs på ett planmässigt sätt. Styrelserna skall 

också utöva den uppsikt och vidta de åtgärder som enligt gällande 

skogsvårds-, naturvårds- och andra författningar ankommer på dem. 

1974/75 Beräknad ändring J 975/76 

Skogs- Föredra-· 
styrelsen gandcn 

Personal 

Förvaltningspersonal 240 +1 
Teknisk personal 449 

689 +1 
Anslag 

Avlöningar 29 055 000 + 4026 000 + 4092 000 
Skogsvårdsstyrclsernas allmänna 

verksamhet 2 020 000 + 300 000 + 165 000 
Skogsbruksskolor 

Ersättning till domänverkets 
fond för upplåten mark 121 000 

Lönckostnadspålägg 
a) ATP-avgifter 2 347 000 + 713 000 + 720 000 
b) Arbetsb>ivaravgifter till sjuk-

försäkring 872 000 + 1444000 + 1449000 
c) Allmän arbetsgivaravgift 1162 000 + 161 000 + 164 000 
d) Lönegarantiavgift 6 000 -i- l 000 + 1 000 
e) Arbetarskyddsavgift 15 000 + 18 000 ' 18 000 
f) Arbetsgivaravgift till arbetslös-

hetsförsäkring och det kon-
tanta arbetsmarknadsstödet 116000 ' 16000 + 16 000 T 

g) Socialförsäkringsavgift 966 000 + 424 000 + 427 000 
h) Kostnader för pensionsavgång-

en skogsvårdsstyrelsepersonal 6 400 000 + 400 000 + 400 000 

43180 000 + 7503 000 + 7 452000 
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Skogsstyrelsen 

Under budgetåret 1973/74 uppgick skogsvårdsstyrelsernas förrätt

ningsverksamhet till 290 000 dagar vilket är ungefär samma antal dagar 
som under det närmast föregående budgetåret. De skogliga beredskaps

arbetena har svarat för 55 % av den totala verksamheten. Den offent

liga verksamheten har ökat med 5 000 dagar sedan föregående bud

getår. 
Mot bakgrund av den i direktiven till 1973 års skogsutredning ut

talade målsättningen att en långsiktig hög produktion bör vidmakthållas 

i skogsindustrin och därmed också en hög intensitet i skogsbruket måste 

ökade krav ställas på skogsvårdsstyrelserna och omfattningen av deras 

offentliga verksamhet. Det gäller i första hand frågor som rör en ökad 

intensitet i skogsvårdsarbetena på privata skogar. Styrelsen föreslår 
därför att den offentliga verksamheten ökas med 3 000 dagar till sam

manlagt 72 000 dagar för budgetåret 1975/76. 
Genomsnittskostnaden budgetåret 1973174 för offentlig verksamhet 

och serviceverksamhet har beräknats till 458 kr. per förrättningsdag. 

Förrättningsdagskostnadcn beräknas genom automatiska kostnadsök
ningar stiga till 526 kr. för budgetåret 1975176. 

Det statliga bidraget till skogsvårdsstyrelsernas offentliga verksamhet 
under budgetåret 1975176 bör uppgå till 37 872 000 kr. Vissa utgifter 
av offentlig natur vilka inte ingår i förrättningsdagskostnaden beräknas 

till 576 000 kr. 
Om statsn::rkets inkomst av skogsvårdsavgifter kommer att uppgå till 

oförändrat 11,7 milj. kr. blir för budgetåret 1975176 det totala statsbi
draget till skogsvårdsstyrelsernas verksamhet 50 148 000 kr. 

Beträffande beloppets bestridande från olika anslag föreslås följande. 
Tjänstcbrevskostnader bör bestridas från anslaget Ersättning till post
verket för befordran av tjänstebrevsförsändelser. Utgifterna för reseer
sättningar till personal för viss kursverksamhet bör belasta anslaget 
Kursvcrksamhct för skogsbrukets rationalisering m. m. samt Yissa för
r~ittningskostnader anslaget Atg~irder för intensifierad skogsvård i norra 
Sverige, rn. m. Beloppen under nyssnämnda anslag beräknas till resp. 
555 000, 200 000 och 150 000 kr. eller sammanlagt 905 000 kr. Reste
rande 49 243 000 kr. bör anvisas under anslaget Bidrag till skogsvårds
styrelserna. Från ifrågavarande anslag bör dessutom anvisas 1 440 000 
kr. för ökade kostnader till följd av höjt lönekostnadspålägg. 

Skogsstyrelsen bör bemyndigas att fördela anslaget mell:m skogs
vårdsstyrelserna, fastsfälla inkomst- och utgiftsstater för styrelserna 
samt meddela erforderliga föreskrifter rörande staternas tillämpning. 

1. Pris- och löneomräkning 5 925 000 kr., varav 1 440 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspåfägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av antalet extra ordinarie 
tjänster i reglerad befordringsgång med 30. 
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Föredraganden 

Antalet förrättningsdagar i skogsvårdsstyrelsernas offentliga verk
samhet för budgetåret 1975176 beräknar jag till 69 000. Medelstilldel
ningcn per förrättningsdag bör höjas från 461 kr. till 569 kr. Utgifts
ramen för skogsvårdsstyrelsernas ej taxebelagda verksamhet blir med 
utgångspunkt från detta belopp 39 261 000 kr. För vissa andra kost
nader av offentlig natur bör beräknas 576 000 kr. Skogsvårdsstyrelser
na tillförs även belopp som svarar mot inflytande skogsvårdsavgifter. 
Som chefen för finansdepartementet tidigare denna dag anmält bör 
statsverkets inkomst av dessa avgifter för nästa budgetår beräknas till 
11,7 milj. kr. 

Jag förordar alltså att den totala kostnadsramen för den med stats
medel finansierade delen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet för bud
getåret 1975176 bestäms till 51 537 000 kr. Fördelningen på olika an
slag bör ske enligt följande. Tjänstebrevskostnaderna bör bestridas från 
anslaget Ersättning till postverket för befordran av tjänstebrevsförsän
delser. Vidare bör utgifter för reseersättningar åt personal för kursverk
samheten belasta anslaget Kursverksamhet för skogsbrukets rationali
sering m. m. samt vissa förrättningskostnader anslaget Åtgärder för 
intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. Dessa utgifter bör för 
nästa budgetår beräknas till resp. 555 000, 200 000 och 150 000 kr. el
ler sammanlagt 905 000 kr. Återstående 50 632 000 kr. bör anvisas un
der detta anslag. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en ny tjänst 
som assistent. 

Liksom hittills bör regeringen fastställa dispositionsstat för den stat
liga anslagsgivningen till skogsvårdsstyrelsernas omkostnader samt be
myndiga skogss!'.'"dsen att i övrigt fördela anslaget mellan skogsvårds
styrelserna och fa:;tställa deras inkomst- och utgiftsstater. I samband 
härmed bör skogsstyrelsen även få meddela erforderliga föreskrifter rö
rande staternas tillämpning. 

Jag vill i detta sammanhang föreslå att riksdagens medgivande inhäm
tas till att statlig kreditgaranti för lån till skoglig plantskoleverksamhet 
även under budgetåret 1975176 får beviljas intill ett belopp av 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1975176 statlig kreditgaranti för 
lån till skoglig plantskoleverksamhet beviljas intill ett belopp av 

1 000 000 kr., 
2. till Bidrag till skogsvårdsstyrelserna för budgetåret 1975176 an

visa ett förslagsanslag av 50 632 000 kr. 
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D 3. Bidrag till skogsförbättringar 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

7 751 971 

8 000 000 
7 000 000 

Huvuddelen av anslaget utnyttjas för att lämna bidrag till skogsplan
tering på nedlagd jordbruksmark. I övrigt lämnas stöd till iståndsättning 
av skogar med otillfredsställande skogstillstånd, bl. a. vissa restskogar, 
till skogsdikning, till åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter, till in

vente~ing av vissa skador på växande skog samt till att täcka förluster 
till följd av sådan statlig kreditgaranti, som avses i kungörelsen 
(1969: 705) om statligt stöd vid skada på skog. Bidragsbestämmclscrna 
för anslaget återfinns i kungörelsen (1948: 239) om statsbidrag till vissa 
skogsförbättrande åtgärder. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Rambelopp 
1. Skogsodlingsåtgärder på 

nedlagd jordbruksmark 5 000000 - 500 000 - 500000 
2. övriga åtgärder 3 500000 - 500000 - 500 000 

8500 000 - 1000000 -1000000 

Anslag 8 000 000 - 1000000 -1000000 

Skogsstyrelsen 

1. Under det senaste året har ca 6 400 ha nedlagd jordbruksmark 
skogsodlats med stöd av medel ur anslaget. Genom skogsodling utan bi
drag eller med bidrag av beredskapsmedel beräknas ytterligare 1 500-
2 000 ha sådan mark ha beskogats. Viss areal beräknas växa igen ge
nom självsådd skog av godtagbar beskaffenhet. Enligt lantbruksregistrct 
har arealen åker och annan gräsbärande mark den senaste femårsperio
den minskat med ca 21 000 ha per år. Eftersom skogsodlingsarealen 
varit lägre har arealen före detta jordbruksmark som ligger utan särskild 
användning ökat. Med hänsyn till att minskningen av åkerarealen sjun
kit under det senaste statistikåret och att vissa arealer åkermark även tas 
i anspråk för andra ändamål än skogsproduktion är det dock möjligt att 
balans nu kan ha uppnåtts mellan jordbruksmarkens minskning och dess 
effektiva användning. Det föreligger emellertid som nämnts en kraftig 
eftersläpning sedan en lång följd av år varför stort utrymme fortfarande 
finns för en ökad skogsodling på dessa marker. 

Den för budgetåret 1973/74 anvisade ramen för skogsodlingsåtgärder 
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på nedlagd jordbruksmark har inte helt förbrukats. Vid budgetårets slut 
återstod 1,8 milj. kr. ofördelade. För att upprätta markanvändningspla
ner har tagits i anspråk 103 000 kr. Den sistnämnda verksamheten, kom
pletterad av informationsmatcrial till markägarna, bör även fortsätt
ningsvis få bedrivas med stöd av medel inom ifrågavarande ram. 

En anledning till att anslagsdelen inte utnyttjats helt kan vara att från 
flera håll framförts synpunkter om vikten att utnyttja våra jordbruks
marker väl samt påståenden om åtgärdernas svaga lönsamhet. Den sti
gande lönsamheten i jordbruket är ytterligare ett skäl till en minskning 
av nedläggningstakten. Vidare minskar den omfattande beredskapsverk
samheten belastningen på anslaget samtidigt som den tar i anspråk per
sonalresurser för andra ändamål. 

Den hittills tillämpade frivilliglinjen har inte förmått markägarna att 
verksamt bidra till den ökning av planteringen som motiveras av den 
nämnda eftersläpningen. En sådan ökning på marker för vilka ingen al
ternativ användning finns bedöms tills vidare kunna komma till stånd 
genom en ökad allsidig och målinriktad information grundad på mark
användningsplanerna. Bidragsramen för skogsodlingsåtgärdcr på sämre 
jordbruksmark bör tas upp med 4,5 milj. kr. 

2. Ramen för bidrag till övriga åtgärder används bl. a. till skogsdik
ning samt återväxtåtgärder på t. ex. igenväxta h::!gmarker med otillfreds
ställande ~L:_)gstillstånd. En väsentlig del av anslaget har tidigare tagits i 
anspråk i de län som numera omfattas av anslaget Atgärder för intensi
fierad skogsvård i norra Sverige, m. m. Styrelsen beräknar därför att be
lastningen pi anslaget kommer att minska. Den dikningsverksamhet som 
är angelägen att stödja med medel ur ifrågavarande anslag under bud
getåret 1975/76 berör ca S 000 ha. 

Anslagsdelen har utnyttjats helt under budgetåret 1973/74. Som 
nämnts beräknas belastningen på anslaget minska. Bidragsramen till öv
riga åtgärder bör tas upp med 3 milj. kr. 

I avvaktan på en mer intensiv uppföljningsperiod med början 
1976177 behövs inget bemyndigande avseende bidragsbeviljning till för
söksverksamheten med mekaniserad dikning, gödsling och skogsodling 

av myrmark under budgetåret 1975/76. 

3. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 7 milj. kr. 

Föredrar;w:d('JI 

Jag föreslt;r att ramarna för statsbidrag under budgetåret 1975/76 till 

skogsodling på nedlagd jordbruksmark och till med anslaget i övrigt 
avsedda åtgärder tas upp med 4,5 milj. kr. resp. 3 milj. kr. (1, 2). Rege
ringen bör kunna jämka fördelningen mellan de båda ändamålen. För 

utbetalning under ans1agi;t beräknar jag 7 milj. kr. (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksd&gen att 
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1. medge att under budgetåret 1975/76 statsbidrag beviljas med 

högst 7 500 000 kr. till skogsodlingsåtgärder på nedlagd jord

bruksmark och med anslaget i övrigt avsedda ändamål, 
2. till Bidrag till skogsförbättringar för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 7 000 000 kr. 

D 4. Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

13 343 467 

16 500 000 

16 500 000 

Statsbidrag utgår för att bygga skogsbilvägar. Till skogsvägar i det 
inre stödområdet och till skogshuvudvägar av särskild betydelse från fri
tidssynpunkt kan förhöjt bidrag lämnas. Bidragsbestämmelserna åter

finns i kungörelsen (1943: 530) om statsbidrag till vissa väg- och flott
ledsbyggnader m. m. Gindrad senast 1974: 422). 

Rambelopp 

I. Skogsvägbyggnadsföretag 
i det inre stöclomriidet 

2. Skogsvägbyggnadsföretag 
utanfiir det inre stödområdet 

3. Förhöjning av statsbidraget till 
skogshuvudvägar av särskild be-
lydelse från fritidssynpunkt 

4. Statsbidrag till undcrhäll 
uv sko~svii~ar 

5. Kreditgara;ti till skogs-
vtigbyggnadsföretag 

Anslag 

Skogsstyrclsen 

1974/75 

4 500000 } 12 000 000 

500000 

17 OCO OGO 

16 500 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Skogs
styrelsen 

+JO 500 000 

+ 10 000 000 

+ 3 000 000 

+23 500 coo 
+ 5500000 

Före
draganden 

+6000000 

-4000000 

+2 000 000 

1 och 2. Under budgetåret 1973174 har förutom från ifrågavarande 
anslag beviljats bidrag till skogsbilvägbyggnad från anslaget Åtgärder 
för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. och av beredskapsmedel. 
Sammanlagt har 1 055 km skogsvägar nybyggts och 492 km omlagts el

ler förbättrats. Detta innebär att verksamheten haft ungefär samma om
fattning som de två föregående budgetåren. 

De från den 1 juli 1974 nya bestämmelserna om bidrag till skogsväg
byggnadsföretag i det inre stödområdct har medfört att ett stort antal 

ansökningar har kommit in till skogsvårdsstyrelserna. För att verks:im-
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beten skall kunna bli den avsedda bar styrelsen särskilt begärt att an
slagsramen för det inre stödområdet ökas med 3,5 milj. kr. och att viss 
omfördelning sker mellan de olika ramarna. För budgetåret 1975/76 
föreslås att verksamheten inom inre stödområdet ökas med 25 % och 
att verksamheten i övrigt hålls på oförändrad nivå i förhållande till 
budgetåret 1973/74. Rambeloppen för skogsvägbyggnadsföretag och 
för förhöjning av bidraget inom det inre stödområdet föreslås samman
lagt ökade med 8,5 milj. kr. Vidare bör 2 milj. kr. av rambeloppet un
der anslaget Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. 
som tidigare använts för vägbyggnadsföretag inom skogsvårds- och 
samverkansområden överföras till ifrågavarande anslag. Sammantaget 
innebär detta en ökning av de nämnda rambeloppen med 10,5 milj. kr. 
till 27 milj. kr. För att möjliggöra en smidig anpassning till behov 
och efterfrågan föreslås att de båda rambeloppen läggs samman till ett 
som får disponeras såväl inom som utom det inre stödområdet. I 
andra hand föreslås att de båda beloppen skall avse den totala bidrags
givningen inom resp. område eller 19 milj. kr. för det inre stödområdet 
och 8 milj. kr. för övriga områden. 

3. Förhöjt statsbidrag till skogshuvudvägar av särskild betydelse från 
fritidssynpunkt har under budgetåret 1973/74 utgått till åtta företag med 
en sammanlagd längd av 65 km. De nya bidragsbestämmelserna inom 
det inre stödområdet innebär att anslagsdelen i huvudsak kommer att 
användas utanför detta. Skogsstyrelsen föreslår att ramen tas upp med 
oförändrat 500 000 kr. vilket medger en viss ökning av verksamheten. 

4 och 5. I skrivelse den 29 april 1974 har styrelsen hemställt att det 
statliga stödet till skogsväghållning utökas att omfatta underhållsåtgär
der samt att den nuvarande låneformen ersätts med statlig kreditgaranti 
för lån. För dessa båda ändamål behöver för budgetåret 1975/76 anvisas 
två nya rambelopp av resp. 10 milj. kr. och 3 milj. kr. 

6. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 22 milj. kr. 

Föredraganden 

Ramkonstruktionen för ifrågavarande anslag har tidigare varit ut
formad så att en ram avsatts för grundbidrag till skogsvägbyggnads
företag och två ramar avsatts för förhöjning av grundbidragen till resp. 
skogsvägar i det inre stödområdet och skogshuvudvägar av särskild be
tydelse från fritidssynpunkt. I fortsättningen bör tas upp en ram för 
skogsvägbyggnadsföretag utanför det inre stödområdet, en ram för så
dana företag i det inre stödområdet och en ram för förhöjning av stats
bidraget till skogshuvudvägar av särskild betydelse från fritidssynpunkt. 

I fråga om skogsvägbyggnadsföretag utanför det inre stödområdet 
föreslår jag att ramen för statsbidrag tas upp med 8 milj. kr. För stats

bidrag till skogsvägbyggnadsföretag i det inre stödområdet bör ramen 
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tas upp med 10,5 milj. kr. Jag har därvid bl. a. räknat med att den bi
dragsgivning som hittills betalats från anslaget Åtgärder för intensi
fierad skogsvård i norra Sverige, m. m. i fortsättningen skall ske över 
ifrågavarande anslag (1, 2). För förhöjning av statsbidraget till skogs
huvudvägar av särskild betydelse från fritidssynpunkt bör ramen tas 
upp med oförändrat belopp av 500 000 kr. (3). Regeringen bör kunna 
jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. 

Frågan om statsbidrag till underhåll av skogsvägar och statlig kredit
garanti för lån till skogsvägbyggnadsföretag bereds f. n. i jordbruks
departementet. Av betydelse för frågans behandling är bl. a. den över

syn av formerna för statsbidrag till enskild väghållning som på rege
ringens uppdrag utförs av statens vägverk samt den översyn av stats
bidragen till skogsbruket som görs av 1973 års skogsutredning. 

För utbetalning under anslaget beräknar jag 16,5 milj. kr. (6). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1975/76 beviljas statsbidrag med 
högst 19 000 000 kr. till skogsvägbyggnadsföretag, 

2. till Vägbyggnader på skogar i enskild ägo för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 16 500 000 kr. att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 

D S. Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

l 8 295 300 
40100 000 
40 100 000 

1 Anslaget Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. rn. 

Statsbidrag utgår till markägare i Norrland utom Gästrikland samt 
inom vissa delar av Kopparbergs och Värmlands län. Huvuddelen av 
anslaget utnyttjas för bidrag till åtgärder för intensifierad skogsvård i 
norra Sverige. Viss del används för bidrag inom s. k. samverkansområ
den i de fyra nordligaste länen medan en mindre del utgår för att full
göra tidigare planerade åtgärder inom s. k. skogsvårdsområden i lapp
marken. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen (1974: 472) om 
statsbidrag till skogsvård· i norra Sverige, kungörelsen (1940: 599) an
gående villkor för statsbidrag till åtgärder för ökad skogsproduktion i 
Norrh:nd rn. rn. (ändrad senast 1974: 523) samt i regleringsbrev för 
budgetåret 1960/61 angående bl. a. det särskilda stödet åt skogsbruket i 
övre Norrland. 
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Rambelopp 
l. Samverkansområden 
2. Skogsvårdsområden 
3. Intensifierad skog~vård 

i norra Sverige 

Anslag 

Skogsstyrelsen 

1974/75 

11000000 
900000 

30 000000 
41900 000 

40100 000 

Beräknad ändring 1975 /76 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

-11000000 -'.! 000000 
900 000 

+ 3 000000 
8 900 000 -2 000000 

- 3 050 000 

1 och 2. Verksamheten med samverkansområden kommer under bud
getåret 1975/76 att omfatta ett fullföljande av de utfästelser som gjorts 
till anslutna skogsägare och där bidragsförmånerna fortfarande är lik
värdiga med eller gynnsammare enligt de äldre reglerna än enligt de 
nya som gäller för ifrågavarande anslag eller anslaget Vägbyggnader på 

skogar i enskild ägo. Något rambelopp för anslagsdelen behövs alltså 
inte för budgetåret 1975/76. Motsvarande gäller för rambeloppet till 
skogsvårdsområden. 

3. Statsbidragsvcrksamheten i norra Sverige kommer fr. o. m. inneva
rande budgetår att i huvudsak avse åtgärder inom ramen tör posten 

Intensifierad skogsvård i norra Sverige. Omfattningen av verksamhe

ten, som skall innebära en verklig ökning i förhållande till vad som 
skulle komma till utförande utan statligt stöd, är svår att f. n. bedöma. I 
vilken utsträckning anslaget kommer att utnyttjas beror bl. a. på om 
bidragsvillkorcn kommer ntt betraktas som så gynnsamma att de stimu
lerar till den ökning av åtgärderna som nu anvisade anslagsmcdel med
ger. I de fyra nordligaste länen har statliga och i vissa fall kommunala 
stöd tillsammans i fråga om vissa av åtgärderna motsvarat mera än vad 
det nya anslaget f. n. möjliggör. En ökning av den storleksordning som 
anslagsmedlen möjliggör förutsätter bl. a. att viss undersysselsättning 
föreligger hos skogsägarna i området och att självverksamheten därige

nom kan öka. En ökad sysselsättning inom skogsarbetarkåren till följd 

av anslaget är möjlig endast om arbetsgivare som skogsbolag, staten och 

skogsägareföreningar anmäler behov av arbetskraft eller undviker att 

friställa arbetskraft som blir övertalig vid rationalisering. 

Beräkningen av medelsbehovct har i huvudsak baserats på en redovis
ning av behovet av skogsvårdsåtgärdcr sådant detta kan utläsas av riks

skogstaxcringens material, vissa egna åtgärdsinventeringar och allmän 

kännedom om de skogliga förhållandena inom resp. län. 

Med stöd av det sagda finns inte underlag för en ökning av åtgärder

nas omfattning under budgetåret 1975/76 om nu gällande bidragsvillkor 

och förutsättningar för skogsbrukets bedrivande bibehålles. Om dessa 
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förutsättningar förändras genom att statsmakterna upphäver de begräns
ningar som f. n. råder beträffande vissa produktionsbefrämjande skogs
vårdsåtgärder kan anslagsbehovet bli ett annat. Styrelsen avser att när 
läget klarnat göra framställning om medel på tilläggsstat om så skulle 
behövas. Rambeloppet bör med hänsyn till förutsedda kostnadsökningar 

räknas upp med 3 milj. kr. till 33 milj. kr. 

4. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 37 050 000 kr. 

Föredraganden 

I fråga om sa:nverkansområden föreslår jag att ramen för stats

bidrag tas upp med 9 milj. kr. Jag har därvid förutsatt att statsbidrag 

till skogsvägbyggnadsföretag i områdena i fortsättningen skall utgå från 

anslaget Vägbyggnader på skogar i enskild ägo (1). Rambeloppet bör, 
förutom förvaltningshidrag, avse skogsstyrelsens utfä~tclser om bidrag. 

För statsbidrag till åtgärder avseende skogsvårdsföretag i lappmarken 
bör ramen tas upp med oförändrat belopp av 900 000 kr. (2). För stats

bidrag till intensifierad skogsvård i norra Sverige bör ramen tas upp med 
30 milj. kr. (3). Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de 
olika ändamålen. För utbetalning under anslaget beräknar jag 40,1 
milj. kr. (4). 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att Kungl. !\faj:t den 30 oktober 
1974 efter framställning från skogsstyrclsen medgett att skogsvårds
styrclserna från ifrågavarande anslag under budgetåret 1974/75 får be
vilja statsbidrag med högst 75 % till skogsvägbyggnadsföretag inom 
samverkansområden i det inre stödområdct. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1975/76 utfästs statsbidrag med 

högst 39 900 000 kr. till intensifierad skogsvård i norra Sverige 
samt till skogliga åtgärder inom samvcrkansområden i de 
fyra nordligaste länen och för att fullfölja skogsvårdsföretag i 
lappmarken, 

2. till Atgiirder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 40 100 OOQ. 
kr. 

D 6. Kursvcrksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1514 031 

1719000 

2 019 000 

Från anslaget bestrids kostnader för rådgivnings- och kursverksamhet 

riktad till skogsägare och skogsarbetare med syfte att främja skogsbru
kets rationalisering samt för viss personalutbildning och information. 
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Skogsstyrelsen 

Rådgivningsverksamheten, som planeras för femårsperioder, bedrivs 
dels i direkt kombination med skogsvårdsstyrelsernas serviceverksamhet, 
bidragsgivning och lagövervakning, dels som ren utbildning för skogs
ägare och anställda i skogsbruket. Under innevarande budgetår startar 
kampanjen Ny skog som avses medverka till att förbättra återväxtsitua
tionen i landet. Kampanjen fortsätter under budgetåret 1975176. Vidare 
planeras ökad rådgivning om röjning i plant- och ungskog, om teknik 
och metoder för avverkning i gallringsskog och om användning av 
skogsbruksplaner. Rådgivning för att förbättra arbetsmiljön i privat
skogsbruket bar hög prioritet. Som led i denna verksamhet planeras dels 
en undersökning av yrkesskador m. m. i privatskogsbruket, dels ökad 
rådgivning om teknik och metoder som förbättrar säkerheten på det 
drivningstekniska området. 

Den planerade rådgivningsverksambeten måste i regel föregås av och 
kombineras med information. ökade insatser krävs främst inom område

na arbetsmiljö och arbetsteknik. Vidare är det angeläget att skogsägarna 
får ytterligare information om skyldigheten att sörja för återväxt efter 
avverkning. Informationen om teknik, metoder och hälsorisker vid han
tering av kemiska medel behöver ökas. Med hänsyn till allmänhetens 
fortsatta engagemang i skogliga frågor behövs förbättrad information 
om skogsnäringen. 

I fråga om personalutbildning planeras en relativt omfattande kurs
verksamhet för dem som skall ha hand om rådgivningen i arbetsmiljö
och arbetsteknikfrågor. 

Traktamentsstipendierna m. m. till deltagare i skogsvårdsstyrelsemas 
kurser har varit oförändrade sedan år 1965. Styrelsen föreslår en upp
räkning med 75 % motsvarande en kostnadsökning av 15 000 kr. 

Styrelsen tillstyrker en hemställan från Sveriges skogsvårdsförbund 
om statsbidrag med 100 000 kr. för intensifierad informationsverksam
het. 

Mot denna bakgrund ökar medelsbehovet för budgetåret 1975176 med 
700 000 kr. Anslaget bör tas upp med 2 419 000 kr. 

1. Pris- och löneomräkning 232 000 kr., varav 30 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en nedskärning av de koncentrerade insat
serna på områdena arbetsmiljö och arbetsteknik samt beståndsanlägg
ning ( + 134 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas till 2 019 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 
för bl. a. intensifierad rådgivning i frågor om arbetsmiljö, arbetarskydd 
och arbetsteknik samt för en höjning av traktamentsstipendierna och 
stipendierna för förlorad arbetstid till vissa kursdeltagare. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 2 019 000 

kr. 

5 Riksdage111975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 11 
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E. FISKE 

E 1. Fiskeristyrelsen 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

7 389 526 

8 043 000 
9 429 000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden an
gående fiske och fiskerinäringen i den mån sådana ärenden ej ankom
mer på statens jordbruksnämnd. Styrelsen är chefsmyndighet för statens 
lokala fiskeriadministration. 

Fiskeristyrelsen leds av en styrelse. Chef för fiskeristyrelsen är en 
överdirektör. Inom styrelsen finns tre byråer, nämligen byrån för salt
vattensfisket, byrån för sötvattensfisket och administrativa byrån, samt 
ett havsfiskelaboratorium och ett sötvattenslaboratorium. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

1974/75 

28 
64 

92 

Lönekostnader för tjänstemän 4 199 000 
Lönekostnader för annan personal 

än tjänstemän 1 734 000 
Sjukvård 14 000 
Reseersättningar 204 000 

Därav utrikes resor ( 15 000) 
Lokalkostnader 707 000 
Expenser 217 000 
Fiskeriundersökningsfartygens 

omkostnader 650 000 
Övriga utgifter 318 000 

8 043 000 

Fiskeristyrelsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Fiskeri- Föredra-
styrelsen ganden 

+Il ..L 
I 

+10 

+21 + l 

+ 1694000 + 421000 

+ 405 000 + 349000 
+ I 000 + 1000 
+ 86000 + 25000 

(+ 5 000) (-) 

+ 92000 + 92000 
+ 188 000 + 50000 

+ 606 000 + 430000 
+ 108 000 + 18 000 

+ 3180000 +1386001> 

1. Pris- och Iöneomräkning 1286 000 kr., varav 140 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Alternativ 0 innebär minskad insats av extra personal på fiske
riundersökningsfartygen och kortare gångtid för fartygen ( + 720 00(} 
kr.). 

3. För att handlägga styrelsens informationsverksamhet behövs en. 
byrådirektör ( + 100 000 kr.). 



Prop.1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 67 

4. Med hänsyn till behovet av ökade personaladministrativa insatser 
och ett ökat behov av utredningar för att tillgodose planerings- och styr
ningsfunktioner inom administrationen fordras ytterligare en byrådirek
tör vid administrativa byrån. För kamerala uppgifter och skrivgöromål 
behövs ytterligare en assistent och ett biträde. Två extra tjänster för 
handläggning av ärenden rörande lån och stöd till fiskerinäringen bör 

föras upp på extra ordinarie stat. ( + 186 000 kr.) 
5. För att bereda och handlägga internationella ärenden behövs en 

avdelningsdirektör vid byrån för saltvattensfisket. Sektionen för fiske

hamnsärenden bör förstärkas med ett biträde. ( + 163 000 kr.) 
6. Sötvattensfiskebyråns sektion för fritidsfiske bör tillföras en fiske

rikonsulent och ett biträde ( + 111 000 kr.). 
7. För havsfiskelaboratoriets uppgifter inom den kemiska oceanogra

fin behövs ytterligare en laborator. Samtidigt kan en tjänst som förste 
fiskeriinspektör dras in. Sveriges medverkan i internationella undersök
ningar inom angränsande havsområden gör att laboratoriet för bestånds
uppskattning av havsfisk bör tillföras ytterligare en laborator och ett in
stitutionsbiträde samt en forskningsassistent. För samma ändamål be
hövs medel för databehandling. För undersökningar av bottenfaunan 
och djurplankton behövs två forskningsassistenter. För hydrografiska 
observationer, som laboratoriet bedriver gemensamt med Sveriges me
teorologiska och hydrografiska institut, behövs en halvtidstjänst som 
forskningsassistent. För att avlasta laboratorerna rutingöromål, särskilt 
på fiskeriundersökningsfartygen, krävs ytterligare en fiskerikonsulent. 
För rutinprovtagning på fisk behövs två laboratorieassistenter. En tjänst 
som teknisk hydrograf för provtagning och analyser bör inrättas i utbyte 
mot en assistenttjänst. Vidare behövs en instrumentmakare med vcrk
stadsutrustning. ( +800 000 kr.) 

8. För forskning rörande kräftdjur krävs ytterligare en laborator vid 
sötvattenslaboratoriet. För forskning som hör samman med fritidsfisket 
behövs en forskningsassistent. Två biträdestjänster vid laboratoriet, vilka 
f. n. avlönas av fiskeavgiftsmedel, bör föras över på ordinarie stat. Dess
utom föreslås ökade medel för laboratoriets publiceringsverksamhet. ( + 
304 000 kr.) 

9. Två tjänster som befälhavare och styrman på förutvarande fiske
riundersökningsfartyget Skagerak, vilka bekostats från anslagsposten lö
nekostnader för tjänstemän, har ersatts med motsvarande tjänster på un
dersökningsfartyget Argos. De senare tjänsterna avlönas från anslags
posten lönekostnader för annan personal än tjänstemän. På grund härav 
har nämnda anslagsposter minskats resp. ökats med 145 000 kr. För 
komplettering av instrumentutrustningen på Argos föreslås 100 000 kr. 
Oljeförbrukningen på Argos beräknas bli ca 650 ton större per år än på 
Skagerak. Merkostnaden härför beräknas till 130 000 kr. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 429 000 kr. Jag bar därvid beräknat medel för en byrådircktör för 
handläggning av fiskeristyrelsens informationsverksamhet m. m. (3). Jag 
har dessutom tagit upp 130 000 kr. för att täcka merkostnader för olje
förbrukning på det nya fiskeriundersökningsfartyget Argos vilket har 
tagits i bruk år 1974 (9). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fiskeristyrelsen för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslags

anslag av 9 429 000 kr. 

E 2. Fiskeriintendenter m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1048 653 
1225 000 
1384 000 

Statens lokala fiskeriadministration omfattar fiskeriintendentorganisa
tionen, statens fiskeriingenjör, statens fiskodlingsanstalt i Älvkarleby 
oci.i statens fiskeriförsöksanstalt i Kälarne. Fiskeriintendcntorganisatio
nen är fördelad på fem sötvattensdistrikt och två kust- och havsdistrikt. 
I varje distrikt finns en fiskeriintendent som chef. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
!{e;secrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Uppbördsmedel 
Bidrag av vissa fiske- och 

arrcndcavgiftsmc<ld 
Ersättningar för undersökningar 

1974/75 

11 
3 

14 

1 127 000 
1 000 

112000 
173 000 
41000 

1454 000 

135 000 
94000 

229 000 

Nettoutgift 1 225 000 

Beräknad ändring 1975 /76 

Fiskeri
styrelsen 

+2 
+2 
+4 

+ 385 000 

+ 29 000 
+ 25 000 
+ 14 000 

+ 453000 

- 135 000 
+ 6000 

- 129000 

+ 582 000 

Före
draganden 

+ 121 000 

+ 13 000 
+ 25 000 
+ 6000 

+ 165000 

6000 

+ 6000 

+ 159000 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 69 

Fiskeristyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning 159 000 kr., varav 37 000 kr. avser höjt 

Jönekostnadspålägg. 
'.2. Alternativ 0 inncb~ir främst minskade möjligheter att tillhandagå 

vattendomstolar m. m. i fråga om utlåtanden m. m. rörande fiskvägar 

etc. vid dammbyggnader ( + 55 000 kr.). 
3. 1'.'led hänsyn till den ökade arbetsbelastningen vid fiskeriintcndcnt

kontoren i nedre södra distriktet och västerhavets distrikt krävs förstärk

ning med en byrådirektör och en kansliskrivare vid ett vart av kontoren 

( + 284 000 kr.). 
4. Tjänsterna som fiskerikonsulent vid statens fiskodlingsanstalt i 

Älvkarleby och statens fiskeriförsöksstation i Kälarne bör ej längre fi
nansieras genom bidrag av fiskeavgiftsmedel. Under uppbördsmedcl tas 
därför ej upp något bidragsbc!L1pp. Nettoutgiften under anslaget höjs till 
följd härav med 139 000 kr. 

F örcdraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1384000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fiskeriintendenter m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 384 000 kr. 

E 3. Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

1973174 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975176 Förslag 

240 127 

275 000 
300 000 

Reservation 512 971 

Från anslaget utgår bidrag till främjande i allmänhet av fiskeri.nä
ringen i enlighet med plan som regeringen fastställer på förslag av fiske
ristyrelsen. Vidare utgår ersättning för förlust på försöksfiske för vilket 
statsgaranti har lämnats eniigt kungörelsen (1953: 242) angående stats
garunti för försöksfiske. Från anslaget utgår också statsbidrag till inköp 
av radiotelefonanläggning och livräddningsflotte på fiskefartyg. Dess

utom bestrids från anslaget vissa särskilda kostnader för bcvakningsfar

tyg till stöd för det svenska sillfisket på Nordsjön. Från anslaget utgår 

även ersättning till samerna för visst avgiftsfritt fiske på statens vatten 
inom Norrbottens län. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Anslag 
Till regeringens disposition 
Täckande av förluster pä grund 

av främjande av försöksfiske 
Bidrag till anskaffande av radio

telefon m. m. på fiskefartyg 
Vissa kostnader för stödfartyg 

för sillfisket 
Ersättning till samerna för visst 

avgiftsfritt fiske 

Fiskeristyrelsen 

127 000 

65 000 

75000 

8000 

275 000 

Fiskeri-
styrelsen 

+13 000 

+45000 

+25000 

+83000 

Före
dragao
den 

+25000 

+25000 

1. Anslagsposten till regeringens disposition används i huvudsak för 
att bestrida lönekostnader i samband med speciella undersökningar. 
Med hänsyn till löneutvecklingen och högre lönekostnadspålägg föreslås 
en höjning av posten med 13 000 kr. 

2. Bidrag till anskaffande av radiotelefon m. m. kan fr. o. m. den 1 
juli 1974 utgå med 3 000 kr. mot tidigare 1 200 kr. per anläggning. Re
dan vid oförändrad efterfrågan uppkommer härigenom ett ökat medels
behov. Dessutom finns det ett uppdämt behov av nya radiotelefonan
läggningar. Nämnda förhållanden motiverar att anslagsposten höjs med 

45 000 kr. 
3. På grund av höjda priser på olja och proviant m. m. beräknas 

kostnaderna för stödfartyget för sillfisket öka med 25 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör med hänsyn till ökade kostnader för stödfartyg för sill

fisket höjas med 25 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande i allmänhet av fiskerinäringen för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kr. 

E 4. Kursverksamhet på fiskets område 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

327 214 
305 000 

330 000 

Reservation 381111 
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Anslaget används för yrkesutbildning av fiskare, för viss fortbildning 
av fiskeritjänstemän samt för undcrvisningskurser och studieresor som 
är till nytta för verksamheten i sammanslutningar av större betydelse för 
fri tidsfisket. 

1974/75 

Anslag 
Till fiskeristyrelsens disposition för 

yrkesutbildning av fiskare m.m. 265 000 
Fortbildning av fiskeritjänstemän 
Statsbidrag till Södra Sveriges 

fiskeriförening 20 000 
Statsbidrag till Svenska fiskarenas 

studieförbund för dess all-
männa verksamhet 20 000 

Statsbidrag till Sveriges fritidsfiskares 
riksförbund för kostnader för 
centralt anordnade kurser 

Fiskeristyrelsen 

305 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Fiskeri
styrelsen 

+25 000 
+25 000 

+ 5000 

+10000 

+65 000 

Föredra
ganden 

+25 000 

+25 000 

1. Ansökningarna om bidrag till kurser för yrkesutbildning av fiskare 
uppgår f. n. till ca 600 000 kr. Med hänsyn till höjda arvoden m. m. be
höver anslaget räknas upp med 25 000 kr. för att kursverksamheten 
skall kunna upprätthållas i hittillsvarande omfattning. 

2. Fortbildning av fiskeritjänstemän skall ske vartannat år. Sådan ut
bildning anordnades senast under budgetåret 1973174 för en kostnad av 
20 000 kr. :Med hänsyn till ökade rese- och traktamentskostnader beräk
nas medelsbehovet för budgetåret 1975176 till 25 000 kr. 

3. I avvaktan på resultatet av särskild utredning av Södra Sveriges 
fiskeriförenings verksamhet föreslås att statsbidrag till föreningen utgår 
med oförändrat belopp. Statsbidraget till Svenska fiskarcnas studieför
bund bör höjas med 5 000 kr. med hänsyn till den allmänna kostnads
stcgringen. För att tillgodose det ökade utbildningsbehovct inom fritids
fiskcsektorn förordas att 10 000 kr. anvisas för bidrag till kostnaderna 
för centralt anordnade kurser. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

330 000 kr. Jag har därvid tagit upp 25 000 kr. för fortbildning av 

fiskeritjänstemän. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursverksamhet på fiskets område för budgetåret 1975/76 
anvisa ett reservationsanslag av 330 000 kr. 
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E 5. Bidrag till fiskebamnar m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1897 993 
4 600 000 
.+ 780 000 

Reservation 

72 

3 150 324 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen (1971: 38-t) om statsbi
drag till byggande av fiskehamnar. Från anslaget täcks också eventuella 
underskott vid driften av kvarvarande statliga fiskehamnar och kostna
der för underhåll ocb drift av fiskefyrar samt för utmärkning av fiske
gränser. Vidare bestrids kostnaderna för fiskets andel i sjöfartsverkets 
utgifter för farledsverksamheten, sjöräddningsväsendet, fyrar och andra 
säkerhetsanordningar m. m. 

Fiskeristyrelsen 

För verksamheten under budgetåret 1974175 beräknas ett belopp av 
ca 6 milj. kr. vara disponibelt. Medlen väntas komma att i det närmaste 
tas i anspråk under budgetåret. För budgetåret 1975176 beräknas mc
delsbehovet till samrnani::igt 6 :!69 000 kr. Därav upptas för statsbidrag 
till byggande av fiskehanmar 4 milj. kr., för fiskets andel i sjöfarts
verkets utgifter för farlcdsverksamhetcn m. m. 1 869 000 kr., för täc
kande av underskott vid driften av de statliga fiskehamnarna 300 000 kr. 
samt för underhåll och drift av fiskefyrar och utmärkning av fiskegrän
ser 100 000 kr. 

Föredraganden 

Det totala ansla2;sbehovet beräknar jag till 4 780 000 kr. Därtill kom
mer den behållning av reservationsmedel som kan föreligga vid in
gången av nästa budgetår. Vid min bedömning har jag beräknat bl. a. 
1 806 000 kr. för att täcka fiskets ::indel i sjöfartsverkets kostnader för 
farledsverksamheten m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till jiskehamnar m. m. för budgetåret 1975176 an

visa ett reserYationsanslag av 4 780 000 kr. 

E 6. lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 358 
:.o 000 
:.o 000 

Från anslaget utgår bidrag och ersättning i samband med isbrytningen 
för fiskets behov dels på ost- och sydkusten samt under särskilda förhål
landen i de största insjöarna, dels på västkusten. 
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Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 20 000 kr. 

E 7. Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

1 020 530 
1162 000 
1162 000 

Reservation 929 346 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukas 

i yrkesmässigt fiske. Medlen fördelas av fiskeristyrelsen efter ansökan av 

vissa fiskarorganisationer samt i övrigt efter förslag av lantbruksnfönn
dcrna. Anslaget beräknas på grundval av kalkyler över bensinåtgången 
som utförs av lantbruksnämndernas fiskerikonsulenter med tre års mel

lanrum. 

Fiskeristyre/sen 

Bensinåtgången per år i yrkesmässigt fiske har år 1971 beräknats till 
2 064 600 liter för perioden 1973/74-1975176. Anslaget bör tas upp 

med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 
oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Restitllfion av bensinskatt till f iskeriniiringcn för budget
året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 1162 000 kr. att 
avrälmas mot automobilskattemedlen. 

E 8. Särskilt omslällningsstöd till fiskare, m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

121 500 
3 000 000 
3 000 000 

Från anslaget utgår dels omställningsstöd till fiskare som avser att 
framdeles varaktigt utöva annan yrkesvcrksamhet, dels bidrag till vissa 

fiskare med anledning av internationell reglering av sillfisket i Nord
sjön och Skagerak. 
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Fiskeristyre/sen 

Styrelsen föreslår att det särskilda omställningsstödet skall upphöra. 
För bidrag vid reglering av sillfisket föreslås ett anslag av 2 milj. kr. 

F öredraga11den 

Särskilda omställningsbidrag bör få utgå även budgetåret 1975176. 
Från anslaget bör vidare liksom innevarande budgetår kunna utgå sär
skilda bidrag med anledning av reglering av fisket. Jag avser att åter
komma till frågan om den närmare utformningen av stödet och villkoren 

för detsamma i samband med kommande proposition om reglering av 

priserna på fisk m. m. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt omställningsstöd till fiskare, 111. m. för budgetåret 
1975176 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 

E 9. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

1135 442 
1 000 
1000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster på grund 
av statlig garanti för lån till konsolidering av eller investering i fiske
företag, för lån till investeringar inom fiskets berednings- och konserv
industri samt för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfisket. Be
stämmelser för verksamheterna har meddelats i regleringsbrev senast 
den 7 juni 1974 och kungörelsen (1971: 445) om statligt stöd till fiskeri
näringen (ändrad senast 1974: 228). 

Fiskeristyre/sen 

Garantiramarna bör för nästa budgetår föras upp med oförändrade 
belopp av 20 milj. kr. för lån till konsolidering av eller investering i fis

keföretag, 5 milj. kr. för lån till investeringar inom fiskets berednings
och konservindustri samt 2 milj. kr. för lån till vissa åtgärder som främ

jar fritidsfisket. 
Liksom föregående år föreslås att systemet med lånegaranti för inves

tering i kortfiskeområde avskaffas och ersätts med ett bidragssystem. 

Föredraganden 

Fiskeristyrelsens förslag om anvisande av medel för bidrag till inves

teringar i kortfiskeområden m. m. kan jag inte nu förorda. 
I övrigt biträder jag fiskeristyrelsens förslag. Anslaget bör föras upp 

med oförändrat belopp. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att under budgetåret 1975/76 statlig garanti beviljas för 

lån till konsolidering av eller investering i fiskeföretag intill ett 
sammanlagt belopp av 20 000 000 kr., för lån till investeringar 
inom fiskets berednings- och konservindustri intill ett belopp 
av 5 000 000 kr. och för lån till åtgärder som främjar fritidsfis

kct intill ett belopp av 2 000 000 kr., 
2. till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 10. Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 

1973/74 Nettoinkomst 27 023 

1974/75 Anslag 1 000 
1975176 Förslag 1 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de fiskeutredningar i enskilda 
vattenmål, vilka utförs inom den lokala statliga fiskeriadministrationen. 
Kostnaderna finansieras med ersättningar som tas till uppbörd under 
anslaget. Ersättningarna betalas av sökandena i de vattenmål i vilka 
särskilda utredningar utförs. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Fiskeristyrelsen 

9 
45 

54 

Fiskeri
styrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Föredra
ganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 
oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. för bud
getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 11. Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

609 514 
750 000 
750 000 
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Från anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar till strandägare en
ligt lagen (1950: 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m. (ändrad 
senast 1960: 708). 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med 500 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till strandägare för mistad fiskeriitt m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 750 000 kr. 

E 12. Bidrag till fiskare med anledning av avl)'Sning av fiskevatten 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1 000 

1000 

Reservation 708 017 

Från anskget utgår bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom 
vattenområde där möjligheterna till utkomst av fiske försämrats genom 
avlysning på grund av att fisk från området genom förorening får anses 

otjänlig till människoföda. 

Fiskeristyre/sen 

Med hänsyn till reservationen bör anslaget föras upp med oförändrat 

belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör såsom fiskeristyrelsen föreslagit föras upp med oför:ind
rat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevat

ten för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
1 000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F 1. Statens Iivsmedelsverk 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

18 905 048 
21520 000 
29 679 000 

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmc
delsfrågor. Till verkets förvaltningsområde hör även besiktningsveteri

närorganisationen. 
Livsmedelsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen hygienavdelningen, 
undersökningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens livs- Föredra-
medels verk ganden 

Personal 

Handläggande personal 80 + 8 + l 
Övrig personal 139 + 5 

219 +13 + 1 

Anslag 

Lönekostnader 12 951 000 + 2 997 000 + 1726000 
Sjukvård 26 000 + 12000 + JO 000 
Reseersättningar 521 000 + 540 000 + 94 000 

Därav utrikes resor (80 000) (+ 10000) (-) 
Resor som ersätts av uppdragsgivare 10000 
Lokalkostnader 1776000 + 4 619 000 + 4 625 000 
Expenser 1 711 000 + 1750000 + l 513 000 

Därav engångsutgifter (-) (+ 1524000)( + 954 000) 
Utrednings- och undersöknings-

kostnader 3 035 000 + 150 000 + 150 000 
Uppdragsverksamhet 60000 
Kursverksamhct 574 000 + 10000 
lnformationsverksamhet 370000 + 15 000 + 15 000 
Teknisk expertis m. m. på det 

regionala planet 486 000 + 25 000 + 25 000 
Kostnader flir utförselkontroll av 

livsmcdd ' 1000000 + 1 000 

21520 000 +11118 000 + 8159 000 

Inkomster vid statens livsmedelsverk, som redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 1,5 milj. 
kr. (1974/75 1,5 milj. kr.). 
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Statens livsmedelsverk 

1. Pris- och löneomräkning 2 455 000 kr., varav 436 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. Alternativ 0 innebär minskade resurser för utrednings- och under

sökningsverksamheten och för livsmedelstcknisk expertis m. m. på det 
regionala planet samt begränsning av möjligheterna att anlita tillfällig 
arbetskraft och av kursverksamheten ( + 1 278 000 kr.). 

3. Behovet att samordna produktionskontrollen kräver ökade insatser 
::v chefen för produktionsbyrån. För att avlasta byråchefen behövs en 
avdclningsdirektör ( + 110 000 kr.). 

4. För biträde med ärenden rörande storkök behöver hanteringsbyrån 
förstärkas med ytterligare en byrådirektör ( +95 000 kr.). 

5. Livsmedelslaboratoriets andra kemiska sektion leds f. n. av en för
ste kemist. På grund av de ökade krav som ställs på sektionen bör den 
förstärkas med en laborator. För att leda metodutvecklingen och utar
beta metodanvisningar för bl. a. regionala livsmedelslaboratorier behövs 
en förste mikrobiolog vid livsmedelslaboratoriets biologiska sektion. 
Sektionen bör vidare förstärkas med ytterligare en laboratorieassistent 
för undersökning av mykotoxinförekomst i vegetabilier. ( + 258 000 kr.) 

6. Vid näringslaboratoriets kostsektion behövs en försöksdjurstekni
ker för biologisk verksamhet ( +54 000 kr.). 

7. Inflyttningen till nya lokaler innebär att toxikologiska laboratoriets 
verksamhet utvidgas. Laboratoriet bör förstärkas med en toxikolog för 
utvärdering av toxikologiska data rörande livsmedelstillsatser, pestici
der, tunga metaller i livsmedel m. m. För försöksdjursverksamheten rö
rande toxiska effektstudier behövs en förste biokemist. För utredningar 
och litteratursammanställningar till grund för toxikologiska ställningsta
ganden erfordras ytterligare två assistenter. Den utökade djurexperi
mentella laboratorieverksamheten förutsätter att laboratoriet förstärks 
med ytterligare tre laboratorieassistenter. En tjänst som laboratorielä
kare bör bytas ut mot en laboratorstjänst ( + 518 000 kr.). 

8. Verkets omlokalisering till Uppsala medför vissa engångsutgifter 
av automatisk karaktär. För kontorsdriftsutrustning, skyddsutrustning 

och fordon med tillbehör upptas 454 000 kr. efter samråd med utrust

ningsnämndcn för universitet och högskolor. I undersökningsavdelning
ens utrustningsprogram ingår glasvaror och handverktyg samt utrust
ning för analytisk och preparativ laboratoricverksamhet. Enligt över
enskommelse med utrustningsnämnden begärs medel härför av verket i 
form av uppräkning av anslagsposten till expenser med 1 070 000 kr. 
Transportkostnaderna för verkets flyttning beräknas till 440 000 kr. För 
personalens flyttnings- och traktamentsersättningar behövs 262 000 kr-

9. Lokalkostnaderna i verkets nya lokaler i Uppsala beräknas öka 
med 4 554 000 kr. 
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10. För ersättningar till besiktningsmän vid exportkontrollerad an
läggning enligt kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livs
medel upptas 1 milj. kr. på en särskild anslagspost. Motsvarande in

komster av verksamheten redovisas på driftbudgetens inkomstsida under 

uppbörd i statens verksamhet. 
11. Till utrikes studier för innehavare av vissa specialtjänster be

hövs 10 000 kr. För studiebidrag till personal som deltar i utbildning 

med nära anknytning till tjänsten erfordras 10 000 kr. Samtidigt kan an

slagsposten till kursverksamhet minskas med 20 000 kr. 

12. Till följd av väsentligt utökad laborativ verksamhet i undersök
ningsavdelningens nya lokaler beräknas åtgången av förbrukningsmate

riel öka med 60 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

29 679 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst för toxi
kolog (7). För engångskostnader vid omlokaliseringen till Uppsala har 
jag tagit upp 1 656 000 kr. (8). I nämnda belopp ingår 500 000 kr. för 
crsättningsanskaffning av glasvaror och handverktyg samt utrustning för 
analytisk och preparativ laboratorieverksamhet. Vidare har jag beräknat 

4 625 000 kr. för ökade lokalkostnader i Uppsala (9). Dessutom har jag 
tagit upp en anslagspost av 1 000 kr. från vilken bör bestridas ersättning
ar till besiktningsmän vid exportkontrollerade anläggningar (10). Inkoms

ter av exportkontrollen bör tillföras nämnda anslagspost. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 29 679 000 kr. 

F z. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakte
rier 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

8 646 988 

9 160 000 
10 329 000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon

trollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks av slakteriföreta
gen och i fråga om renkontrollslaktericr av renägarna enligt särskild 
taxa. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens livs- Föredra-
medels verk ganden 

Personal 
Veterinärtjänster1 77 
Assistenttjänster 24 

101 

Anslag 
Lönekostnader 8 725 000 +1117000 +1117000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 425 000 + 50000 + 50000 
Expenser 8000 + 2 000 + 2 000 

9160 000 +1169 000 +1169 000 

1 Härtill kommer ca 20 veterinärer som utför besiktning vid renkontroll
slaktericr. 

Avgifter för köttbesiktning, som redovisas på driftbudgetens inkomst
sida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 9,5 milj. kr. 
(1974/75 8 850 000 kr.). 

Statens livsmedelsverk 

1. Pris- och löneomräkning 1167 000 kr., varav 296 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. För inköp av facklitteratur och facktidskrifter behövs ytterligare 
2 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Täcka;zde av vissa kostnader för käl/besiktning vid kon

trollslakterier för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag 
av 10 329 000 kr. 

F 3. Statens ,·eterinännedicinska anstalt 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

16 783 879 
16 354 000 
18 724 000 

Statens veterinärmedicinska anstalt utför praktiskt-vetenskapliga un
dersökningar, vetenskaplig forskning och andra arbeten, som äger sam
band därmed, inom veterinärmedicinens och livsrnedelshygienens områ

den. Anstalten producerar sera, vacciner och andra bakteriologiska pre
parat för djursjukvård. Anstalten bedriver upplysnings- och forsknings
verksamhet bl. a. i fråga om bekämpning av kreaturssjukdomar. 
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Statens veterinärmedicinska anstalt leds av styrelsen för jordbrukets 

högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. Chef för anstalten 
är en föreståndare. Inom anstalten finns sju avdelningar, bakteriologis

ka avdelningen, virologiska avdelningen, patologisk-anatomiska avdel
ningen, kemiska avdelningen, parasitologiska avdelningen, produktions

avdelningen och konsulentavdelningen, samt en ekonomisektion. Där

jämte finns vid anstalten en tjänst som statsepizootolog. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 52 
Övrig personal 156 

208 

Anslag 
Lönekostnader 11490000 
Sjukvård 30000 
Reseersättningar 96 000 

Därav utrikes resor (16 000) 
Lokalkostnader 1976000 
Expenser 191 000 
Särskilda undersökningar 170 000 
Övriga utgifter 2 401 000 

16 354 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Statens veteri
närmedicinska 
anstalt 

+ 7 
+ 9 

+16 

Föredra
ganden 

+l 

+ 1 

+2 722000 +l 520 000 

+ 34 000 + 9 000 
(+ 19 000) (+ 4000) 

556 000 + 556 000 
+ 22000 + 14 000 

21 000 21 000 
+ 459 000 + 292 000 

+3772 000 +2370000 

Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt, som tedovisas på 
driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräk
nas till 5,7 milj. kr. (1974/75 5,5 milj. kr.). 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

1. Pris- och löneomräkning 2 298 000 kr., varav 398 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär för anstaltens del en minskad insats av per
sonal och minskade omkostnader med tillhopa 875 000 kr. 

3. Virologiska avdelningen behöver förstärkning med en laborator, en 
försöksdjurstekniker och ett ekonomibiträde för uppbyggnad av ett la

boratorium för mu!- och klövsjukediagnostik ( + 199 000 kr.). Vidare 
behövs medel för kompletterande utrustning av de nya lokalerna i Upp
sala för avdelningens diagnostiska laboratorium ( + 150 000 kr.). 

4. För patologisk-anatomiska avdelningen begärs en ny laborators
tjänst för att kunna tillfredsställande bemästra rutinmaterialet samt 

forsknings- och utvecklingsarbetet ( + 109 000 kr.). Avdelningen behö
ver även förstärkning med en institutionsteknikcr med hänsyn till ökad 
arbetsvolym i obduktionssalen ( +47 000 kr.). 

6 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 11 
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5. För att fylla bristen på kvalificerad personal vid kemiska avdel
ningen föreslås en tjänst som förste kemist ( + 78 000 kr.). 

6. En tjänst som statsveterinär i ungnöts- och fårsjukdomar begärs 

Yid konsulentavdelningen med hänsyn till talrika sjukdomsproblem som 
förekommer hos dessa djurslag och för att kunna handleda regionalt 
placerade wtcrinärer ( + 112 000 kr.). Vidare begärs en tjänst som bi

trädande konsulent i husdjurshygien med hänsyn till de starkt ökad: 

arbetsuppgifterna inom denna sektor ( + 100 000 kr.). Dessutom före

slås överföring av kostnaderna för viltkonsulentens avlöning och resor 
från jaktvårdsfonden till anstaltens. stat ( + 116 000 kr.). Härvid upp
kommer ä\"en vissa följdkostnader ( + 15 000 kr.). 

7. Parasitologiska avdelningen behöver en befattning som institutions
tekniker för att fylla en påtaglig brist i organisationen ( +47 000 kr.). 

S. Medel begärs för en beredskapsassistent, en instrumentmakare, en 
laboratorieassistent och tre kvalificerade kontorsbiträden. Vidare tas 
kostnader upp för diagnostikberedskap m. m. ( +302 000 kr.) 

9. För förberedelser av omlokaliseringen till Uppsala tas upp kost

nader för två tjänster och därutöver vissa konsultkostnader (-f-199 000 
kr.). 

F öredragandell 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

18 724 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en laborator 
vid virologiska avdelningen (3). Vidare förordar jag att en personlig 
rjänst som professor inrättas för statsveterinären Karl Borg. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att vid statens veterinärmedicinska an

stalt inrätta en tjänst för professor i Fo 24 enligt vad jag för
ordat i det föregående, 

:. till Statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1975/76 
anvisa ett förslagsanslag av 18 724 000 kr. 

F 4. Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

49 346 

50000 

50000 

Reservation 28 316 

Anslaget är avsett för inköp och underhåll av sådan laboratorieutrust

ning m. m. som krävs under beredskapstillstånd och krig. 

La111bruksstyrelse1z 

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 100 000 kr., varav 60 000 

kr. för lokalhyror och andra fasta kostnader, 30 000 kr. för övning i 
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uppsättning av beredskapslaboratorium samt 10 000 kr. som tillsam
mans med en beräknad reservation av 20 000 kr. bör användas för inköp 

av viss materiel m. m. 

F öredrr.ga11clm 

Ansla~et bör föras upp med 50 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att til! Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. 111. för bud

ge!aret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 50 000 kr. 

F 5. Veterinärstaten 

J 973/74 Ltgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Fi:irslag 

22 229 077 

23 287 000 

25 050 000 

Från amlaget avlönas personal i distriktsveterinärorganisationen. Vi

dare bekostas bl. a. viss kursverksamhet för veterinärpersonal m. fl. 

1974j75 Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Distriktsvetcrinärer 310 

Anslag 
Lönekostnader 21 074000 +l 353 000 +I 353 000 
Sjukvård 11 000 
Reseersä ttningar I 719 000 + 297 000 ...!.. 190000 

Därav utrikes resor (-) (+ 10000) (-) 
Expenser 122 000 + 258 000 ..!... 62 000 
Kursverksamhet 111 000 + 52000 + 8000 
Ersättningar till avlägset 

boende djurägare 250000 ...!.. 150000 

23 287 000 +1960 000 +1763000 

La11tbrukssry relse11 

1. Pris- och Iöneomräkning 1 562 000 kr., varav 674 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspåliigg. 

2. För utvidgad verksamhet i samband med regionala konferenser 

och kurser bör anslagspostcn reseersättningar höjas med 97 000 kr. För 

utrikes resor begärs 10 000 kr. 

3. För ut\idgad kursverksamhet behövs 44 000 kr. 

4. För genomförande i hela landet av automatisk databehandling av 
praktik\'crksamheten begärs 247 000 kr. 
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Jag torde i detta sammanhang få anmäla att lantbruksstyrelsen lagt 
fram förslag om ersättning för djursjukvård för avlägset boende djur
ägare. Enligt nuvarande bestämmelser, som infördes den 1 juli 1974, 
tas inte resekostnadsersättning och inställelsearvode ut av den enskilde 
djurägaren för den del av vägsträckan som överskjuter fem mil enkel 
resa. En utjämning sker mellan djurägarna av dessa kostnader. Bestäm
melserna har tillkommit för att veterinärvården inte skall bli allt för 
betungande för avlägset boende djurägare. För bestridande av kostna
derna har för budgetåret 1974/75 under veterinärstaten förslagsvis an
visats 250 000 kr. 

För att få till stånd en ytterligare utjämning av djurägarnas kost
nader för veterinärvård och ett rättvisare utnyttjande av den statliga 
distriktsveterinärorganisationen föreslår lantbruksstyrelsen en sänkning 
av nuvarande avståndsgräns från fem mil till tre mil. Styrelsen uppskat
tar kostnaderna härför till 225 000 kr. Förslaget medför att djurägar
nas kostnader för inställelsearvode och resekostnader kommer att upp
gå till högst 51 kr. resp. 61 kr. 50 öre på obekväm arbetstid. För djur
ägaren kan detta innebära en reducering av kostnaderna med upp till 
30 kr. per veterinärbesök. 

Remissyttrande 

Lantbrukarnas riksförbund tillstyrker förslaget. 

Föredraganden 

I samband med omorganisationen av distriktsveterinärväsendet den 
1 juli 1974 infördes bestämmelser om reducering av kostnaderna för 
djursjukvård för avlägset boende djurägare. Enligt bestämmelserna tas 
inte resekostnadsersättning och inställelsearvode ut av djurägare för 
den del av vägsträckan som överskjuter fem mil enkel resa. Bestämmel
serna tillkom för att kostnaderna för veterinärvård inte skall bli alltför 
betungande för avlägset boende djurägare. Jag anser att skäl föreligger 
att ytterligare förbättra förhållandena för dessa djurägare. Jag tillstyr
ker därför den av lantbruksstyrelsen föreslagna reduceringen av av

ståndsgränsen till tre mil. Anslagsposten till ersättningar till avlägset 
boende djurägare bör med hänsyn härtill höjas med 150 000 kr. till 
400 000 kr. Jag föreslår vidare att utvidgad verksamhet med automatisk 
databehandling av distriktsveterinäremas praktikverksamhet genomförs. 
Kostnaderna härför uppgår till 62 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Veterinärstaten för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 25 050 000 kr. 
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F 6. Bekämpande av smittsamma busdjurssjukdomar, m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

7 394175 

4 000 000 

4 000 000 

85 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med be

kämpande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar, så

som salmonellos samt mul- och klövsjuka. 

La11tbruksstyrelsen 

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 4 milj. kr. och att styrel

sen bemyndigas att liksom för innevarande budgetår använda högst 

200 000 kr. av anslaget för särskilda undersökningar avseende främst 

salmonellos. 

Föredraganden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 

kr. 

F 7. Bidrag till djursjukvård i vissa fall 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

340 782 

600 000 

150 000 

Anslaget disponeras f. n. för bidrag enligt kungörelsen (1946: 164) 
om statsbidrag till mindre bemedlade för djursjukvård m. m. 

Lantbruksstyrelsen 

Enligt nuvarande regler får statsbidrag till mindre bemedlade för djur

sjukvård utgå till djurägare, vars taxerade inkomst till statlig inkomst

skatt inte överstiger 5 000 kr. och som ej heller påförts statlig förmö

genhetsskatt. Bidrag får utgå till bestridande av den del av veterinär

arvod<.:t och resekostnader som överstiger 17 kr. 

Styrelsen anför att nuvarande bestämmelser av flera skäl är otids

enliga och bör omarbetas. Enligt styrelsens mening bör den allmänna 

malsättningen för dessa bidrag vara alt mindre bemedlade och av hu~

djurssjukdomar särskilt drabbade lantbrukare inte av kostnadsskäl skall 

behöva avstå från ekonomiskt eller djurskydtlsmässigt motiverade ve

terinärmedicinska åtgärder. Det bör generellt vara fråga om kostsam

ma Yeterinärmedicinska behandlingar. Stödet bör enligt styrelsen lik

som tidigare i princip utgå till mindre bemedlade djurägare men den 
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del som djurägaren skall svara för bör i förhållande till nuläget ökas. 

Som villkor för att ersättning skall utgå bör gälla att djurägaren har 

sin huvudsakliga inkomst från jord- eller skogsbruk. Ersättning bör 

utgå för att täcka veterinärkostnader över en viss storlek hos lant

brukare med begränsad produktion och låg inkomst. Som villkor för 

ersättning bör vidare gälla att djurantalet inte överstiger 15 djurenheter. 

Inkomstgränsen bör höjas till 15 000 kr. med hänsyn till den höjda 

självrisken och övriga begränsade villkor för ersättning. För att täcka 

kostnaderna föreslår lantbruksstyrelsen att under Bidrag till djursjuk

vård i vissa fall förs upp ett förslagsanslag av 150 000 kr. 

Remissyttrande 

Lantbrukarnas riksförbund tillstyrker lantbruksstyrelsens förslag. 

Fiiredragande11 

Enligt nuvarande regler får statsbidrag till mindre bemedlade för 

djm.;jukvård m. m. utgå till djurägare, vars taxerade inkomst till statlig 

inkomstskatt inte överstiger 5 000 kr. och som ej heller påförts statlig 

förmögenhetsskatt. Bidrag får utgå till bestridande av den del av vete

rinärarvodet och resekostnader som överstiger 17 kr. 

Jag anser att målsättningen för statsbidrag till mindre bemedlade för 

djursjukvård alltjämt bör vara att mindre bemedlade lantbrukare, vil

kas djurbesättningar särskilt drabbas av husdjurssjukdomar, inte av kost

nadsskäl skall behöva avstå från ekonomiskt eller djurskyddsmässigt mo

tiverade veterinärmedicinska åtgärder. Jag ansluter mig till principen 
~1tt ersättning bör utgå till veterinärkostnader över en viss storlek hos 

lantbrukare med begränsad produktion och låg inkomst. Ersättning bör 

utgå endast till djurägare som har sin huvudsakliga inkomst från jord

cller skogsbruk. Djurantalet hör vidare inte överstiga 15 djurenheter. 

Inkomstgränsen för bidrag bör bestämmas till 15 000 kr. Det bör an

komma på regeringen att utfärda närmare bestämmelser för dessa bi

drag. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de grunder för statsbidrag till mindre bemedlade 

för djursjukvård m. m. som jag har förordat i det föregående, 

2. till Bidrag till djursjukvärd i vissa fall för budgetåret 1975/76 

anvisa ett förslagsanslag av 150 000 kr. 

F 8. Veterinärinrättningen i Skara 

J973/74 Utgift 

197-i/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

848 058 

700 000 

700 000 
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Veterinärinrättningen i Skara är sjukvårdsanstalt för husdjur och ut

övar djursjukvård mot ersättning. Vid inrättningen får även bedrivas 

vetenskapliga undersökningar rörande husdjurens sjukdomar. 

Veterinärinrättningen, som lyder under styrelsen för jordbrukets hög

skolor och statens veterinärmedicinska anstalt, leds av en nämnd. Före

ståndare och platschef är en chefsveterinär. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Veterinär· Före-
högskolan dragan-

den 

Personal 

Veterinär personal 6 
Övrig personal 16 

22 
Anslag 

Utg(frer 
Lönekostnader 672 000 + 171 000 + 134 000 
Omkostnader 1 194 000 +332 000 + 66 000 

1866000 +503 000 +200 000 

Inkomster l 166 000 +200 000 

Nettoutgift 700 000 -'-503 000 

Veteriniirlzögskolmz 

1. Pris- och löneomräkning 218 000 kr., varav 38 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslaget med 32 000 kr. 

3. Vid inrättningen bör inrättas en tjänst som kansliskrivare. 

4. Den ökade verksamheten vid inrättningen samt den planerade un

dervisningen av studerande från veterinärhögskolan ställer större krav 

på den veterinära personalen. Ansvars- och löneförhållandena för de 

mest kvalificerade klinikveterinärerna bör därför ändras genom en 

omorganisation av inrättningens verksamhet. Tre klinikveterinärtjänster 

bör ändras till tjänster som avdelningsföreståndare ( + 37 000 kr.). 

5. Ytterligare medel behövs dessutom med hänsyn till den ökade verk

samheten och den ökade svårighetsgraden i sjukdomsfallen ( + 247 000 

kr.'\. 

F iiredraga11dc11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Veteriniirinrättningen i Skara för budgetåret 1975/76 an

visa ett förslagsanslag av 700 000 kr. 
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F 9. Statens centrala frökontrollanstalt: Fönaltningskostnader 

1973/7 4 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

9 731 736 

lQ 084 000 

11 501 000 

Statens centrala frökontrollanstalt är centralt organ för den statliga 
frökontrollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verk
ställa analysering, provtagning och plombering m. m. av utsädesvaror 
samt att bedriva forskning och försöksverksamhct i syfte att främja 
tillhandahållandet av fullgott utsäde. Anstalten bedriver vidare rådgiv
ning och upplysning samt utövar tillsyn av efterlevnaden av Jagar och 
förordningar sarc'. arbetar för samordning av frökontrollvcrksamheten. 

Anstalten har hanj om uppbörden av växtförädlingsavgifter. 
Statens centrala frökontrollanstalt leds av en styrelse. Chef för anstal

ten är en föreståndare. Anstalten omfattar en huvudinstitution samt två 

öppna filialer och en sluten filial. Den slutna filialen utför frökontroll vid 

W. Weibull AB. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens Före-
centrala dragan-
frökontroll- den 
anstalt 

Personal 
Handläggande personal 26 -1 -1 
Övrig personal 133 

159 -1 -1 

Anslag 
Lönekostnader 7 056 000 +1543 000 +1332000 
Sjukvård 20000 
Reseersättningar 97 000 + 15 000 + 8 000 

Df1rav utrikes resor (8 000) (+ 3 000) (+ 1 000) 
Lokalkostnader 999 000 + 139 000 + 139 000 
Expenser 161 000 + 20000 + 8 000 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 26 000 + 1000 + l 000 
Övriga utgifter 1725000 -;- 29 000 71 000 

10 084 000 +I 747 000 +1417000 

Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt, som redovisas på 

driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, bertik

nas till 7A milj. kr. (1974/75 7,1 milj. kr). 

Statens centrala frökontrollanstalt 

1. Pris- och löneomrälming m. m. 1 747 000 kr., varav 294 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspåfögg. 
,., 0-alternativct innebär en minskning av anslaget med 580 000 kr. 

3. Som en följd av rationalisering och arbetsanpassning beräknas det 
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vara möjligt att nedbringa antalet anställda med en person ( - 60 000 

kr.). Vidtagna och påbörjade åtgärder under budgetåren 1968/69-
1975/76 minskar personalen med sammanlagt 47 personer. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens centrala frökontrollanstalt: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 11 501 000 

kr. 

F 10. Statens centrala frökontrollanstalt: Utrustning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

90 379 
60 000 

60000 

Statens ce11trala frökontrollanstalt 

Reservation 

För att möjliggöra fortsatt utnyttjande av nya tekniska framsteg med 

eventuella personalreduceringar som följd krävs oförändrade medel för 
investeringar i utrustning. För att bibehålla nuvarande ambitionsnivå 
förutsätter anstalten fortsatt oförändrad medelsanvisning under anslaget. 

Föredraganden 

Jag biträder statens centrala frökontrollanstalts förslag. Jag hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens ce11trala fröko11trollanstalt: Utrustning för budget

året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 60 000 kr. 

F 11. Statens växtskyddsanstalt 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

7 888 440 
8 290 000 
8 159 000 

Statens växtskyddsanstalt är centralt statligt organ för uppgifter p[t 

växtskyddets område samt för åtgärder till skydd av vegetabiliska pro
dukter. Anstalten bedriver forskning och praktiska försök i syfte att 
skydda den inhemska växtodlingen mot sjukdomar och skador, som för
orsakas av virus, växter eller djur eller som är av fysiogen art. Anstalten 
utför vidare undersökningar och utredningar rörande skador, som insek
ter m. fl. förorsakar på lagrade vegetabiliska produkter. Anstalten an
ordnar växtskyddskurser för konsulenter och instruktörer samt Jämna~ 
allmänheten råd och upplysningar i anslutning till sin verksamhet. An-
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stalten svarar för kontroll av import och export av växter och växtpro
dukter. 

Statens växtskyddsanstalt leds av en styrelse. Chef för anstalten är en 

föreståndare. Anstalten består av en central huvudinstitution samt filialer, 
som är förlagda till olika delar av landet. 

1974 års riksdag har beslutat om den framtida organisationen av växt

skyddsverksamheten (prop. 1974: 109, JoU 197.+: 23, rskr 1974:242). 
Beslutet innebär bl. a. att växtskyddsanstaltens forsknings- och försöks
verksamhet skall föras över till lantbrukshögskolan, att inspektionsverk
samhcten skall föras över till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnd.:r
na, att rådgivnings- och informationsfrågorna skall fördelas mellan des
sa tre organ samt att kemiska avdelningen skall föras över till statens 
lantbrukskemiska laboratorium. Växtskyddsanstalten upphör därmed 
som särskild myndighet. Omorganisationen skall i huvudsak ske den 
1 juli 1976. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens Före-
växtskydds- dragan-
anstalt den 

Personal 
Handläggande personal 38 +3 
Övrig personal 72 

110 +3 
Anslag 
Lönekostnader 6 344 000 +I 160 000 145 000 
Sjukvård 8 000 T 2000 
Reseersättningar 200 000 ' 41 000 4000 ' Därav utrikes resor (19 000) (+ 1 000) (- 4 000) 
Lokalkostnader 919 000 + 61000 + 18 000 
Expenser 207 000 + 87 000 + 2000 
Särskilda undersökningar 249 000 + 37 000 19 000 
Övriga utgifter 363 000 + 40 000 + 17 000 

8 290 000 +1428 000 131000 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m., som redovisas på drifibud

getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 

3 895 000 kr. (1974/75 3 760 000 kr.). 

Statens växtskyddsanstalt 

1. Pris- och löneomräkning 943 000 kr., varav '.2 l 7 000 kr. avser höjt 

Iönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en anslagsminskning med 450 000 kr. 
3. Inför kommande omorganisation av växtskyddsverksamheten före

slås att nya tjänster inrättas den 1 juli 1975 för resistcnsbiologisk verk
samhet, nematologisk verksamhet, norrländskt växt5kydd samt inspek

tionsverksamhet ( -7-35:! 000 kr.). 
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4. Principbeslut bör fattas om inrättande den 1 juli 1976 av ytterligare 

åtta tjänster vid lantbrukshögskolan. 
5. En arvodesbefattning för trädgårdsbrukets växtskydd föreslås 

överförd på extra ordinarie stat. En vid filialen i Röbäcksdalen befintlig 
tjänst som vaktmästare bör bytas ut mot en tjänst som försökstekniker 

( + 18 000 kr.). 
6. För avvecklingsarbeten i samband med anstaltens nedläggning fö

reslås en medelsanvisning av 60 000 kr. För vissa andra uppgifter behö

ver anslaget ökas med 55 000 kr. 

Remissyttrande 

Organisationskommitthz för beredning al' vissa frågor om den fram

tida organisationen av växtskyddsverksamheten understryker vikten av 

alt tjänster som avdelningsföreståndare för resistensbiologisk och nema
tologisk verksamhet inrättas och att tjänsten som föreståndare vid Norr
landsfilialen ändras till en befattning som avdelningsföreståndare. Inne
havarna av dessa tjänster behövs för att bygga upp växtskyddsinstitu

tionen vid lantbrukshögskolan. Tjänsterna bör inrättas redan från den 

J juli 1975. I fråga om övriga tjänster anser kommitten det värdefullt 

att principbeslut fattas om deras inrättande vid lantbrukshögskolan från 
den 1 juli l 976. Anstaltens övriga yrkanden som rör den framtida växt
skyddsorganisationen och avvecklingen av den nuvarande växtskyddsan
stalten tiJlstyrks av kommitten, som också förordar att växtinspektionen 

och filialföreståndarna i Linköping, Kalmar och Skara förs över till 
lantbruksstyrelsen och resp. iantbruksnämnd den 1 januari 1976. Den

na flyttningstidpunkt tillstyrks även av växtskyddsanstalten. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

8 159 000 kr. Jag har därvid räknat med att växtinspektionen och filial
föreståndarna i Linköping, Kalmar och Skara förs över till lantbruks
styrelsen och resp. lantbruksnämnd fr. o. m. den 1 januari 1976. Detta 
medför att från förevarande anslag förs över till anslaget B 1. Lant
bruksstyrelsen 835 000 kr. och till anslaget B 2. Lantbruksnämnderna 

195 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens växtskyddsanstalt för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 8 159 000 kr. 

F 12. Bekämpande av växtsjukdomar 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
l 975/76 Förslag 

483 296 
150 000 

150 000 
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Från anslaget bestrids ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 
mot spridning av växtsjukdomar och för förluster på grund av sådana 
sjukdomar. Bl. a. utgår ersättning vid utrotande av berberis och bekäm
pande av vissa potatissjukdomar. Vidare bestrids vissa kostnader för be
rcdskapsåtgärder mot koloradoskalbaggen från anslaget. 

Lantbruksstyrelsen 

Behovet av ytterligare medel för särskilda insatser mot koloradoskal
baggen kan ännu inte överblickas. Styrelsen föreslår att anslaget förs 
upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1975176 an
visa ett förslagsanslag av 150 000 kr. 

F 13. Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsvcrksamhct 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. till upp
dragsverksamhet vid statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium är centralt organ för kemisk 
analysverksamhet i fråga om produkter från jordbruk, skogsbruk och 
trädgårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Labora
toriet utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndigheter 
eller enskilda och fungerar som servicelaboratorium för forskning och 
försöksinstitutioner på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens 
områden. Laboratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av 
betydelse för den lantbrukskemiska analysverksamhetcn samt lämnar råd 
och upplysningar i ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsområde. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium leds av en styrelse. Chef för 
laboratoriet är en föreståndare. Inom laboratoriet finns två avdelningar, 

en jordavdelning och en fodcravdelning, samt en särskild sektion för 
metodutveckling. Dessutom finns en norrlandsfilial i Röbäcksdalen. 

Anslaget till statens lantbrukskemiska laboratorium bör läggas om. 

Sålunda bör uppdragsverksamhetcn vid laboratoriet i princip finansieras 
med de avgifter som tas ut och som nu redovisas på driftbudgetens in
komstsida. Täckning av eventuellt underskott för denna verksamhet 
och för metodutveckling m. m. bör ske genom att bidrag lämnas till 
verksamheten. Detta bidrag bör anvisas över ett särskilt reservationsan-
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slag benämnt Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium. Under 
förevarande anslagsrubrik bör anvisas endast ett formellt belopp av 

J 000 kr. 
Vid tillämpningen av den nya anslagsteknikcn krävs en rörlig kredit. 

Behov härav ryms inom ramen för den rörliga kredit som regeringen dis
ponerar för att användas av myndigheter som bedriver uppdragsverk
samhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksam

het för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

F 14. Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 

Nytt anslag (förslag) 2 756 000 

Under denna anslagsrubrik bör anvisas medel för att täcka beräknat 
underskott av verksamheten vid statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium för bud

getåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 2 756 000 kr. 

F 15. Statens maskiuprovningar 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

3 596 978 
2 928 000 
3 161 000 

Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna han
deln förekommande maskiner för jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk 
och livsmedelsindustri samt att lämna upplysningar om deras beskaffen
het genom att ge ut tryckta meddelanden rörande verkställda prov
ningar. Bland maskinprovningarnas uppgifter i övrigt ingår att lämna 
allmänheten råd och upplysningar samt att verka för en ändamålsenlig 
maskinanvändning. 

Statens maskinprovningar leds av en styrelse. Chef för maskinprov
ningarna är en föreståndare. Inom maskinprovningarna finns en huvud
expedition, tre allmänna avdelningar och en avdelning för livsmedels
industrins maskiner. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 94 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 
Provning av grävmaskiner 

1974/75 

11 
18 

29 

1854000 
2 000 

84000 
(5 000) 

581 000 
224000 
182 000 

I 000 

2 928 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Statens 
maskin
provningar 

l 
'3 
+ 4 

+478 000 
+ I 000 
+ 6000 

(ej max.) 
+ 55 000 

+540 000 

Förc
dragan
den 

+171 000 
·f- l 000 
+ 6000 

( + 2 000) 
+ 55 000 

+233 000 

Inkomster vid statens maskinprovningar, som redovisas på driftbud
getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 
800 000 kr. (1974175 800 000 kr.). 

Statens maskinprovningar 

1. Pris- och löneomräkning 233 000 kr., varav 63 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär för maskinprovningarna att anslaget för 

budgetåret 1975176 skulle minskas med 152 000 kr. 
3. Objektiv cgenskapsredovisning av trädgårdsbrukets maskiner är 

starkt efterfrågad av de praktiska yrkesutövarna inom trädgårdsområ
det. Med en försöksledare på området trädgårdsnäringens maskiner blir 
det möjligt att utvidga den nuvarande verksamheten ( +85 000 kr.). 

4. Med en biträdande försöksledare vid varje allmän avdelning kan 
de obligatoriska provningsuppdragen skötas mera rationellt och med 

mindre tidseftersläpning än vad so:m nu är fallet då maskinprovningama 
arbetar med mer eller mindre tillfälligt anställd extra personal 

(-l-222 000 kr.). 
5. Maximeringen av beloppet för utlandsresor föreslås slopad. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens maskinprovningar för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 161 000 kr. 
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1'' 16. Statens växtsortnämnd 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

127 153 

142 000 

142 000 

Statens växtsortnämnd har hand om uppgifter enligt växtförädlarrätts

lagen (1971: 392) och kungörelsen (1968: 214) om statsplombering av ut

säde. 
Nämnden består av ordförande samt 13 andra ledamöter. Inom 

nämnden finns en avdelning för växtförä<llarrättsfrågor samt en avdel

ning för odlingsvärdesprövning med en sektion för lantbruksväxter och 

en sektion för köksväxter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås 
av en chef. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Uppbörd~medel 

Avgifter 

Nettoutgift 

Statens viixtsortnämnd 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

2 

121 000 
100 

42000 
(22 000) 
15 000 
18 000 
5 900 

202000 

60000 

142 000 

Statens 
växtsort
nämnd 

+ 68 000 

+ 4000 
(+ 4000) 
+ 1 000 

+ 73000 

' 63000 ..,.. 

+ 10000 

Före
dragan
den 

+ 68 000 

+ 4000 
(+ 2 000) 
+ 1 000 

+ 73000 

+ 73 000 

Pris- och löneomräkning 73 000 kr., varav 6 000 kr. avser höjt löne

kostnadspålägg. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens vä);tsortnämnd för budgetåret 1975/76 amisa ett 

förslagsanslag av 142 000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

G 1. Limtbrukshögskolan: Förvaltningskostnader 

1973/74 Utgift 150 549103 

1974/75 Anslag 54 512 000 

1975176 Förslag 65 695 000 

1 Inkl. delar av anslagen Alnarpsinstitutet: Förvaltningskostnadcr och Alnarps
institutct: Materiel n- •. m. 

Vid lantbrukshögskolan bedrivs utbildning, forskning, försöksverk

samhet och räclgivning på jordbrukets och trädgårdsnäringens områden. 

Försöksverksamheten omfattar även renskötseln. Forsknings- och un

dervisningsorganisationen är uppdelad på 16 institutioner. Utbildningen 

av agronomer, hortonomer och landskapsarkitekter är femårig. Varje år 

antas 145 studerande, varav 105 på agronomlinjen, 10 på hortonomlinjen 
och 30 på landskapsarkitektlinjen. Vid institutionen för lantmästar- och 

trädgårdsteknikerutbildning antas årligen 128 elever till lantmästarkur

seD och 135 elever till trädgårdsavdclningens kurser. Försöksverksam

heten, som följer ett program som årligen fastställs av styrelsen (riksför-

. söksprogrammet), bedrivs inom institutionernas försöksavdelningar och 
vid högskolans försöksstationer i skilda delar av landet. Genom konsu

lcntlvdelningen förmedlas resultaten av forskning och försöksverksam

het till bl. a. de statliga rationaliseringsorganen på jordbrukets och träd

gårdsnäringens områden. 
Lantbrukshögskolan leds fr. o. m. den 1 januari 1975 av styrelsen för 

jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. 

Personal 
Utbildning, forskning och 

försöksverksamhet 
Lärare, försöksledande 

personal m. fl. 

Bibliotek m. m. 
Handläggande personal 
Övrig personal 
Centrala förvaltningen 
Handläggande personal 
Övrig personal 
Konsulentavdelningen 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1974/75 

260 

4 
10 

14 
75 

16 
12 

391 

Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks
högskolan 

+18 

+ 1 
+ 1 

+20 

Före
dragan
den 

+ 1 

+ 1 

+ 2 
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1974/75 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 30 809 000 
Sjukvård 160 000 
Reseersättningar 412 000 

Därav utrikes resor (11 500) 
Lokalkostnader 21916000 
Expenser 1006000 

Därav akademiska högtidligheter 
m.m. (12 000) 

Doktorandstipendier 140 000 
Bidrag till tryckning av doktors-

avhandlingar m. m. 9000 
Driftkostnader för baljväxt-

laboratoriet 72000 
Utländska forskare 28 000 
Ersättning till Alnarps egen-

dom för vägunderhåll m. m. 18 000 
Underhåll av park- och 

prydnadsanläggningar vid 
Alnarp 23 000 

Kostnader för undervisnings-
odlingar på Alnarp 

Bidrag till driften av 
Norrvikens trädgårdar 100000 

54693 000 
Uppbördsmede/ 
Försålda baljväxtkulturer 

m.m. 75 000 
Medel från Stiftelsen Oscar och 

Lili Lamms Minne 106000 

Nettoutgift 54 512 000 

Lantbrukshögskolan 

Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks
högskolan 

+ 5 404000 
+ 40000 
+ 38 000 

(-) 
+ 6 975 000 
+ 257 000 

(-) 

T 2000 

18 000 

23 000 

+ 150000 

+12 825 000 

106000 

+12931000 

Före
dragan
den 

+ 3 881 000 
+ 40000 
+ 33 000 

(-) 
+ 6 975 000 
+ 189 000 

(-) 

18 000 

23 000 

+11077 000 

106 000 

+11183000 

Tyngdpunkten av högskolans verksamhet ligger inom forskningen och 
försöksverksamheten. Genom att den programbundna försöksverksam
heten är administrativt knuten till högskolans institutioner har den fått 
stor betydelse även för utbildningen. I relation till värdet av produktionen 
i olika landsdelar sker en kraftig satsning på såväl jordbruks- som träd

gårdsförsök i norra Sverige. Den långa studietiden för hortonomie stu
derande och landskapsarkitektstuderande är otillfredsställande. Framför 
allt inom landskapsarkitektutbildningen är lärar- och assistentresurser
na otillräckliga. Styrelsen har sålunda även i år funnit att utbildningen 
bör prioriteras framför andra verksamheter vid högskolan. 

1. Pris- och löneomräkning m. ro. 10 893 000 kr., varav 1132 000 kr. 
avser höjt 1önekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av resurserna med drygt 2 
milj. kr. under detta anslag och med 0,6 milj. kr. under driftkostnads-

7 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 11 
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anslaget. En sådan minskning kan ej ske utan en väsentlig minskning 
av antalet studerande eller en avveckling av någon utbildningslinje. 

3. Den tekniska utvecklingen har ökat behovet av fysisk planering. 

Resurserna för forskning och utbildning i landskapsplanering bör stär
kas med en professur i översiktlig planering ( + 117 000 kr.). 

4. Ytterligare 10 000 assistenttimmar behövs för undervisningen 

( -7-615 000 kr.). 
5 . . i\fodel för speciallärare behövs för bl. a. landskapsarkitektutbild

ningrn och utbildningen av agronomer med teknisk inriktning 

( + 156 000 kr.). 
6. En biträdande professur i lantbrukets energi- och materialhante

ringsfrågor bör inrättas i utbyte mot en tjänst som universitetslektor i 
motorlära med teknologi. 

7. För landskapsarkitektutbildningen behövs ytterligare en tjänst som 

universitctsadjunkt ( +78 000 kr.). 
8. Försöksavdclningen för norrländsk växtodling är kraftigt underbe

mannad. En distriktsförsöksledartjänst och en statskonsulenttjänst före
slås inrättade ( +200 000 kr.). 

9. För forskning och utbildning inom området lantbrukets arbets
miljö erfordras en forskarassistent ( + 86 000 kr.). 

10. En assistenttjänst erfordras för högskolans verksamhet rörande 
lantbrukets anpassningsproblem ( +75 000 kr.). 

11. Två yrkeslärartjänster vid institutionen tör lantmästar- och träd

gårdsteknikerutbildning föreslås omvandlade till två adjunktstjänster 

( + 31 000 kr.). 
12. En tjänst som universitetslektor i landskapsarkitcktur föreslås in

rättad ( + 108 000 kr.). 
13. En tjänst som universitetslektor i trädgårdsodlingens driftseko

nomi bör omvandlas till en professur i trädgårdsodlingens företagseko
nomi. Vidare bör inom det norrländska trädgårdsförsöksdistriktet en 
tjänst som distriktsförsöksledare omvandlas till en statshortonomtjänst 
och inrättas en tjänst som försökslcdare ( + 104 000 kr.). 

14. En tjänst som forskarassistent i toxikologi behöver inrättas 

( +86 000 kr.). 

15. För att öka resurserna för forskarutbildningen behövs en docent

tjänst ( +95 000 kr.). 
16. Kostnaderna för de odlingar inom Alnarps trädgårdar som an

vänds i undervisningen vid lantbrukshögskolan beräknas till 150 000 kr. 

17. Anslaget föreslås i övrigt räknas upp med 137 000 kr. 

I skrivelse den 10 september 1974 har organisationskommitten för 

omlokalisering av veterinärhögskolan och statens veterinärmedicinska 

anstalt (OKV) föreslagit förstärkningar för biblioteksorganisationen vid 

jordbrukets högskolor för budgetåret 1975176. OKV föreslår att två: 
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tjänster som dokumentalist inrättas ( + 155 000 kr.). Vidare bör enligt 
OKV inrättas tjänster för en biblioteksassistent, en bibliotekarie och en 

expeditionsförman samt för ett biblioteksbiträde i Alnarp ( + 221 000 

kr.). OKV beräknar vidare driftkostnaderna för informationssystemen 

Agris och Libris till 65 000 kr. övriga medel för bokinköp m. m. bör 

enligt OKV räknas upp med 250 000 kr. 

F öredraga11de11 

Jag vill först anmäla att Kungl. Maj:t genom beslut den 7 juni 1974 

ändrat benämningen av professuren och biträdande professuren i lant

brukets marknadslära till professur i lantbrukets marknadslära, särskilt 

jordbrukspolitik med utrikeshandel resp. biträdande professur i lant
brukets marknadslära, särskilt marknadsföring. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

65 695 000 kr. Jag har därvid räknat medel för en professur i över
siktlig planering (3). Samtidigt kan en tjänst som universitetsadjunkt 
dras in. Jag har vidare räknat medel för en distriktsförsöksledartjänst 
vid norra jordbruksförsöksdistriktet (8). Jag har ingen erinran mot att 
en biträdande professur i lantbrukets energi- och materialhanteringsfrå
gor inrättas i utbyte mot en tjänst som universitetslektor i motorlära 
med teknologi (6). 

Under detta anslag bar jag också beräknat ytterligare medel för den 
vid jordbrukets högskolor gemensamma biblioteksorganisationen. Jag 

har sålunda räknat upp anslaget med 85 000 kr. för en tjänst för doku
mentalist och med 65 000 kr. för driftkostnader för informationssyste
men Agris och Libris. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag i det föregående anfört i fråga om ändrad 
benämning på professur, 

2. bemyndiga regeringen att inrätta en professur i översiktlig 
planering, 

3. till Lantbrukshögsko/an: Förvaltningskostnader för budget
året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 65 695 000 kr. 

G 2. Lantbrukshögskolan: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

110 844 728 

11557000 

12 837 000 

Reservation 12 024 817 

' Inkl. delar av anslagen Alnarpsinstitutet: Förvaltningskostnader och Alnarps· 
institutet: Materiel m. m. 

Från anslaget bestrids omkostnaderna m. m. för institutionernas verk
samhet samt lönekostnaderna för teknisk och administrativ personal vid 
institutionerna. 
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Lantbrukshögskolan 

Konsekvenserna av ett genomförande av alternativ 0 redovisas under 
förvaltningskostnadsanslaget. Av den begärda anslagsökningen hän
för sig 1312000 kr. till pris- och löneomräkning, varav 211 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. Medel för två intendentsbefattningar er
fordras ( + 125 000 kr.). För pedagogiskt utvecklingsarbete begärs 75 000 
kr. Det ökade antalet studerande ställer ytterligare krav på resurser 
( + 119 000 kr.). Kostnaderna för viss undervisning som Uppsala univer
sitet ger för högskolans studerande beräknas till 50 000 kr. För nya ut
bildningskurser och för forskarutbildningen erfordras ytterligare 140 000 
kr. För anskaffning av viss teknisk utrustning och för förstärkning av 
högskolans resurser i övrigt föreslås en uppräkning av anslaget med 
491000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör räknas upp med 1 280 000 kr. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Driftkostnader för budgetåret 1975176 
anvisa ett reservationsanslag av 12 837 000 kr. 

G 3. Lantbmkshögskolan: Bokinköp m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1743 754 
806 000 
886 000 

Reservation 130673 

1 Inkl. delar av anslagen Alnarpsinstitutet: Förvaltningskostnader och Alnarps
institutet: Materiel m. m. 

Från anslaget bestrids omkostnaderna för högskolans biblioteks- och 
publikationsverksamhet. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks- Före-
högskolan dragan• 

den 

Biblioteksverksamheten 496000 +150000 + 50000 
Publikationsverksamheten 310 000 + 130 000 + 30000 

806 000 +280 000 + 80000 

Lantbrukslzögskolan 

Av den begärda anslagshöjningen hänför sig 80 000 kr. till prissteg
ringar. ökade krav på biblioteksverksamheten gör att anslaget behöver 
höjas med 100 000 kr. Som ett resultat av högskolans expansion har pu-
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blikationsverksamheten ökat. Anslaget bör även för detta ändamål höjas 

med 100 000 kr. 

F öredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Bokinköp m. m. för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 886 000 kr. 

G 4. Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

24 303 290 
26 665 000 
29 901 000 

Reservation 1083 572 

Från anslaget bestrids vissa driftkostnader för högskolans försöks-

verksamhet. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Lantbruks- Före-
högskolan dragan-

den 

Försöks verksamheten 25 168 000 +6217000 +3 236000 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 1497 000 
26665000 +6217000 +3236000 

Lantbrukshögskolan 

Alternativ 0 minskar försöksverksamhetens resurser med 1,5 milj. kr. 
Personalen minskas därmed med ca 20 personer. En nedtagning av för
söksverksamheten bör dock föregås av en prövning av vilka ämnesområ
den som då i första hand skall minskas. 

1. Av den begärda ökningen är 5 217 000 kr. löne- och prisomräkning, 
varav 633 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. För budgetåret 1975/76 begärs 1 milj. kr. till 116 nya projekt, varav 
32 inom jordbrukssek"tionen, 49 inom husdjurssektionen, 15 inom träd
gårdssektionen, 18 inom tekniska sektionen och två vid företagsekono
miska avdelningen. Planeringen av de nya projekten har genomförts 
med beaktande av de intentioner som fastlagts i högskolans långtidsplan. 
Bl. a. kan följande områden nämnas. Djur- och arbetsmiljöfrågorna får 
ökade resurser. Ett stort antal av de nya projekten syftar till förbättring 
av produktiviteten. Resursbevarande åtgärder har också ett betydande 
utrymme i verksamheten och på detta område har medel begärts till nya 
projekt. 
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Föredraganden 

Anslaget bör räknas upp med 3 236 000 kr. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten för budget
året 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 29 901 000 kr. 

G 5. Lantbruksbögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

128 428 
1000 
1000 

Anslaget avser de jordbruksegendomar som lantbrukshögskolan dis
ponerar för sin försöksverksamhet samt Alnarps trädgårdar. Regeringen 
fastställer årligen en stat för jordbruks- och trädgårdsdriften vid dessa 
enheter. 

Lantbrukshögskolan 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder lantbrukshögskolans förslag. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstatio
nerna m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag 
av 1000 kr. 

G 6. Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

16 701970 

25 720 000 
21952 000 

Vid veterinärhögskolan bedrivs undervisning, forskning och försöks
verksamhet på det veterinärmedicinska området. Vid högskolan bedrivs 

även djursjukvård. Utbildningen vid högskolan omfattar till veterinär
medicine kandidatexamen två läsår och till veterinärexamen ytterligare 
tre och ett halvt läsår. Intagningen uppgår till 50 studerande per läsår. 
Verksamheten är uppdelad på 16 institutioner. Härutöver finns en till 
Skara förlagd försöksgård. 

Veterinärhögskolan leds fr. o. m. den 1 januari 1975 av styrelsen för 
jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Veterinär- Före-
högskolan dragan-

den 

Personal 
Utbi/d11i11g och forskning 
Lärare m. fl. 100 +21 + 1 

Biblioteket 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 3 

Centrala f örva/tningen 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 29 

138 +21 + 1 
Anslag 
Lönekostnader 11396000 + 2 657 000 + 1 051 000 
Sjukvård 40000 + 5 000 + 5 000 
Reseersättningar 40 500 + 8 500 + 4000 

Därav utrikes resor (3 000) (-) (-) 
Lokalkostnader 13 867 000 4 882 000 4 882000 
Expenser 249 500 + 165 500 + 53 000 

Därav akademiska högtidligheter 
m.m. (5000) (+ 5000) (-) 

Doktorandstipendier 43 000 
Bidrag till tryckning av 

doktorsavhandlingar 10000 
Ersättning för avskaffade 

examensavgifter 1 000 
Utländska forskare 11 000 + 9000 
Kursmikroskop m. m. för 

studerande 50000 
Underhåll av park 11000 + 1 000 + 1000 
Utgifter för djursjukvården 1000 
Informationsverksamhet + 250000 

25 720 000 1786000 3 768 000 

Veterinärhögskolan 

Behovet av forskningsinsatser inom det veterinärmedicinska området 
ökar kraftigt till följd av den pågående rationaliseringen inom jordbru· 
ket, centraliseringen och industrialiseringen av livsmedelsproduktionen 
och de allt större insatser som erfordras inom miljösektorn. Ett område 
inom högskolans forskningsverksamhet som har varit speciellt eftersatt 
på grund av resursbrist är sjukdomsgenetiken. En allt större undervis· 
ningsbörda har under senare tid måst läggas på institutionernas lärar
personal. En ökning av undervisningsresurserna är därför erforderlig. 

1. Pris- och löneomräkning - 3 830 000 kr., varvid hänsyn tagits till 
397 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 

2. Alternativ 0 medför att högskolans resurser måste minska med 
sammanlagt ca 1,2 milj. kr. Antalet studerande måste därmed minskas 
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väsentligt. Marknadslägct för veterinärer motiverar inte någon sådan 
minskning av utbildningsvolymen. 

3. Antalet assistenttimmar bör ökas med 13 000 ( +816 000 kr.). 
4. Två tjänster som universitetslektor erfordras för att en effektiv un

dervisning skall kunna meddelas de studerande ( + 216 000 kr.). 

5. Till en särskild enhet för sjukdomsgenetik behövs en professor, en 
biträdande professor och en forskarassistent ( + 312 000 kr.). 

6. Tjänsten som förste lärare i artificiell insemination föreslås om
vandlad till en tjänst som biträdande professor ( + 17 000 kr.). 

7. För informationsinsatser vid veterinärhögskolan erfordras 250 000 
kr. 

8. Som ett första led i uppbyggnaden av den veterinärmedicinska ra
diobiologin bör en professur i ämnet inrättas ( + 117 000 kr.). 

9. Till en föreslagen försöksavdelning vid institutionen för sjukdoms
genetik och husdjurshygien behövs en försöksledare ( +81 000 kr.). 

10. Inom ämnesområdet klinisk radiologi bör inrättas en tjänst som 
biträdande professor ( + 108 000 kr.). 

11. Anslaget bör i övrigt räknas upp med 127 000 kr. 

I gemensam skrivelse den 6 maj 1974 har lantbruksstyrelsen och sta

tens livsmedelsverk anfört att behovet av distrikts- och besiktningsvete
rinärer motiverar en ökad intagning vid veterinärhögskolan. Svårigheter 
föreligger nu vid rekryteringen till sådana tjänster. Ambetsverken före
slår att intagningen av studerande vid veterinärhögskolan ökas från 50 
till 65. 

Veterinärhögskolans styrelse biträder förslaget. Styrelsen framhåller 
dock att praktiska svårigheter uppkommer vid en ökad intagning, bl. a. 
beträffande vissa lokal- och utrustningsfrågor. 

I skrivelse den 17 december 1974 har styrelsen för veterinärhögskolan 
föreslagit att den del av veterinärutbildningen som enligt beslut av 1973 
års riksdag skall bedrivas i Skara förläggs till tionde och elfte terminen. 

Föredraganden 

Riksdagen beslutade år 1973 (prop. 1973: 107, JoU 1973: 26, rskr 
1973: 233) att viss del av veterinärutbildningen skall förläggas till Skara. 
Undervisningen i Skara, som enligt riksdagens beslut skulle omfatta 
elfte, dvs. sista terminen, skall börja hösten 1976. Efter att ha upprättat 
ett förslag till ny utbildningsplan vid veterinärhögskolan föreslår styrel
sen att utbildningen i Skara skall delas upp och meddelas under dels 
den tionde, dels den elfte terminen. Jag har inget att erinra mot styrel
sens förslag. 
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Vad gäller frågan om ökad intagning har veterinärhögskolan fram
hållit att detta innebär praktiska problem. Jag har därför för avsikt att 
föreslå regeringen att uppdra åt styrelsen för jordbrukets högskolor och 
statens veterinärmedicinska anstalt att närmare utreda behovet och kon
sek"Venserna av en ökad intagning. 

Jag vill anmäla att Kungl. Maj:t den 30 augusti 1974 föreskrivit att 
tjänsten som biträdande professor i bakteriologi och epizootologi skall 
benämnas biträdande professor i bakteriologi. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

21952000 kr. Jag har därvid räknat upp anslaget med kostnaderna för 
1 000 assistenttimmar (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag anfört beträffande utbildningen i Skara, 
2. till Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 21 952 000 kr. 

G 7. Veterinärhögskolan: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

7 633 479 
7 892 000 
8 957 000 

Reservation 509 912 

Från anslaget bestrids omkostnaderna m. m. för institutionernas verk
samhet samt lönekostnaderna för teknisk och administrativ personal vid 
institutionerna. 

Veterinärhögskolan 

1. Pris- och löneomräkning 1 067 000 kr., varav 196 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Alternativ 0 minskar högskolans resurser för biträdeshjälp och 
materiel med 439 000 kr. 

3. Anslaget föreslås höjt med ett belopp motsvarande lönekostnaden 
för en intendent och ett kvalificerat biträde i Skara ( + 121 000 kr.). 

4. En intendenttjänst behövs vid husdjursvetenskapligt centrum resp. 
kliniskt centrum ( + 125 000 kr.). 

5. För en särskild enhet för sjukdomsgenetik krävs biträdeshjälp för 
totalt 338 000 kr. För den vetenskapligt kvalificerade personalen i övrigt 
föreligger brist på sex kvalificerade biträden ( + 300 000 kr.). 

6. För forskarutbildningen behövs 50 000 kr. 
7. Anslaget bör med hänsyn till verksamheten i övrigt räknas upp 

med 2 369 000 kr., varav med 80 000 kr. för främjande av ograduerade 
forskares verksamhet och med 28 000 kr. för resebidrag till utrikes stu
die- och kongressresor. 
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Föredraganden 

Anslaget bör räknas upp med 1 065 000 kr. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskolan: Driftkostnader för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett reservationsanslag av 8 957 000 kr. 

G 8. Veterinärhögskolan: Bokinköp m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

158 576 
177 000 
195 000 

Reservation 36 758 

Från anslaget bestrids omkostnader för verksamheten vid högskolans 

bibliotek. 

Veterinärhögskolan 

Anslaget behöver höjas med 18 000 kr. för att kompensera prishöj

ningar. 

Föredraganden 

Anslaget bör ökas med 18 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Veterinärhögskolan: Bokinköp m. m. för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett reservationsanslag av 195 000 kr. 

G 9. Veterinärhögskolan: Försöksverksamhet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

315 087 
370 000 

472 000 

Reservation 

Från anslaget bestrids kostnader för högskolans försöksgård i Skara. 

Veterinärhögskolan 

1. Pris- och löneomräkning 49 000 kr., varav 11 000 kr. avser höjt lö

nekostnadspålägg 

2. Alternativ 0 minskar anslaget med 20 000 kr. 
3. För inrättande av en försöksavdelning vid institutionen för sjuk

domsgenetik och busdjursbygien föreslås en uppräkning av anslaget med 

127 000 kr. 

4. Anslaget bör i övrigt räknas upp med 53 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 107 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett belopp av 472 000 kr. Jag hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskolan: F örsöksverksamhet för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 472 000 kr. 

G 10. Veterinärhögskolan: Lantbruksdriften vid försöksgården 

1973/74 Nettoinkomst 1 951 
1974/75 Anslag 1 000 
1975/76 Förslag 1 000 

Veterinärhögskolan 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder veterinärhögskolans förslag. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskolan: Lantbruksdrif ten vid försöksgården 
för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

G 11. Skogshögskolan: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

17415917 
17 432 000 
19 322 000 

Vid skogshögskolan bedrivs utbildning, forskning och försöksverksam
het på skogsbrukets område. Verksamheten är uppdelad på 18 institu
tioner och avdelningar fördelade på fyra institutionsgrupper. Utbildning
en vid högskolan är fyraårig. De första tre åren omfattar vartdera tre 
terminer och det fjärde året två terminer. Undervisningen är under första 
läsåret förlagd till Garpenberg. Enligt beslut av 1971 års riksdag kommer 
högskolan att lokaliseras till Umeå. Omlokaliseringen sker successivt och 
beräknas vara avslutad år 1978. Intagningen uppgår till 40 studerande 
per läsår. 

Skogshögskolan leds fr. o. m. den 1 januari 1975 av styrelsen för jord
brukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. 
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1974/75 Beräknad ändring 197 5 / 7 6 

Skogs- Föredra-
högskolan ganden 

Personal 

Utbildning, forskning och 
försöksverksamhet 

Lärare, försöksledande personal 
m. fl. 130 +10 + 1 

Biträdande personal 12 + 1 

Skogsbiblioteket 
Handläggande personal 2 
Biträdande personal 3 

Centrala förvaltningen 
Handläggande personal 8 + 2 
Biträdande personal 30 + 3 

185 +16 + 1 
Anslag 
Utgifter 

Lönekostnader 12 903 700 +2 670 300 +1488 000 
Sjukvård 53 000 + 2000 
Reseersättningar 76000 + 10000 + 10000 

Därav utrikes resor (15 000) (-) (-) 
Lokalkostnader 3 786 000 + 418 000 + 399000 
Expenser 417 700 + 41 000 + 22 300 

Därav akademiska högtid-
ligheter m.m. (5 000) (-) (-) 

Ersättning till domänverkets 
fond för upplåten mark 85 000 

Bidrag till tryckning av 
doktorsavhandlingar m. m. 20000 

Doktorandstipendier 65 000 
Underhåll av parker och 

byggnader 19 000 + 2000 + 2000 
Kostnader för samarbets-

nämnden för jordbrukets 
högskolor 31 300 31 300 31 300 

17 456 700 +3112 000 +1890000 

Uppbördsmedel 
Avgifter för bränsle och 

elektriskt ljus 7000 2000 
Försäljning av publikationer 12100 8 000 
Hyresinkomster 5 600 3 000 

Nettoutgift 17 432000 +3125 000 +1890 000 

Skogshögskolan 

Landets virkestillgångar tillåter inte en ytterligare kapacitetsökning i 
skogsindustrin. Den totala skogsavverkningen överstiger f. n. den ge
nomsnittliga tillväxten. Forskningens möjligheter att vägleda skogsbru
ket för att nå ökad virkesproduktion blir i denna situation en nyckel
fråga. Skogshögskolans forskningsverksamhet bör därför tillföras ökade 
resurser. 



Prop.1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 109 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 1 800 000 kr., varav 450 000 kr. av

ser böjt lönekostnadspålägg. 
2. Alternativ 0 minskar resurserna med nära 1 milj. kr. Högskolans 

forskningsverksamhet skulle minska såväl kvalitativt som kvantitativt. 
3. En biträdande professur i skogsproduktionens långsiktiga program

mering bör inrättas i utbyte mot en befintlig försöksledartjänst 

{ + 18 000 kr.). 
4. Tjänster som utbildningsledare (halvtid) resp. forskningskoordina

tor (halvtid) bör inrättas ( + 107 000 kr.). 

5. För ledningen av ett elektronmikroskopilaboratorium behövs en 

tjänst som forskningsledare ( +91 000 kr.). 
6. En tjänst som forskningsledare bör inrättas för forskning rörande 

medel för bekämpning av virkesskadesvampar ( +91 000 kr.). 
7. En tjänst som forskningsledare (meteorologi) bör inrättas för att 

behandla problem sammanhängande med det marknära klimatet 

{ +90 000 kr. ). 
8. En forskningsledartjänst i skogsvärdering föreslås i utbyte mot en 

befintlig assistenttjänst ( +28 000 kr.). 
9. En tjänst som konsulent för skogsskyddsfrågor samt en tjänst som 

redaktör bör inrättas ( + 173 000 kr.). 
10. För den fältexperimentella forskningen då det gäller nya herbici

der m. m. föreslås en tjänst som fältherbolog ( +82 000 kr.). 
11. En tjänst som biträdande professor i populationsekologi och en 

forskarassistenttjänst behövs ( + 186 000 kr.). 
12. Vid institutionen för skogsekonomi föreslås en universitetslektor 

i utbyte mot en befintlig övningsledartjänst ( +22 000 kr.). 

13. En tjänst som forskningsledare bör inrättas för avkommeprövning 
{ +91 000 kr.). 

14. För tjänst som elektroningenjör, statistiker samt biträdestjänster 
m. m. bör anslaget i övrigt räknas upp med 346 000 kr. 

F öredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
19 322 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som forsk

ningsledare (7). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogslzögskolan: Förvaltningskostnader för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 19 322 000 kr. 
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G 12. Skogshögskolan: Driftkostnader 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

13 934 510 
115 553 000 
15 720 000 

Reservation 

1 Inkl. anslaget Forskning rörande tillvaratagande av skogsavfall m. m. 

110 

Från anslaget bestrids omkostnaderna m. m. för institutionernas verk
samhet samt lönekostnaderna för teknisk och administrativ personal vid 
institutionerna. 

Skogslzögskolan 

1. Pris- och löneomräkning 1 865 000 kr., varav 265 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

~- 0-alternativet minskar resurserna för högskolans driftkostnader 

med 757 000 kr. 
3. Genom omlokaliseringen av högskolan till flera orter kommer delar 

av vissa institutioner att ställas utan biträdeshjälp. Medel för tre och en 
halv kansliskrivartjänster behövs ( + 168 000 kr.). 

4. För skogshögskolans avdelning i Garpenbcrg krävs medel för för
hyrning av datorutrustning ( + 350 000 kr.). 

5. För undervisningen behövs ett arboretum i Umeå. Plantkostnaden 
härför uppskattas till 25 000 kr. 

6. För resistensprövningen behövs en uppräkning av anslaget med 
50 000 kr. samt för avkommeprövningen en uppräkning med 75 000 kr. 

7. Riksskogstaxcringen redovisas i två alternativa ambitionsnivåer. 
Högskolan hemställer att resurserna för riksskogstaxeringen ökas med 
1 216 000 kr. samt att medel för riksskogstaxeringens fältarbete anvisas 
under ett särskilt förslagsanslag. 

8. Driftkostnadsanslaget föreslås i övrigt räknas upp med 509 000 kr. 

Föredraganden 

Enligt beslut av 1974 års riksdag (prop. 1974: 61, JoU 1974: 16, rskr 
1974: 217) disponerar skogshögskolan 2 milj. kr. innevarande budgetår 
för forskning rörande tillvaratagande av skogsavfall m. ro. I avvaktan 
på statsmakternas ställningstagande till energiprogramkommittcns för
slag i betänkandet (SOU 1974: 72) Energiforskning - Program för 
forskning och utveckling är jag inte beredd att beräkna ytterligare medet 

för ifrågavarande ändamål. 
Anslaget bör föras upp med 15 720 000 kr. Jag har därvid räknat upp 

medlen till riksskogstax.eringens fältarbete med 500 000 kr. Jag har 
vidare räknat upp anslaget med 55 000 kr. för kostnader för förhyming 
av viss datorutrustning i Garpenberg samt med 44 000 kr. för andra 
merkostnader i samband med högskolans omlokalisering. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skogshögskolan: Driftkostnader för budgetåret 1975176 

anvisa ett reservationsanslag av 15 720 000 kr. 

G 13. Skogshögskolan: Bokinköp m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

176 239 
191 000 
210 000 

Reservation 3 309 

Från anslaget bestrids omkostnaderna för verksamheten vid högsko

lans bibliotek. 

Skogshögskolan 

De automatiska kostnadsökningarna för bokinköp m. m. beräknas till 
38 000 kr. För det skogliga filialbiblioteket i Garpenberg föreslås en 
uppräkning av anslaget med 90 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett belopp av 210 000 kr. Jag hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogshögskolan: Bokinköp m. m. för budgetåret 1975/76 
anvisa ett reservationsanslag av 210 000 kr. 

G 14. Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor 
111. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

17 620 525 
118 000 000 
30 000000 

Reservation 

1 På tilläggsstat I har dessutom anvisats 7 milj. kr. 

548 098 

Från anslaget bestrids kostnader för inredning och utrustning av loka
ler vid jordbrukets högskolor och andra institutioner, som har anknyt
ning till forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartemen
tets verksamhetsområde. 

Lokal- och utrustningsprogramkommitten (LUP-kommitten) för jord
brukets högskolor har till uppgift bl. a. att utarbeta utrustningsprogram 
innefattande förslag till kostnadsramar för nämnda institutioner. Kom
mitten skall successivt överlämna förslag till utrustningsnämnden för 
universitet och högskolor som begär anslag i utrustningsfrågor och som 
sedan har att efter statsmakternas bestämmande vidta de åtgärder som 
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behövs för programmens förverkligande. Byggnadsstyrelsen har hand 
om den verksamhet som avser planering och upphandling av snickeriin
redning samt elarmatur och möbler m. m. 

Inredning 

I fråga om inredningsobjekt, som tidigare inte redovisats för riksda
gen, anförs följande. 

Byggnadsstyrelsen 

I det följande redogörs för de inredningsprojekt för vilka byggnads
styrelsen föreslår nya eller höjda kostnadsramar. Medelsbehovet för in
redning för veterinärmedicinsk utbildning och forskning i nybyggnader 
på Artillerifältet i Uppsala redovisas i styrelsens anslagsframställning 
till utbildningsdepartementet. 

Lantbrukshögskolan och reterinärhögskolan 

Ultuna 

Kliniskt centrum, nybyggnad. I gällande inredningsplan är uppförd en 
delram på 7 milj. kr. Styrelsen uppskattar totalkostnaden till 8,1 milj. 
kr. och föreslår att objektet förs upp med detta belopp som definitiv 
ram. 

Restauranger, om- och nybyggnad. Kungl. Maj :t uppdrog den 18 

januari 1974 åt styrelsen att projektera om- och nybyggnad för restau
rangverksamhetcn på Ultuna t. o. m. bygghandlingar. Inredningskostna
derna uppskattas till 825 000 kr. Detta belopp bör föras upp som defini
tiv ram. 

Skogshögskolan 

Garpenberg 

Ny- och ombyggnader. Kungl. Maj:t uppdrog den 6 september 1974 

åt byggnadsstyrelsm att projektera ny- och ombyggnader för skogshög

skolan i Garpenberg. Byggnadskostnaderna beräknas till 35 milj. kr. In
redningskostnaderna uppskattas till 4 750 000 kr., vilket belopp föreslås 

uppfört som definitiv ram. 

OJ örutsedda mindre inredningsobjekt 

I inredningsplanen har för ändamålet förts upp ett belopp på 
2 850 000 kr. Styrelsen föreslår att ramen höjs med 650 000 kr. till 3,5 

milj. kr. 
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Utrustning 

Utrustningsniimnden för universitet och högskolor 

I fråga om utrustningsobjekt, som tidigare inte redovisats för riksda

gen eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 

Lantbrukslzögskolan och veterinärhögskolan 

Ultuna 

Telefonväxlar. Den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen på 

1115 000 kr. bör med hänsyn till prisstegringar och erforderlig utbygg

nad för bl. a. skogshögskolan och statens växtskyddsanstalt höjas med 

755 000 kr. till 1 870 000 kr. 
Kliniskt centrum, nybyggnad. I utrustningsplanen har uppförts en del

ram för kliniskt centrum på 2 milj. kr. Det förutsätts vidare i prop. 

1974: 1 bil. 11 att den slutliga kostnaden skall kunna hållas inom en ram 

av 15 milj. kr. Kostnaden för en tillfredsställande utrustning av kliniskt 

centrum beräknas emellertid nu till 18 milj. kr. En reducering av detta 

belopp skulle ge funktionerna kliniskt fysiologiskt laboratorium, klinisk 
radiobiologi och radiobiologi en otillfredsställande basutrustning. I ut

rustningsplanen för budgetåret 1975176 bör sålunda för ändamålet föras 

upp en definitiv ram på 18 milj. kr. 
Försöksdjur, kliniskt centrum. Vid kliniskt centrum finns djurstallar 

till en yta av ca 5 600 m2• För nyanskaffning av djur för bl. a. ett utökat 

antal djurplatser bör i utrustningsplanen föras upp en definitiv kostnads

ram på 260 000 kr. 
Restauranger, om- och nybyggnad. För utrustning av huvudrestau

rang och annexrestaurang på Ultunaområdet har ett utrustningsprogram 
upprättats av universitetsrestaurangkommitten. Utrustningskostnaden be
räknas uppgå till 800 kr. per sittplats eller totalt 560 000 kr. En defini

tiv kostnadsram bör med detta belopp föras upp i utrustningsplanen. 

Skara 

Fältstation. För fältstationen i Skara har i gällande utrustningsplan 
uppförts en delram på 650 000 kr. Ramen föreslås ersättas av en defini

tiv ram på 2 320 000 kr. 

Skogshögskolan 

U ltwza 

Ny- och ombyggnader. I utrustningsplanen har uppförts en kostnads

ram på 550 000 kr. för skogshögskolans lokaler i Uppsala. Denna ram 

har planerats framför allt för de provisoriska lokaler som disponeras av 

institutionerna för skoglig marklära och skoglig vertcbratckologi. Ut-

8 R.iksdage11 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 11 
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rustningsplaneringen för nybyggnaderna är ännu inte slutförd men med 
hänsyn till tidsplanen för högskolans omlokalisering erfordras för bud
getåret l 975/76 en böjning av delramen med 3 milj. kr. till 3 550 000 kr. 

Garpenberg 

Telefonväxel. I samband med utökningen av skogshögskolans verk
samhet i Garpenberg bör nuvarande telefonväxel bytas ut. Kostnaderna 
härför beräknas preliminärt till 180 000 kr., vilket belopp bör föras upp 
som en delram i utrustningsplanen. 

Ny- och ombyggnader. Kungl. Maj:t uppdrog den 6 september 1974 
åt byggnadsstyrelsen att projektera institutionslokaler m. m., elevbostä
der samt gästbem för skogshögskolan i Garpenberg. Vid projekteringen 
skulle byggnadsstyrelsen utgå från en programyta av högst 3 500 m2 för 
nybyggnader för institutionslokaler m. m. Kostnaderna för utrustning av 
lokalerna beräknas till 3,9 milj. kr. En definitiv ram bör med detta be
lopp föras upp i utrustningsplanen. 

Ersättningsanskaf f ningar m. m. 

Innevarande budgetår disponerar utrustningsnämnden 1 milj. kr. för 
ersättningsanskaffningar. Beloppet har visat sig vara för litet. Med ut
gångspunkt i antagandet att den genomsnittliga avskrivningstiden för 
befintlig utrustning är tio år skulle behovet av medel enbart för åter
anskaffning vara ca 7 milj. kr. per år. Kostnadsramen kan dock begrän
sas till ett lägre belopp med hänsyn till den nyanskaffning av utrust
ning som sker vid jordbrukets högskolor i samband med omlokalise
ringen. För budgetåret 1975/76 bör en kostnadsram på 2 milj. kr. föras 
upp i utrustningsplanen för ersättningsanskaffningar m. m. 

Föredraganden 

De kostnadsramar som tas upp i följande inredningsplan bör godtas. 
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Inredningspla11 (1 000.tal kr.) 

Inrcdningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defini- delram art• t. o.m. Beräknad för 
tiv t. o.m. 1974-
ram 1976- 06-30 1974/75 1975/76 

06-30 

Lantbrukshögskolan och 
veteriuärbögskolan 

U/tuna 

Växtodling, nybyggnad 625 491 
Växtpatologi, nybyggnad 850 676 
Genetik och växtförädling, 

om- och tillbyggnad 750 1 677 
Matsal 319 1 62 
Ekonomibyggnad och ma-

skin ball 250 173 
Arbetsmetodik och teknik 

samt Jordbrukstekniska 
institutet 800 1 645 

Kraftfoderfabrik, Lövsta 100 1 85 
Markvetenskap, nybyggnad 

av arbetshallar, växthus 
och näthall 110 1 105 

Markvetenskap, nybyggnad 2200 1 1 777 
Kemi, ombyggnad av un-

dervisningslaboratorium 200 1 175 10200 9100 Gamla ladugården i Kungs-
ängen, ombyggnad 200 1 200 

Undervisningshus och aula 950 1 670 
Försöksanläggning, Lövsta 3 800 1 2724 
Växtodling, mikro-

klimatstation m. m. 45 
Mikrobiologi, om- och 

tillbyggnad 50 44 
Husdjursvetenskapligt 

centrum 7600 1 2 981 
Fårstallar, Lövsta 125 1 4 
Kliniskt centrum, 

nybyggnad 8100 2b 
Djurstallar, Kungsängen 1 3501 1 47 
Bibliotek, nybyggnad 2400• 1 9 
Restauranger, 

om- och nybyggnad 825 3 

Alnarp 
Frukt- oc:h bärproduktion, 

lagerbyggnad 50 1 37 
Trädgårdsvetenskap och 

landskapsplanering, 
nybyggnad 1 600 1 1 332 200 

Alnarps trädgårdar, växthus 250 1 246 
Lantbrukets byggnadsteknik, 

växthus 100 

Skara 
Fältstation 400 200 200 
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lnredningsobjckt Kostnadsram 

defini· delram art1 

tiv t. o.m. 
ram 1976-

06-30 

Röbäck~dalen 

Djur.;1.i.:.\'.r m. m., ny- och 
orr.OH:gnad 200 

lnstitutionslokaler, om· 
och tillbyggnad 1 100 

Institutet för skogs
förbättring 
Lokaler i Umeå 

Skogshögskolan 
Garpenberg 
Ny- och ombyggnader 

Umed 
Nybyggnad 

4 750 

200 

3 

Medelsförbrukning 

t. o. m. Beräknad för 
1974-
06-30 1974/75 1975 /76 

194 

896 

142 

120 100 

1 500 

200 

Oförutsedda mindre inred· 
ningsobjekt 3150 2b 1832 600 600 

Sysselsättningsobjekt budget-
åren 1971/72 och 1972/73 840 260 580 

Sysselsättningsobjekt budget-
året 1973/74 1 000 55 409 500 

41739 3750 16 539 12 509 12 000 

45489 41048 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 
1. Tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

• Prop. 1974: 170 bil. 7 s. 44. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för inredning beräknar jag till 12 
milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagsberäkning m•seende inredning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Medclsreservation 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 

riksstat 
tilläggsstat I 

Anslag för 1975/76 (förslag) 

509 

5000 
7000 

12 000 

24509 

Beräknad medelsförbrukning 

1974/75 
1975/76 

12 509 
12000 

24509 

De kostnadsramar som tas upp i följande utrustningsp/an bör godtas. 
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Utrustningsplan (I 000-tal kr.) 

U trustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defini- delram art' t. o. m. Beräknad för 
tiv t. o. m. 1974-
ram 1976- 06-30 1974/75 1975/76 

06-30 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 

Ultuna 
Telefonväxlar I 870 2b 119 
Arbetsmetodik och teknik 

samt Jordbrukstekniska 
institutet 765 333 

Undervisningshus och aula 300 167 
Markvetenskap, nybyggnad 3 900 1 079 
Växtodling, mikroklimat· 

station m. m. 380 1 90 
Slakthus, inredning och ut-

rustning av förhyrda lokaler 750 130 
Husdjursvetenskapligt 

centrum 9500 798 
Djurstallar m. m., 

Kungsängen och Lövsta 4 500 1 1 308 8 900 11 400 
Kemi, ombyggnad 800 I 
Ekonomi och statistik, 

ombyggnad 300 I 
Kliniskt centrum, 

nybyggnad 17000 2b 
Försöksdjur, Kungsängen, 

Lövsta och husdjurs-
vetenskapligt centrum I 000 1 

Bibliotek, nybyggnad 490 I 
Försöksdjur, kliniskt 

centrum 260 3 
Restauranger, 

om- och nybyggnad 560 3 

A/narp 
Trädgårdsvetenskap och 

landskaps planering, 
nybyggnader 5 600 1 565 2000 2000 

Skara 
Fältstation 2 320 2b 600 600 

Skogshögskolan 
U/tuna 
Ny- och ombyggnader 3 550 2b 

Garpenberg 
Ny- och ombyggnader 3 500 3 500 2600 
Telefonväxel 180 3 

Umed 
Provisoriska lokaler 500 

Oförutsedda mindre 
utrustniogsobfekt 
Budgetåret 1973/74 800 480 203 100 
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Utrustningsobjekt Kostnadsram 

defini- delram arti 
tiv t. o. m. 
ram 1976-

06-30 

Ersättningsanskaft'ningar m.m. 
Budgetåret 1974/75 1 000 I 
Budgetåret 1975/76 1 500 3 

Vissa utredningskostnader 100 

55 325 6100 

61425 

J.ldedelsförbrukning 

t. o. m. Beräknad för 
1974-
06-30 1974/75 1975/76 

} 800 } 1 300 

83 

6152 13 003 18 000 

37155 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 
1. Tidigare godtagen kostnadsram. 
2 a. ~ndrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram). 
2 b. Andrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

Anslagsbchovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 18 
milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Ans/agsberäkning avseende utrustning (l 000-tal kr.) 

J.ldedelstillgång 

Medelsreservation 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975 /76 (förslag) 

3 
13 000 
18 000 

31003 

Beräknad medelsförbrukning 

1974/75 
1975}76 

13 003 
18 000 

31003 

Byggnadsstyrclsen resp. utrustningsnämnden får för varje inred-
nings- resp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga ut beställningar 
intill högst det belopp, som angetts som kostnadsram för objektet, med 
avdrag för de medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. 
För nästa budgetår innebär detta att medgivande bör lämnas att beställa 
inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. 
dels för byggnadsstyrelsen till ett sammanlagt belopp av (45 489 000-
41048 000 =) avrundat 4,4 milj. kr., dels för utrustningsnämnden till 
ett sammanlagt belopp av (61425 000-37155 000 =) avrundat 24,2 
milj. kr., allt att betalas tidigast under budgetåret 1976/77. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inred
ning och utrustning för lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. 
inom i inrednings- och utrustningsplanema uppförda kostnads
ramar i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets hög

skolor m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett rcservations
anslag av 30 000 000 kr. 
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G 15. Ersättningar till sakkunniga i befordringsärcnden, m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

360 593 
300 000 

300 000 
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Från anslaget bestrids ersättningar vid lantbruks-, veterinär- och 
skogshögskolorna till sakkunniga i befordringsärendcn och vissa oppo

nenter vid disputationer. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 300 000 kr. 

G 16. Jordbruksforskning 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

8 985 218 
10120 000 
11436 000 

Reservation 1147 382 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning 
för bidrag till forskning inom jordbrukets och trädgårdsnäringens områ

den. 

Statens råd för skogs- och jordbruksforskning 

Jordbruket undergår f. n. betydande förändringar genom bl. a. fort
gående rationaliseringar, omläggningar i växt- och djurproduktion samt 
nya utvecklingslinjer inom livsmedelsindustrin. Behovet av nya produk
ter ökar. För att möjliggöra en gynnsam utveckling erfordras intensifie
rade undersökningar på många områden, bättre anpassning av våra 
kulturväxter och husdjur till produktionsmiljön. Härigenom uppnås 
ökad produktivitet och förhindras sjukdomar och rubbningar i livsfunk
tionerna. Forskning angående kulturväxternas ekologi med tillhörande 
växtnäringsfrågor erbjuder flera nya problemställningar. Behovet av pa
rasitkontroll med biologiska hjälpmedel träder allt starkare i förgrunden 
hos både växter och djur. Vegetabilie- och animalieprodukternas kvali
tetsegenskaper får alltmera ökad betydelse vid förädlingen till livsmedel. 
Ekonomiska undersökningar måste i större omfattning infogas bland 

jordbrukets forskningsprojekt. Samspelet jordbruk och miljövård, sär
skilt landskapsvård, har nu högsta aktualitetsgrad. Kraftigt utökade 
forskningsinsatser behövs sålunda och anslaget bör därför uppräknas 
med 2 530 000 kr. till 12 650 000 kr. 
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Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 1316 000 kr. till 
11 436 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbruksforskning för budgetåret 1975176 anvisa ett re
servationsanslag av 11 436 000 kr. 

G 17. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1185 000 
1185 000 
1470 000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regle
ras i ett mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning 
den 16 november 1971 träffat avtal om gemensam finansiering av forsk
nings- och utvecklingsverksamhet på det jordbrukstekniska området. 
Avtalet avser tiden den 1 juli 1972--den 30 juni 1975. Enligt avtalet 
medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom ett årligt bi
drag av 1185 000 kr. medan stiftelsen åtar sig att under hela avtalspe
rioden tillskjuta sammanlagt lägst 1 605 000 kr. Ansvaret för genomfö
randet av det avtalade programmet åvilar Jordbrukstekniska institutet. 

Den av staten och näringslivet gemensamt finansierade kollektiva 
jordbrukstekniska forskningen utgör en betydelsefull del av den samlade· 
jordbruksforskningen. Det är därför enligt min mening angeläget att 
denna verksamhet får fortsatt stöd. Detta stöd bör utgå enligt samma 
riktlinjer som gäller för det nuvarande statliga stödet. Med utgångs
punkt härifrån har företrädare för staten den 20 september 1974 under 
förbehåll av regeringens godkännande träffat nytt avtal med företrädare 
för Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning om gemensam finansie
ring av forsknings- och utvccklingsverksamhet på det jordbrukstekniska 
området. Avtalet avser tiden den 1 juli 1975-den 30 juni 1978. Enligt 
avtalet åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten ge

nom att tillskjuta 4 410 000 kr., varav 1470 000 kr. under vart och ett 
av budgetåren 1975/76-1977/78. Stiftelsen åtar sig att under avtals

perioden tillskjuta lägst 1990 000 kr. Verksamheten skall bedrivas i en
lighet med ett till avtalet fogat ramprogram. Ansvaret för programmets 
genomförande avses liksom hittills åvila Jordbrukstekniska institutet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att godkänna avtal angående stöd till 

kollektiv jordbruksteknisk forskning i enlighet med vad jag an

fört, 
2. till Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning för budget

året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 1 470 000 kr. 
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G 18. Bidrag till Sveriges utsädcsförening 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

6 651500 

6 882 000 
7 678 000 
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Sveriges utsädesförening har till uppgift att genom försöks- och föräd
lingsarbete verka för sädesslagens och frösorternas utveckling. Statsbi
draget används till avlöning av föreningens ca 80 ordinarie tjänstemän 

och av övrig personal samt till vissa omkostnader. 

Sveriges utsädes/ örening 

1. Pris- och löneomräkning 796 000 kr., varav 244 000 kr. avser höjt 

lönckostnadspålägg. 
2. En tjänst som försöksledare föreslås ändrad till en tjlinst som av

delningsföreståndare ( + 17 000 kr.). 
3. Den centrala administrationen bör förstärkas med en tjänst som 

ekonomidirektör (+ 116 000 kr.) och en arvodestjänst (+so 000 kr.). 

4. Vid Hammenhög fordras en tjänst som forskarassistent med kun
skaper i resistensförädling ( +74 000 kr.). 

5. Bidraget till verksamheten vid Hammenhög bör räknas upp till 
den nivå som 1971 års Svalövsutredning föreslog ( + 165 000 kr.). 

Yttrande 

Lantbrukshögskolan tillstyrker att en tjänst som chef för ekonomien

heten inrättas och föreslår att tjänsten bekostas med statsmedel. 

I särskild framställning har utsädes/ öreningen hemställt att en enhet 

inrättas i Svalöv med främsta uppgift att fungera som kontaktorgan 
mellan växtförädlarna d~ir och den resistensbiologiska verksamhet som 
enligt riksdagens beslut om den framtida organisationen av växtskydds
verksamheten skall förläggas till Alnarp. För denna enhet krävs en 
tjänsi som avdclningsföreståndare ( + 108 000 kr.) och en tjänst som för
ädlingsbiträde ( +49 000 kr.). 

Remissyttranden 

Samtliga remissinstanser understryker resistensbiologins och resistens

förädlingens stora betydelse när det gäller att bl. a. finna alternativa 
metoder till kemisk bekämpning. Statens växtshyddsanstalt tillstyrker 
att Jet föreslagna kontaktorganet inrättas. Lal!tbruksstyrelsen, Lantbruks

högskolan och organisationskommitten för beredning av vissa frågar 

om den framtida organisationen av växtskyddsl'erksamhete11 anser sig 

inte kunna tillstyrka förslaget. Lantbruksstyrelsen och organisations
kommitten förutsätter därvid att en resistcnsbiologisk avdelning i Aln
:irp kommer att få en st1dan utformning att den kan ge en ändamåls-
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enlig service åt växtförädlarna. Lantbrukshögskolan föreslår att fram
ställningen lämnas över till kommitten för prövning. 

Föredraganden 

Jag är inte beredd att i avvaktan på omorganisationen av växtskydds
verksamheten ta ställning till föreningens förslag om att inrätta det av 
föreningen föreslagna kontaktorganet. 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 796 000 kr. till 7 678 000 
kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sveriges utsädesförening för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett förslagsanslag av 7 678 000 kr. 

G 19. Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

255 000 
285 000 

285 000 

Från anslaget utgår bidrag till W. Weibull AB för den praktiskt ve
tenskapliga verksamheten vid Weibullsholm och till den växtförädling 
som bedrivs av Algot Holmberg och Söner AB. 

Bidrag till den praktiskt veten
skapliga verksamheten vid 

1974/75 

Weibullsholm 225 000 
Bidrag till växtförädJingsarbetet 

vid Algot Holmberg och Söner AB 60 000 

285 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Bidragsmot
tagaren 

+275 000 

+ 80 000 

+355 000 

Före
dragan
den 

W. Weibull AB med Weibullsholms växtförädlingsanstalt har anhållit 

om oförändrat statsbidrag, 225 000 kr., till sin samlade växtförädlings

verksamhet samt dessutom om ett särskilt anslag, 275 000 kr., till sin 

trädgårdsväxtförädling. Algot Holmberg och Söner AB har begärt en 

ökning med 80 000 kr. för den fortsatta förädlingen av sojabönan. 

Yttrande 
Lantbrukshögskolan, som yttrat sig över framställningen om bidrag 

till verksamheten vid Weibullsholm, tillstyrker att anstalten erhåller det 

begärda anslaget till trädgårdsväxtförädling. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
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att till Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växt/ örädling för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett anslag av 285 000 kr. 

G 20. Skoglig forskning 

1973/74 Utgift 
197 4/7 5 Anslag 
1975/76 Förslag 

3 288 621 
3 625 000 
4 096 000 

Reservation 44219 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning 
och används tillsammans med medel från fonden för skoglig forskning 
för att främja forskning, som är ägnad att gagna skogsbrukets utveck
ling och stärka skogsnäringens bärkraft. 

Statens rådför skogs- och jordbruks/ orskning 

Skogssektionens anslagsmedel byggs upp dels från fonden för skoglig 
forskning, beräknade till 1,5 milj. kr. per år fram till budgetåret 1976/ 
77, då fonden beräknas vara förbrukad, dels från reservationsanslaget 
Skoglig forskning. 

Förutsättningarna för att uthålligt kunna säkra en förbättrad virkes
produktion är beroende av att relationen intäkter/kostnader fortlö
pande kan uppnå en någorlunda tillfredsställande nivå. Behovet av 
ökade forskningsinsatser får en speciell accentuering i dessa samman
hang av det förhållandet att vårt lands skogsnäring under 1970-talet för 
första gången under detta sekel går in i en period med allvarliga risker 
för uppkomst av betydande negativ virkesbalans. Intensifierade forsk
ningsinsatser krävs i detta läge med mål att bl. a. klarlägga olika pro
duktionsbefrämjande åtgärders effekter och kostnader samt undersöka 
de samhällsekonomiska och regionalpolitiska konsekvenser, som kan 
förväntas vid genomförandet av olika produktionsökningsprogram. 

Anslaget bör därför räknas upp med 1175 000 kr. till 4,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 471 000 kr. till 4 096 000 
kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skoglig forskning för budgetåret 1975/76 anvisa ett reser
vationsanslag av 4 096 000 kr. 

G 21. Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 
skogsgödsling m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
l975/76 Förslag 

1152 000 
1152 000 
1912 000 

Reservation 
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Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsför
ädling och skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftel
sen Skogsförbättring den 1 december 1971 träffat avtal om gemensam 
finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande skogs
trädsförädling och skogsgödsling m. m. Avtalet avser tiden den 1 juli 
1972-den 30 juni 1975. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen 
av verksamheten genom ett årligt bidrag av 1 152 000 kr. medan stiftel
sen åtar sig att under hela avtalsperioden tillskjuta sammanlagt 
6 145 000 kr. Ansvaret för den avtalade verksamhetens bedrivande åvi
lar Institutet för skogsförbättring. 

Jag tillkallade med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 10 maj 
1974 särskilda sakkunniga för att för statens räkning förhandla och -
under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande - träffa nytt avtal 
med Stiftelsen Skogsförbättring om den fortsatta gemensamma finan
sieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten rörande skogs
trädsförädling och skogsgödsling m. m. De sakkunniga skulle enligt 
direktiven även beakta frågan om gemensam finansiering av avkom
meprövning och skogsfröplantager. Vidare skulle de sakkunniga beakta 
de riktlinjer för statligt stöd till kollektiv forskning som redovisats i 
prop. 1968: 68 angående ökat statligt stöd till teknisk forskning och in
dustriellt utvecklingsarbete samt i prop. 1971: 1 (bil. 15 s. 89). 

De sakkunniga har i november 1974 överlämnat en promemoria (Ds. 
Jo 1974: 14) angående stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds
förädling och skogsgödsling m. m. Till promemorian har som bilagor fo
gats dels ett under förbehåll av regeringens godkännande ingånget avtal 
mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring, dels ett till avtalet fogat 
ramprogram, dels även program för avkommeprövning och skogsfrö
plantager. Enligt avtalet, som avser tiden den 1 juli 1975-den 30 junr 
1978, åtar sig staten att medverka vid finansieringen av verksamheten 
genom ett årligt bidrag av 1 912 000 kr. eller för hela avtalsperioden 
5 736 000 kr. Stiftelsen skall under avtalsperioden tillskjuta sammanlagt 
8 864 000 kr. Totalramen för hela forskningsprogrammet uppgår enligt 
avtalet till 14,6 milj. kr. Ansvaret för programmets genomförande av
ses liksom tidigare åvila Institutet för skogsförbättring. 

Jag biträder de sakkunnigas förslag till avtal med Stiftelsen Skogsför
bättring om att det årliga statliga stödet ökas till 1 912 000 kr. Den kol
lektiva forskningen rörande skogsträdsförädling m. m. som staten och 

skogsbruket gemensamt finansierar utgör en viktig del av den samlade 

skogliga forskningen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att godkänna avtal angående stöd till 
kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogsgöds
ling m. m. i enlighet med vad jag anfört, 

2. till Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsf örädling 
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och skogsgödsling m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett re

scrvationsanslag av 1 912 000 kr. 

G 22. Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

3 300 000 
3 600 000 

4 000 000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i 

ett mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU den 3 mars 1972 träf

fat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverk

samhet på det skogstekniska området. Avtalet avser tiden den 1 juli 
1972-den 30 juni 1975. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen 

av verksamheten genom att tillskjuta 9,9 milj. kr., varav 3 milj. kr. 

under budgeiårct 1972/73, 3,3 milj. kr. under budgetåret 1973i74 och 
3,6 milj. kr. under budgetåret 1974/75. Ansvaret för den avtalade verk
samhetens genomförande åvilar Nämnden för skogsteknisk forskning. 

fog tillkallade med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 10 maj 
1974 särskilda sakkunniga för att för statens räkning förhandla och -
under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande - träffa nytt avtal 

med Stiftelsen Skogsteknisk FoU om den fortsatta gemensamma finan
sieringen av forsknings- och utvecklingsarbetet på det skogstekniska 
området. De sakkunniga skulle enligt direktiven beakta de riktlinjer för 
statligt stöd till kollektiv forskning som angetts i prop. 1968: 68 angå
ende ökat statligt stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

Iingsarbete samt i prop. 1971: 1 (bil. 15 s. 89). 
De sakkunniga har i november 1974 överlämnat en promemoria (Ds 

Jo 1974: 15) angående stöd till kollektiv skogsteknisk forskning. Till 
promemorian har som bilagor fogats dels ett under förbehåll av· rege
ringens godkännande ingånget avtal mellan staten och Stiftelsen Skogs
teknisk FoU, dels ett till avtalet fogat ramprogram för verksamhetens 
bedrivande. Enligt avtalet som avser tiden den 1 juli 1975-den 30 juni 
1978 åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten ge
nom att tillskjuta 13,2 milj. kr., varav 4 milj. kr. under budgetåret 

1975!76, 4,4 milj. kr. under budgetåret 1976/77 och 4,8 milj. kr. un
der budgetåret 1977 /78. Stiftelsen skall under avtalsperioden tillskjuta 
sammanlagt lägst 19,8 milj. kr. Totalramen för hela forskningspro
grammet uppgår enligt a\ialet till lägst 33 milj. kr. Ansvaret för gencm

för:indet av den avtalade verksamheten avses liksom tidigare åvila 
Nämnden för skogsteknisk forskning. 

Jag biträder de sakkunnigas förslag till avtal med Stiftelsen Skogstek
nisk FoU om att det statliga stödet ökas till de i avtalet föreslagna be
loppen. Det är enligt min uppfattning angeläget att Nämnden för skogs-
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teknisk forskning kan fungera som samordningsorgan när det gäller 
hela det statliga stödet till skogstekniskt forsknings- och utvecklings
arbete. Det är därför naturligt att bl. a. Norrlandsfonden och styrelsen 
för teknisk utveckling anlitar nämnden för t. ex. beredning och upp
följning av sådana ärenden där nämnden har den erforderliga sak
kunskapen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att godkänna avtal angående stöd till 

kollektiv skogsteknisk forskning i enlighet med vad jag anfört, 
2. till Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 4 000 000 kr. 

G 23. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1973/74 Utgift 293 682 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

295 000 
325 000 

Skogs- och lantbruksakademien har till ändamål att med stöd av ve
tenskap och praktisk erfarenhet verka för det svenska jordbrukets och 
skogsbrukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. 
Från anslaget bestrids utgifter för akademiens ordinarie tjänstemän, er
sättning åt skoglig expertis, bidrag till bibliotek m. m. samt vissa kostna
der för utländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter. Rege
ringen fastställer årligen inkomst- och utgiftsstat för akademiens verk
samhet. 

Skogs- och lantbruksakademien 

1. Pris- och löneomräkning 29 000 kr., varav 8 000 kr. avser höjt lö
nekostnadspålägg. 

2. Ridraget till ersättning åt skoglig expertis, 30 000 kr., disponeras 
som bidrag till avlöning av en skoglig sekreterare. Denna befattning bör 
föras upp på personalförteckning och helt bekostas av statliga medel 
( +54 000 kr.). I andra hand begärs att det nuvarande bidraget ökas med 
30 000 kr. till 60 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 30 000 kr. till 325 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 325 000 kr. 
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G 24. Statens skogsmästarskola 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

1694 352 
1571000 
1738000 

Statens skogsmästarskola har till uppgift att utbilda skogsmästare med 
kompetens dels för anställning som förvaltare eller i andra befattningar i 
allmän och enskild tjänst inom skogsbruk och trädförädling, där högre 
utbildning än skogsteknikerutbildning eller skogsskola är önskvärd, dels 
att inneha och förvalta kombinerade jordbruks- och skogsbruksegendo
mar, dels att vara självständiga företagare inom skogshantering och trä
varurörelse. Vid skolans huvudkurs antas årligen 30 elever. 

Statens skogsmästarskola lyder fr. o. m. den 1 januari 1975 under 
styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an
stalt. 

Personal 
Skolledare och lärare 
övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
övriga utgifter 

Därav engångsutgifter 

Uppbördsmedel 
Hyresinkomster 

Nettoutgift 

Statens skogsmästarskola 

1974/75 

6 
5 

11 

881 000 
2 000 

61000 
(2 000) 

499 000 
97000 
98 000 

(-) 

1638000 

67000 

1571 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Statens 
skogsmästar
skola 

+I 
+l 
+2 

+257 000 

+ 29 000 
(+ 1000) 
+ 28 000 
+ 50 000 
+ 79 000 

(+ 40000) 

+443000 

+ 3000 

+440 000 

Före
dragan
den 

+117000 

+ 6000 
(-) 

+ 28 000 
+ 9000 
+ 10000 

(-) 

+170 000 

+ 3 ()()() 

+167 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 167 000 kr., varav 30 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-altemativet innebär en minskning av resurserna för speciallä
rare, tillfällig personal och materiel m. m. med 86 000 kr. 

3. Inom området för skogsteknik och förvaltningslära bör en tjänst 
som lektor inrättas. Samtidigt kan medlen för speciallärare minskas. 
( +48 000 kr.) 
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4. Skolans kansli behöver förstärkas med en kontorist. En halvtids
tjänst som kontorist kan därvid dras in. ( +22 000 kr.) 

5. För utbildning av skogliga skyddstekniker, maskinutbildning för 
preparandkurs samt fortbildning av egen personal behövs 106 000 kr. 

6. Anslaget bör i övrigt höjas med 97 000 kr. 

F urcdraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
1 738 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens skogsmästarskola för budgetåret 1975/76 anvisa 
ett förslagsanslag av 1 738 000 kr. 

G 25. Reseunderstöd för studier m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

36124 

39 000 

39 000 

Reservation 

Från anslaget utgår bidrag till utrikes studie- och kongressrcsor. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

21275 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Reseundcrstöd för studier m. m. för budgetåret 1975/76 
anvisa ett reservationsanslag av 39 000 kr. 

G 26. Bidrag till viss ungdomsverksamhet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

500 000 

500 000 

500 000 

Från anslaget bestrids bidrag till ungdomsverksamhet på jordbrukets 
och skogsbrukets områden. 

Lantbrukssty relsen 

I särskilda framställningar har Riksförbundet Sveriges 4H, Förbundet 
Hem och Ungdom, Jordbrukare-Ungdomens Förbund, Förbundet Skog 
och Ungdom samt Förbundet Vi Unga anhållit om anslag med resp. 
105 000 kr., 330 000 kr., 425 000 kr., 190 000 kr. och 133 000 kr. Lant-
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bruksstyrelsen föreslår efter samråd med skogsstyrelsen att anslaget 
räknas upp med 50 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till viss ungdomsverksamhet för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett anslag av 500 000 kr. 

9 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 11 
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H. MILJÖVÅRD M. M. 

H 1. Statens naturvårdsverk 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

28 419 810 

29 638 000 

32 319 000 

Statens naturvårdsverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om naturvård, däri inbegripet vattenvård, luftvård och renhållning ut

omhus, samt om rörligt friluftsliv, jakt och viltvård, allt i den mån så
dana ärenden ej ankommer på annan statlig myndighet. Till verkets för
valtningsområde hör även ärenden enligt miljöskyddslagen (1969: 387) i 
den mån dessa ej ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd el
ler annan myndighet. Verket har tillsyn över efterlevnaden av lagen 

(1973: 329) om hälso- och miljöfarliga varor och i anslutning därtill 
meddelade föreskrifter, i den mån tillsynen ej ankommer på annan myn

dighet. Verket har vidare till uppgift att leda och främja företrädesvis 
målinriktad naturvårdsforskning och undersökningsverksamhet inom 
naturvårdsområdct. 

Till naturvårdsverket är produktkontrollnämnden knuten. Nämnden 

prövar frågor som avses i lagen om hälso- och miljöfarliga varor, i den 
mån prövningen ej ankommer på annan myndighet. 

Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi
rektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen administrativa av
delningen, naturresursavdelningen och tekniska avdelningen, samt ett 
plancringssekretariat, ett forskningssekretariat och ett undersökningsla

boratorium. 
Omgivningshygieniska avdelningen vid förutvarande statens institut 

för folkhälsan är provisoriskt inordnad i verket. 

Vidare finns inom verket en forskningsnämnd och tre råd, natur

vårdsrådet, vattenvårdsrådet och luflvårdsrådet, samt två delegationer, 

en fÖr markfrågor och en för anläggningsstöd till idrotten. 

1974i75 Beräknad lindring 1975/76 

Statens natur- Före-
vårdsverk draganden 

Personal 
Handläggande personal 218 + 38 + 3 
Övrig personal 136 + 4 + 2 

354 + 42 ' 5 
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1974/75 Beräknad ändring 1975;76 

Statens natur- Före-
vårdsverk draganden 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 23 019 000 + 7 832 000 +2 068 000 
Sjukvard 46 000 + 12 000 + 5 000 
Rcseersättningar 968 000 + 345 000 + 147 000 

Därav utrikes resor (71 000) (+ 99 000) (+ 9 000) 
Resor som ersätts av uppdragsgivare 6000 
Lokalkostnader 3 099 000 + 148 000 + 188 000 
Expenser 2 377 000 +1312000 + 273 000 

Därav engångsutgifter (30 000) (+ 651 000) (-) 
Vidareutbildning 93 000 
Uppdragsverksamhet 30 000 
Siirskilda undersökningar 10000 

29 648 000 +9 649 000 +2 681 000 

/11komst<'r 
Ersättning för särskilda 

undersökningar 10 000 

Nettoutgift 29 638 000 -/ 9 649 000 +2 681 000 

Statens naturvårdsverk 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 465 000 kr., varav 783 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Alternativ 0 innebär en anslagsökning med 1 milj. kr., vilket med
för en minskning av personalen med ett 20-tal tjänstemän. 

3. Den innevarande budgetår genomförda omorganisationen behöver 
kompletteras och fullföljas i vad gäller vissa nyckelfunktioner. För ökad 
samordning och styrning av forsknings- och undersökningsarbctct bör 
inrättas en huvudenhet omfattande forskningssckretariatet och under
sökningslaboratoriet. En tjänst som avdelningschef erfordras härvid. 
( + 122 000 kr.) 

4. En byrådirektör behöver tillföras kanslibyråns personalsektion. 
Kanslibyråns ekonomisektion behöver förstärkas med en byrådircktör 
och en assistent. En avdelningsdirektör erfordras vid den juridiska byrån. 
Internationella byrån behöver förstärkas med en amanuens. ( +395 000 

kr.) 

5. Vid informationsenheten behövs en redaktör för den allmänna pu
blikationsvcrksamheten och två redaktörer för tidningen Miljöaktuellt 
m. m. ( + 200 000 kr.). 

6. Produktkontrollbyrån behöver tillföras en byråtlirektör samt två as
sistenter ( + 216 000 kr.). 

7. Naturvårdsbyrån och fritidsbyrån behöver förstärkas med var sin 
byrådirektör ( + 186 000 kr.). 
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8. Inom tekniska avdelningen behövs en avdelningsdirektör och en 
byrådirektör för bullerfrågorna, en byrådirektör för frågor om dump

ning och åtgärder för skydd mot oljeförorening av vatten m. m. samt en 

byrådirektör för renhållnings- och avfallsfrågor ( +406 000 kr.). 

9. Verkets undersökningslaboratorium behöver byggas ut. För bud

getåret 1975/76 behövs fyra laboratorer med funktion som biträdande/ 

ställföreträdande sektionschefer, en amanuens för att avlasta laborato

riechefen administrativt arbete, en byrådirektör och en förste byråin

spektör vid beredningssektionen, en assistent vid fysikalisk-kemiska sek

tionen samt en förste kemist och tre förste forskningsingenjörer vid luft

vårdssektionen i Studsvik. ( + 1 257 000 kr.) 

10. Vid omgivningshygieniska avdelningen bör inrättas en professur 

och en laboratur vid den medicinska sektionen i utbyte mot en tjänst 

som biträdande avdelningsföreståndare resp. en tjänst som laboratorielä

kare. Vid samma sektion behövs också en assistent och två laborato

rieingenjörer. Den kemiska sektionen bör tillföras en förste forsknings

ingenjör och den sociologiska sektionen en forskarassistent. Vidare be

hövs en fastighetsskötare, en expeditionsvakt och en kansliskrivare. 

(+674000kr.) 

11. De medel som står till förfogande för arvoden samt ersättningar 

för konsult- och andra uppdrag behöver räknas upp väsentligt 

( + 1 766 677 kr.). 

12. För planering av vissa beredskapsarbeten behövs på naturvårds

byrån en byrådirektör, en byråingenjör, en byråassistent och en kansli

skrivare ( +279 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

32 319 000 kr. Jag har därvid särskilt tagit hänsyn till behovet av ökade 

resurser för kontrollen av hälso- och miljöfarliga varor. Jag har så

lunda i enlighet med naturvårdsverkets förslag räknat medel för ytter

ligare en byrådirektör och två assistenter vid produktkontrollbyrån (6). 

Jag har dessutom räknat medel för en byrådirektör vid kanslibyrån (4). 

För vissa utredningsuppgifter bör inrättas en tjänst för byråchef i 

Fe 24. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid statens naturvårdsverk inrätta 

en tjänst för byråchef i Fe 24, 

2. till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 32 319 000 kr. 
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H 2. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

1626000 

1660000 

2108 000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till

stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. Nämnden består av 

ordförande och tre andra ledamöter. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1974/75 

9 
6 

15 

1304000 
2000 

135 000 
92000 

127 000 

1660 000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 

Beräknad ändring 1975/76 

Koncessions- Före-
nämnden dragan-
för miljöskydd den 

+ 5 + 2 
+ 2 + 2 

+ 7 +4 

+ 923 000 +414 000 

+ 73 000 + 14000 
+ 32000 + 9000 
+ 58 000 + 11 000 

+1086000 +448000 

1. Pris- och löneomräkning 155 000 kr., varav 43 000 kr. avser böjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslagsposterna för resor 
och expenser med sammanlagt 89 000 kr. 

3. För att minska handläggningstiden behövs två assistenter, en tek
nisk sekreterare samt en byrådirektör för administrativa göromål. Vi
dare bör vissa löner och arvoden höjas. ( +478 000 kr.) 

4. Ytterligare en avdelning bestående av ordförande, en överingenjör 
och en sekreterare bör inrättas ( +535 000 kr.). 

F öredraganderz 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 108 000 kr. Jag har därvid räknat medel bl. a. för en byrådirektör 
för administrativa göromål, en sekreterare samt två assistenter (3). Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Koncessionsnämnden för miljöskydd för budgetåret 
1975176 anvisa ett förslagsanslag av 2 108 000 kr. 
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H 3. Miljövårdsinformation 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1419 902 
2 000 000 
2 300 000 

Reservation 

134 

397 063 

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från an
slaget utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisatio
ner för naturvårdsupplysning. 

Statens natllrvårdsverk 

Naturvårdsverkets informationsverksamhet riktar sig i stor utsträck
ning till begränsade målgrupper, nämligen beslutsfattarna i statlig för
valtning, kommuner och näringsliv. För att nå bästa möjliga resultat har 
det bedömts nödvändigt att i första hand informera dessa grupper om 
vilka miljövårdskrav samhället ställer, vilka tekniska och ekonomiska 
möjligheter som finns att möta dessa krav och vilka nya resultat som 
kommer fram genom forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Denna 
verksamhet som huvudsakligen sker genom verkets publikationer måste 
fortgå i ökad omfattning. Betydande resurser satsas på forsknings- och 
utredningsarbete för att vidga kunskaperna inom miljövårdsområdet. 
Vunna praktiska erfarenheter och forskningsrön måste efter hand som de 
framkommer förmedlas till dem som har ansvaret för miljöförhållan
dena så att de snabbt kan komma till nytta i utvecklingsarbetet. 

Verkets informationsmaterial är givetvis tillgängligt för massmedia 
och förmedlas också genom dem till en större allmänhet. Det finns 
likväl ett angeläget och växande behov av ökade resurser för en 
bredare och mera lättillgänglig samhällsinformation på miljövårdens 
område. Några av de senaste årens insatser till skydd för miljön, såsom 
lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor och åtgärderna för en 
bättre renhållning och avfallshantering, fordrar i särskilt hög grad för
ståelse och medverkan från den enskilda medborgaren. Verket erinrar om 
att Håll Sverige Rent-kampanjen nu avslutats, men att dess syften skall 
fullföljas inom ramen för verkets ordinarie informationsverksamhet. 

Inom alla delar av det breda verksamhetsområde som verket numera 
har finns för övrigt behov av information som ger den enskilde ökad in
sikt i problemen och ökad kännedom om både rättigheter och skyldighe
ter. Det föreligger också behov av att redovisa de svåra avvägningar 
mellan miljövårdsintressen och andra viktiga samhällsintressen som ofta 
måste ske. 

Den verksamhet som bedrivs av de ideella naturvårdsorganisationerna 
har stor betydelse för att underhålla intresset för naturen och natur
vårdsarbetet. Verksamheten bör därför få fortsatt statligt stöd. Verket 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 135 

förordar att bidraget till Svenska naturskyddsföreningen räknas upp 

med 20 000 kr. till 440 000 kr. och bidraget till Samfundet för hem

bygdsvård med 15 000 kr. till 245 000 kr. 
Naturvårdsverket föreslår att anslaget för budgetåret 1975176 höjs 

med sammanlagt 1 milj. kr. till 3 milj. kr. 

Föredraganden 

Naturvårdsverkets informationsverksamhet är en viktig del av miljö

vardsarbetet. A ven de ideella naturvårdsorganisationerna spelar en viktig 

roll i informationsarbctet. För nästa budgetår bör anslaget till miljö

vårdsinformation höjas med 300 000 kr. till 2,3 milj. kr. Från anslaget 

bör bidrag kunna utgå också för den informationsverksamhet som be
drivs av Svenska förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar. Det 
ankommer på regeringen eller efter regeringens bemyndigande statens 

naturvårdsverk att besluta om anslagets fördelning på olika ändamål. 
Jag hems1;mer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Afiljörärdsinformation för budgetåret 1975176 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 2 300 000 kr. 

H 4. Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. 

1973/7 4 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 377 327 

9 000 000 

9 000 000 

Reservation 13 891 073 

Från anslaget bestrids sådana ersättningar till markägare och andra 
sakägarc som föranleds av beslut enligt naturvårdslagen (1964: 822, 

omtryckt 197-1-: 1025). Anslaget kan även i vissa fall användas för er
sättning till sakägare vid avslag på ansökan om tillstånd enligt 86 eller 
122 § byggnadslagen (1947: 385) i dess lydelse intill den 1 januari 
1965. Från anslaget kan också utgå ersättningar till markägare och 
andra sakägarc vid avslag i vissa fall på ansökan om tillstånd till av
verkning enligt lagen (1974: 434) om bevarande av bokskog. Vidare 
kan från anslaget utgå statsbidrag till kommun eller stiftelse vid säker
ställande av naturvårdsobjekt. Härjämte får anslaget disponeras för 
att bestrida kostnader för värdering i samtliga fall, då ersättning till 
sakägare skall utgå från anslaget. Även ersättning för markägares om

buds- och expertkostnader får utbetalas från anslaget efter särskild 
bedömning frun fall till fall, oberoende av om uppgörelse rörande 

bildande av naturreservat eller förvärv av mark för naturvårdsändamål 
träffas eller inte. 
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Statens naturvårdsverk 

Under budgetåret 1973174 har genom 44 olika beslut sammanlagt ca 
10,2 milj. kr. tagits i anspråk för att säkerställa ca 6 500 ha landareal 

enligt följande tabell. 

1 000-tal Hektar Antal 
kr. landareal beslut 

I. Ersättningar vid avsättande av 
naturreservat 1158 998 20 

2. Bidrag till kommun eller stiftelse 8 524 5 533 13 
3. Ersättningar till följd av 

bestämmelser om strandskydd 143 16 4 
4. Ersättningar i anledning av 

täktreglering 333 29 5 
5. Ersättningar till följd av bestämmelser 

om annat Jandskapsskydd 52 2 

Summa 10 210 6576 44 

För budgetåret 1975176 beräknar länsstyrelserna medclsbehovct under 
detta anslag till 24,6 milj. kr. Vid domstol pågår f. n. ca 80 rättegångar, 
där ersättningskrav riktats mot staten på omkring 30 milj. kr. Det kan i 
sammanhanget också nämnas att den 1 juli 1974 var områden med en 
sammanlagd landareal av ca 54 000 ha belagda med interimistiska för
bud enligt 11 § naturvårdslagen. 

De ändringar i naturvårdslagens ersättningsbestämmelser som genom
förts fr. o. m. den 1 januari och den 1 juli 1973 kommer vid oförändrad 
ambitionsnivå att på längre sikt reducera anspråken på anslaget. Emel
lertid torde det vara realistiskt att under ett antal år alltjämt räkna med 
ett betydande medelsbehov. Naturvårdsverket anser det vara angeläget 
att alla ännu icke avgjorda ersättningsärenden enligt övergångsbestäm
melserna till nämnda lagändringar snarast avslutas. 

Den intensifierade säkerställandeverksamheten enligt riktlinjerna för 
hushållning med mark och vatten motiverar tills vidare ett oförändrat 
anslag. Härutöver bör beräknas i genomsnitt 6 milj. kr. under de närmas
te budgetåren för avveckling av övergångsärenden, varjämte en kassa
mässig anslagsreserv bör upprätthållas för ersättningar som fastställs i 

mål, anhängiggjorda i domstol. I avvaktan på närmare erfarenhet av den 
takt i vilken övergångsärendena i praktiken kan slutföras begränsar na
turvårdsverket sitt förslag för budgetåret 1975/76 till 12 milj. kr. 

Naturvårdsverket hemställer vidare att förevarande anslag efter sär
skild bedömning från fall till fall får disponeras för att bestrida kostna
der för statligt anlitad expertis dels under utredningsskedet, dels under 
förhandlingsskedet oavsett om ersättning skall utgå från anslaget eller 

ej. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 137 

F öredraga11dc11 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 9 milj. kr. 
Kostnaderna för av staten anlitad expertis för utredning och förhand
ling i samband med säkerställande av naturreservat m. m. bör liksom 
hittills normalt bestridas från anslaget till länsstyrelserna under fjor
tonde huvudtiteln. När det gäller från naturvårdssynpunkt särskilt vär
defulla områden bör emellertid förevarande anslag undantagsvis kunna 
användas för att täcka ifrågavarande kostnader även om bidrag eller 
ersättning inte utgår från anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersätmingar vid bildande av naturreservat m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 9 000 000 
kr. 

H 5. Vård av naturreservat m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

18 875 396 
110 600 000 
12100 000 

Reservation 

1 Anslaget Vård av naturvårdsområden m. m. 

11938236 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av dels na
tionalparker och sådana andra naturvårdsobjekt i statens ägo som redo
visas på naturvårdsfonden och förvaltas av domänverket, dels natur
vårdsobjekt i ecklesiastik och enskild ägo som förvaltas av eller i sam
råd med skogsvårdsstyrelse. Från anslaget utgår också medel för land
skapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet samt ersättning till do
mänverkets fond för upplåten mark. 

State11s naturvårdsverk 

Ett viktigt led i naturvårdsarbetet utgörs av vården och förvaltningen 
av säkerställda objekt. Denna verksamhet avser inte endast att bevara 
objekten i visst tillstånd och att skydda dem mot skadliga ingrepp eller 
förändringar utan också att förbättra möjligheterna för allmänheten 
att utnyttja områden som är lämpade härför. 

De närmare beräkningarna av medelsbehovet för budgetåret 1975/76 
framgår av följande tablå (1 000-tal kr.). 
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Ändamål Anslag Anslag Statens naturvårdsverks 
1973/74 1974/75 förslag 1975/76 

Totalt För-
ändring 

l. Domänverket 2 000 2 200 5 770 + 3 570 
2. Skogsstyrelsen 3 000 3 500 9000 + 5 500 
3. :N"aturvårdsverket l 000 l 200 6 230 + 5 030 
4. Landskapsvårdande 

åtgärder I 000 1 000 1000 
5. Värd och föryngring 

av bokskog 500 + 500 
6. Ersättning till 

domänverkets fond 
för upplåten mark 2 400 2 700 3 000 + 300 

Summa 9400 10 600 24500 +13 900 

Under budgetåren 1974175 och 1975176 avses ett stort antal från sköt

selsynpunkt kostnadskrävande områden komma att avsättas som natur
reservat. För flertalet av de tillkommande områdena måste vårdkostna
derna bestridas från förevarande anslag. Härtill kommer medclsbehovet 
för omedelbara vårdåtgärder inom objekt som säkerställs under budget
året 1975176. Naturvårdsverket vill här erinra om att i överensstäm
melse med de av statsmakterna nyligen fastställda riktlinjerna för hus
hållning med mark och vatten kommer säkcrställandeverksamheten att 
intensifieras under de närmaste budgetåren. 

Under senare år har allt starkare anspråk rests på åtgärder för att av
satta naturvårdsområdcn skall bli lättare tillgängliga för en bred allmän
het. Vägar, strövstigar, parkeringsplatser, bryggor och toaletter m. m. 
behöver anläggas. Med ökad besöksfrekvens ökar behovet av tillsyn, in
formation, renhållning och underhåll samt av särskilda åtgärder för 
skydd av känsliga objekt. Atgärder av dessa slag har hittills kunnat vid
tas i alltför liten omfattning eftersom grundläggande vårdbehov i säker
ställda naturvårdsområden först måste tillgodoses. Från samhällssyn
punkt är en ambitionshöjning här starkt motiverad. 

Från detta anslag kan nu inte utgå bidrag till vårdkostnader för 

naturvårdsobjekt i kommuns, landstings eller kommunal stiftelses ägo, 

inte heller till objekt i enskild ägo som inte förvaltas av eller i sam
råd med skogsvårdsstyrelse. Vårdanslaget får inte heller användas för 

sådana naturvårdsobjekt i statens ägo som varken utgör nationalpark 
dler är bokförda på naturvårdsfonden. Verket föreslår att anslaget i 
fortsättningen får användas även för nu angivna ändamål. 

Föredraganden 

Under budgetåren 1972/73-1974/75 har sammanlagt 3 milj. kr. an
visats under anslaget Vård av naturvårdsområden m. m. för försöks
vcrksamhet med landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet. 
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Resultatet av försöksverksamheten skall av naturvårdsverket redovisas 
till regeringen senast den 1 september 1975. Jag räknar med att de 

hittills anvisade medlen skall kunna disponeras också under budget

året 1975/76 för fortsatta landskapsvårdande åtgärder inom sådana om
råden där det är angeläget att försöksverksamheten nu inte avbryts. 

Naturvårdskommitten har i betänkandet (Ds Jo 1974: 1) Naturvård I, 
Strandskydd, Landskapsvård, Förvaltning lagt fram vissa förslag i frå
ga om förvaltningen av mark som avsatts för naturvårdsändamål. Kom

mittens förslag och vissa därmed sammanhängande frågor bereds f. n. 
inom jordbruksdepartementet. I avvaktan på resultatet härav är jag 

inte beredd att ta ställning till naturvårdsverkcts förslag att anslaget 
skall få användas för att bestrida kostnaderna för vården av andra om
råden ~in dem för vilka det nuvarande anslaget Vård av naturvårds
omrtiden m. m. kan användas. Från anslaget, som fortsättningsvis bör 
benämnas Vård av naturreservat m. m., bör dock efter prövning av 
naturvårdsverket få bestridas kostnaderna för vård av sådana natur
vårdsomr[1den som inrättas med stöd av de nya regler i naturvårdslagen 

som trätt i kraft den 1 januari 1975. 
Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 1,5 milj. kr. till 12,1 

milj. kr. Från anslaget bör också bestridas vissa kostnader för vård 
och föryngring av bokskog. De reservationer som vid utgången av bud
getåret 1974175 finns under reservationsanslagen Vård av naturvårds
områden m. m. och Vissa kostnader för vård och föryngring av bok
skog m. m. bör föras över till anslaget Vård av naturreservat m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vård av naturreservat m. m. för budgetåret 1975176 an

visa ett reservationsanslag av 12 100 000 kr. 

H 6. Stöd till idrotten: Organisationsstiid m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

57 220 000 
65 600 000 
75 900 000 

Reservation 207 457 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 
verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organi
sationer. rrån anslaget utgår också av regeringen särskilt fastställda 
bidrag till vissa utanför riksidrottsförbundet stående organisationer. För 
anslagets användning gäller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjerna 
för organisationsstödet till idrotten (prop. 1970: 79, SU 1970: 122, rskr 
1970: 291). 

Sveriges riksidrotts/ örbund 

Anslaget för nästa budgetår bör höjas till 75,5 milj. kr., vilket innebär 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 140 

en ökning med 9,9 milj. kr. i förhållande till anslaget för budgetåret 
1974175. 

Av anslaget beräknas 51950000 kr. för specialförbundens verksamhet 
samt för bidrag till utanför riksidrottsförbundet stående organisationer 
och till motionsverksamhet för studerande. Denna del av anslaget före

slås öka med 5 960 000 kr. Riksidrottsförbundet har därvid funnit det 
nödvändigt att på samma sätt som skett i fråga om ett flertal andra 
anmälda mcdelsbehov uppta lägre belopp än vad speCialförbunden be
gärt för att uppnå balans mellan olika bidragsposter inom ramen för 
det begärda beloppet. Av anslaget beräknas vidare 23 550 000 kr. för 

riksidrottsförbundets verksamhet och för verksamhet av gemensam 
natur inom idrottsrörelsen. 

Föredraganden 

En kraftig ökning av statens stöd till idrotten är angelägen även 
för nästa budgetår. Det är av särskild vikt att satsningarna på bredd
idrotten kan förstärkas ytterligare. Anslaget bör därför höjas i den 
omfattning som Sveriges riksidrottsförbund föreslagit. Jag har därut
över beräknat medel för bidrag till Sveriges fritidsfiskares riksförbund 
vilket fr. o. m. nästa budgetår skall utgå från detta anslag. Med hänsyn 
till vad jag anfört bör anslaget föras upp med 75,9 milj. kr. för budget
året 1975176, vilket innebär en ökning med 10,3 milj. kr. jämfört med 
innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till idrotten: Orga11isationsstöd 111. 111. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 75 900 000 kr. 

H 7. Stöd till idrotten: Auläggningsstöd m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

25 359 750 
24 400 000 
24 600 000 

Reservation 13 225 314 

Från anslaget lämnas bidrag till idrottsanläggningar enligt de riktlin
jer som fastställts av 1970 års riksdag (prop. 1970: 79, JoU 1970: 33, 
rskr 1970: 239) samt vissa på dessa riktlinjer grundade av Kungl. Maj:t 

angivna normer. Anslaget disponeras också för bidrag enligt kungörel
sen (1969: 323) om statsbidrag till hamn, brygga eller farled för fritids
båtar samt för vissa serviceåtgärder för fritidsbåttrafiken m. m. Från an
slaget utgår vidare ersättningar till vissa organisationer för serviceverk
samhet beträffande anläggningar samt bidrag till riksanläggningar för 
den samlade idrottsrörelsens behov. Anslaget används dessutom för ut
vecklingsarbete rörande idrottsanläggningar. 
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Statens naturvårdsverk 

Under senare år har betydelsefulla samhällsinsatser gjorts för att för
bättra miljön och säkerställa värdefulla markområden för friluftsliv. In
satserna har alltmer inriktats på att möjliggöra för den stora allmänhe
ten att få rekreation i skilda former. Ett tillgodoseende av önskemålet att 
få så många människor som möjligt att ägna sig åt aktiv rekreation för
utsätter emellertid anläggningar för idrott och friluftsliv. Det är därför 

angeläget att staten genom bidragsgivning kan stimulera främst kom
munerna att uppföra olika slag av motions- och rekreationsanlägg

ningar. 
Naturvårdsverkets beräkningar av medelsbehovet för budgetåret 

1975176 sammanfattas i följande tablå. 

Ändamål Anslag Anslag Statens naturvårdsvcrks 
1973/74 1974/75 förslag 1975/76 

Totalt Ökning 

). Fritidsbåttrafiken 9,0 9,2 12,0 + 2,1! 
2. Utvecklingsarbete 1,0 1,1 1,5 + 0,4 
3. Riksanläggningar 5,0 4,5 4,7 +0,2 
4. Vissa organisationer 0,8 1,0 1,2 + 0,2 
5. Mindre idrottsanläggningar 

som uppförs av idrotts-
föreningar o. d. 

6. Övriga idrottsanläggningar 
2,5 2,6 3,5 + 0,9 

(friluftsanläggningar) 5,9 6,0 7,5 + 1,5 
Summa 24,2 24,4 30,4 + 6,0 

Till följd av den fortgående ökningen av antalet fritidsbåtar har an
språken på insatser från sjöräddningsväsendet m. m. ökat. För budget
året 1975176 har sjöfartsverket och sjösäkerhetsrådet anmält ett prelimi
närt medelsbchov av 7 128 000 kr. resp. 950 000 kr. Naturvårdsverket 
hade den 1 juli 1974 inneliggande ansökningar om bidrag till hamn, 
brygga eller farled för fritidsbåtar i vilka de beräknade anläggnings
kostnaderna uppgick till sammanlagt 126 milj. kr., motsvarande ett 
statsbidragsbehov av ca 64 milj. kr. Mot bakgrund av det stora behovet 
anser naturvårdsverket det nödvändigt att medel för bidrag till byggan
de av hamnar m. m. åtminstone räknas upp från 2 milj. kr. till 3,5 
milj.kr. 

För utveeklingsarbete bedömer verket medelsbehovet under budget
året 1975176 till 1,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med 400 000 kr. 
jämfört med innevarande budgetår. 

Sveriges riksidrottsförbund har i skrivelse till naturvårdsverket för
ordat att under budgetåret 1975176 anvisas till anläggningen Bosön ca 
1,5 milj. kr. och till folkhögskolan Lillsved 3,2 milj. kr. 

De organisationer som fått bidrag till sin serviceverksamhet under 
budgetåret 1974/75 beräknar medelsbehovet till sammanlagt 7 146 000 
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kr. för budgetåret 1975176. Verket anser det viktigt att med statsmcdcl 
stödja sådan allmännyttig serviceverksamhet som de frivilliga organisa

tionerna åtar sig att utföra på friluftslivets område. Med hänsyn till det 

anförda förordar naturvårdsverket att 1,2 milj. kr. anvisas för detta än

damål. 
Det är av stor vikt att staten stöder tillkomsten av anläggningar för 

allmänhetens motion och rekreation, den s. k. breddidrotten. Starka skäl 

talar för en kraftig ökning av medlen till sådana anläggningar. Verket 

föreslår därför att 7,5 milj. kr. anvisas för bidrag till friluftsanlägg
ningar. Vidare bör 3,5 milj. kr. anvisas i bidrag till mindre idrottsan

läggningar som uppförs av föreningar m. fl. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 200 000 kr. till 24,6 milj. 

kr. För ombyggnad av ekonomibyggnad m. m. vid idrottsinstitutet på 

Bosön har jag beräknat en kostnadsram av 2 510 000 kr. Jag har vidare 

räknat med att statsbidrag till gymnastikfolkhögskolan Lillsved samt 

till vissa anläggningar som ingår i det s. k. Areprojektet skall kunna be

viljas inom ramen för anslaget. Det ankommer på regeringen att be

sluta om bidrag till sådana riksanläggningar. Det bör vidare ankomma 

på regeringen att ta ställning till frågan om vilket belopp som skall 

avräknas mot automobilskattemedlen. 

Vidare behövs, för att Arcprojektet skall kunna genomföras, att sta

ten ikläder sig garanti på högst 7 milj. kr. jämte ränta för lån till Åre 
Lift- och Kabinbane Aktiebolag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. till Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 24 600 000 kr., 

2. bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att inkläda staten 
garanti för lån till Åre Lift- och Kabinbanc Aktiebolag med 

högst 7 000 000 kr. jämte ränta. 

H 8. Miljövårdsforskning 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

20 512 271 

23 645 000 

26 720 000 

Reservation 3 738 121 

Från anslaget bestrids utgifter för företrädesvis målinriktad miljö

vårdsforskning. Till denna forskning hör bl. a. vatten-, luft- och annan 

naturvårdsforskning, bullerforskning, viltforskning samt forskning om 

miljögifter. Forskningen leds av statens naturvårdsverk, som har en sär
skild forskningsnämnd för denna uppgift. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 143 

Statens naturvårdsverk 

Utrednings- och planeringsarbetet för att inrikta forskningen mot mål 

av betydelse för den praktiska miljövården fortsätter. Det har resulterat 

i forskningsprogram iriom viktiga miljövfirdssektorer. Verksamheten un

der budgetåret 1973174 har i övrigt karakteriserats av en snabb utveck
ling av det internationella forskningssamarbctet. Av särskild betydelse 

har därvid varit samarbetet inom Norden och med Sovjetunionen. Det 

forskningsmaterial som frambragts genom svensk miljövårdsforskning 
har kommit att spela en betydelsefull roll vid utarbetandet av konventio

nen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. 
Större delen av de undersökningar forskningsnämnden föreslår för 

budgetåret 1975/76 utgör uppföljningar av redan pågående arbeten. 
Det är av vikt att dessa projekt inte avbryts eller inskränks, då detta 
skulle innebära att investerade medel inte utnyttjas till fullo. 

För undersökningar av biocider och andra s. k. miljögifter erfordras 

6,5 milj. kr., varav 5,3 milj. kr. för pågående undersökningar och 1,2 

milj. kr. för planerade undersökningar. Bland undersiikningarna kan 
nämnas fortsatt forskning beträffande effekterna av miljögifter på 

havets växt- och djurvärld samt rörande frågor om klorerade kolväten 

i avloppsvatten. 
På vattenvårdsområdet bedrivs undersökningar i såväl marin miljö 

som sötvatten. Medelsbehovet för forskning i marin miljö beräknas i 
fråga om pågående projekt till 3 250 000 kr. och för nya projekt till 
725 000 kr. eller sammanlagt 3 975 000 kr. Genom den marina miljö
forskningen följs föroreningssituationcn och de av föroreningarna för

orsakade effekterna på växt- och djurlivet. Orsakssammanhangen ut
reds och observationsmetoderna görs enhetliga. I stor utsträckning är 
forskningen koordinerad med motsvarande verksamhet i grannländerna 
och Sovjetunionen. Samarbetet förstärks kraftigt under budgetåret 1974/ 
75 i samband med att viktiga havsföroreningskonventioner träder i kraft. 

Forskningen rörande sötvatten, som under det senaste budgetåret av
kastat resultat av betydande praktiskt värde, är till stor del koncentrerad 
till naturvårdsvcrkets limnologiska undersökning (NLU). Medelsbeho
vet på detta område beräknas till 5 360 000 kr., varav för pågående verk
samhet 4,6 milj. kr. och för nya projekt 760 000 kr. Verksamheten vid 

NLU koncentreras nu till det stora Vänernprojektct som bedrivs i sam
verkan med berörda länsstyrelser, statens meteorologiska och hydrolo
giska institut (SMHI) och fiskeristyrelsen. 

Inom området avloppsrenings- och slamfrågor samt rcningsteknik be
hövs 1 920 000 kr. för uppföljning av pågående verksamhet och 

1550000 kr. för nya projekt eller sammanlagt 3 470 000 kr. Återvin
ning och återanvändning av material avses att studeras. Frågor om 
grundvattnets skydd skall ägnas ökad uppmärksamhet. Systemanalytiska 
metoder skall användas för att belysa ekonomiska, ekologiska och 
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andra konsekvenser vid alternativa avfallsbehandlingsstrategier. 
På luftvårds- och bullerområdet kommer uppföljningen av redan på

gående projekt att dra en kostnad av 2,1 milj. kr. och planerade pro
jekt 1 350 000 kr. Det sammanlagda beloppet uppgår således till 

3 450 000 kr. 
Medelsbehovet för undersökningar inom naturvårdsområdet beräknas 

till 3 750 000 kr., varav 2 950 000 kr. för uppföljning av redan startade 
projekt och 800 000 kr. för planerade projekt. Bland projekten kan 
nämnas framtagning av modeller och handbok för beaktande av natur
miljön vid markanvändningsplanering, olika djurarters känslighet för 
störningar, konsekvenserna av olika typer av skogsbruk samt kvantifie
ring av vattenkraftutbyggnadens effekter. 

Mycket stora ansträngningar måste göras så att vunnen forskningsin

formation kan förmedlas till beslutsfattare och andra som behöver an

vända den. Verksamheten omfattar flera olika typer av publikationer. 
Även utställningar är ett medel att nå ut med information. För inneva
rande budgetår beräknas kostnaden för detta uppgå till 270 000 kr. Den 
behöver ökas till 415 000 kr. 

För konferenser, forskarutbyte och studieresor erfordras 150 000 kr. 
Stipendieverksarnheten beräknas för budgetåret 1975176 omfatta tre 
stipendier till en sammanlagd kostnad av 250 000 kr. 

Grimsö forskningsstation och Kämpinge marina forskningsstation har 
tagits i bruk under budgetåret 1973174. För verksamheten vid forsk
ningsstationerna beräknas kostnaden till 235 000 kr. Utöver undersök

ningsfartyget Ancylus och motorbåten Limnea behövs ytterligare ett 
forskningsfartyg. Det totala medelsbehovet för fartygen beräknas till 

2 350 000 kr. 
För en kontaktman i utlandet behövs 85 000 kr. och för översiktliga 

sammanställningar av vetandet inom speciella problemområden 75 000 
kr. För förvaltningskostnader behövs 2 005 000 kr. 

Under hänvisning till det anförda förordar naturvårdsverket att ansla
get höjs med 8 455 000 kr. till 32,1 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 3 075 000 kr. till 26 720 000 

kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Miljövårdsforskning för budgetåret 1975176 anvisa ett re

servationsanslag av 26 720 000 kr. 

H 9. Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsornrådet 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

Reservation 
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Mellan staten och Stiftelsen Industrins vatten- och luftvårdsforskning 
har den 23 november 1972 träffats avtal om gemensam finansiering av 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom miljövårdsområdet. Avta
let avser tiden den 1 juli 1973-den 30 juni 1976. Enligt avtalet skall 
var och en av parterna medverka i finansieringen av verksamheten ge
nom ett grundbidrag av 1,5 milj. kr. per år. Frågan om ytterligare bi
drag utöver grundbidraget förutsätts prövas vid förhandlingar för vart 
och ett av de budgetår avtalet avser. För budgetåret 1974175 tillskjuter 
var och en av parterna utöver grundbidraget ett tilläggsbidrag av 1 milj. 
kr. Härigenom står för budgetåret 1974/75 sammanlagt 5 milj. kr. till 
förfogande. Av detta belopp skall lägst 1,7 milj. kr. disponeras för 
forskning rörande avfallsfrågor. Verksamheten skall bedrivas i enlighet 
med ett till avtalet fogat ramprogram. Ansvaret för programmets ge
nomförande åvilar Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. 

Efter särskilda förhandlingar mellan parterna har den 4 december 
1974 under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande träffats avtal rö
rande tilläggsbidrag för budgetåret 1975176. Enligt avtalet skall var och 
en av parterna utöver grundbidraget på 1,5 milj. kr. tillskjuta 1,5 milj. 
kr. i tilläggsbidrag för nästa budgetår. Därmed kommer för 1975176 
sammanlagt 6 milj. kr. att stå till förfogande för den avtalsbundna kol
lektiva forskningen inom miljövårdsområdet. Av detta belopp skall lägst 
2,1 milj. kr. disponeras för forskning rörande avfallsfrågor. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet för 
budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 
kr. 

H 10. Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 

Nytt anslag (förslag) 1000000 

Från anslaget Statens naturvårdsverk får under budgetåret 1974/75 
500 000 kr. disponeras för undersökningar av hälso- och miljöfarliga 
varor enligt beslut i varje särskilt fall av produktkontrollnämnden. 

Statens naturvårdsverk bar beräknat medelsbehovet för detta ända
mål till 1 milj. kr. för nästa budgetår. 

Enligt min uppfattning är det mycket angeläget med ökade insatser 
för att tillgodose undersökningsbehovet i samband med kontrollen av 
hälso- och miljöfarliga varor. Undersökningsresurser inom detta område 
finns bos olika berörda myndigheter bl. a. naturvårdsverket och arbetar -
skyddsstyrelsen. Det är emellertid angeläget att också produktkontroll
nämnden bar möjlighet att låta utföra sådana undersökningar som nämn-

10 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 11 
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den behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt lagstiftningen om häl
so- och miljöfarliga varor. För de medel som således bör stå till pro
duktkontrollnämndens förfogande för undersökningar rörande hälso
och miljöfarliga varor bör ett särskilt reservationsanslag anvisas. Ansla
get bör för nästa budgetår föras upp med ett belopp av 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor för 

budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 
kr. 

H 11. Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

1547004 
4 000 000 
5 000 000 

Reservation 2 452 996 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar 
inom miljövårdsområdet, i första hand rörande vattcnvårdsfrågor och 
restaurering av förorenade vattenområden, m. m. 

Statens naturvårdsverk 

Anslagets användningsområde utvidgades fr. o. m. budgetåret 1973/74 
från att endast avse vattenvård till att omfatta hela miljövårdsområdet. 
Som en följd härav bar anspråken på anslaget ökat starkt och uppgick 
för budgetåret 1973/74 till 7 milj. kr. En fortsatt stegring har skett till 
8,5 milj. kr. för budgetåret 1974/75 och till 10 milj. kr. för budgetåret 
1975176. 

Vid naturvårdsverkets tillkomst fanns en stor mängd miljöstörande 
anläggningar som krävde omedelbara åtgärder. Som exempel kan näm
nas kommunala avloppsvattenutsläpp, den tunga industrin, ytbehand
lingsanläggningar och bullerkällor. En stor del av ifrågavarande miljö
störningar bar kunnat reduceras genom utbyggnader av reningsverk, 
omläggning av produktionen o. d. Dessa åtgärder, som i första hand in
riktats på att komma till rätta med uppenbara missförhållanden, har 
helt naturligt kunnat vidtas utan större planeringsinsatser och bedöm
ningar. Det sistnämnda kan sägas gälla även för stora delar av den all
männa naturvården, t. ex. i fråga om bildandet av reservat. För det 
fortsatta miljövårds- och naturvårdsarbetet krävs emellertid en ökad 
kartläggnings- och utredningsverksamhet som underlag för de alltmer 
komplicerade besluten. Om inte denna verksamhet ges en väsentligt 
större omfattning än f. n. kommer besluten i fortsättningen att bli sämre 
underbyggda, vilket i sin tur medför en försämrad hushållning med så
väl det allmännas som näringslivets resurser. Storleken av anslaget för 
särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet är därför avgörande 
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för verkets möjligheter att skapa tillfredsställande underlag för sina be
slut och att planlägga fortsatta insatser på miljövårdsområdet. För 
nästa budgetår bör anslaget enligt verkets uppfattning föras upp med 

8,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med 4,5 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. 
Naturvårdsverket har i november 1973 överlämnat en särskild utred

ning rörande r e s ta u r er in g av H o r n b o r gas j ö n. Utred
ningen har omfattat såväl limnologiska och ornitologisk-ekologiska be
dömningar som en teknisk-hydrologisk utredning i vilken också ingått 
en markskadevärdcring och en jordbruksekonomisk bedömning. Inom 
ramen för utredningens arbete har pågått en omfattande försöksverk
samhet för att prova olika restaureringsmetoder och maskinutrustning. 
Arbetet som har omfattat bl.a. vegetationsröjning och bottenbehandling 
har bedrivits i arbetsmarknadsstyrelsens regi och har hittills kostat ca 
2 milj. kr. 

På grundval av försöksverksamheten och de limnologiska undersök
ningarna konstaterar naturvårdsverket att det är fullt möjligt att åter
ställa sjön till ett läge som motsvarar förhållandena under perioden 1877 
-1904 då sjön hade sin maximala utveckling som fågelsjö. Principen för 
en restaurering bör enligt verket vara en vattenståndshöjning kombinerad 
med vegetationsbekämpning och bottenbehandling. Det förslag verket 
presenterar som huvudalternativ innebär en höjning av vattnet upp till 2 
m. Med detta alternativ garanteras enligt utredningen sjöns fortbestånd 
som fungerande sjösystem och fågelsjö för lång tid. Enligt ett minimi
alternativ begränsas vattenståndshöjningen till som högst 1,5 m. Detta 
alternativ kommer emellertid enligt verket inte att skapa lika goda för
utsättningar för ett fungerande sjösystem. 

För att begränsa den markareal som sätts under vatten och för att 
därigenom kunna minska markskadeersättningarna föreslås i utredning
en vissa invallningar av värdefull åkermark. Under förutsättning att 
dessa invallningar utförs omfattar den skadade åkerarealen 540 ha i bå
da alternativen. 

Kostnaderna för en restaurering har i utredningen beräknats till 16,4 
resp. 12,0 milj. kr. för de båda redovisade alternativen. Sedan ett prin
cipbeslut om en restaurering fattats behövs enligt verket ca två år för 
teknisk-markskademässiga detaljutredningar samt för förhandlingar med 
markägare, sänkningsförening och vattenrättsinnehavare innan restaure
ringen kan prövas vid vattendomstol. 

Remissyttranden över utredningen har avgetts av Sveriges meteorolo
giska och hydrologiska institut. kammarkollegiet, riksrevisionsverket, 
universitetskanslersämbetet, lantbruksstyrelsen, fiskeristyrelsen, arbets
marknadsstyrelsen, statens naturvetenskapliga forskningsråd, länsstyrel
sen i Skaraborgs län, Svenska kommunförbundet, Svenska naturskydds
föreningen, Svenska jägareförbundet, Lantbrukarnas riksförbund, 
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Tjänstemännens centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, 
Homborgasjöns sänkningsförening, Sveriges ornitologiska förening och 
vattenrättsinnehavarna i Flian. 

Samtliga remissinstanser ställer sig i princip positiva till en förbättring 
av Homborgasjöns nuvarande status. De flesta remissinstanserna tar inte 
ställning till vilket restaureringsaltemativ som bör genomföras. Kritik 
mot utredningen riktas främst från markägarnas sida. Därvid efterlyses 
bl. a. en detaljerad genomgång av hur varje enskild brukningsenhet skul
le drabbas. Flera remissinstanser framhåller också att de förändringar 
som skett inom jordbruket och den allmänna höjningen av markpriserna 
har medfört att nedläggningen av jordbruksenheter inte blivit så kraftig 
som utrtdningen beräknat. Höjningen av markpriserna har vidare fört 
med sig att ytterligare invallningar för att skydda åkermark kan antas 
ha blivit lönsamma. Ytterligare utredningar erfordras därför enligt dessa 
remissinstanser. 

Föredraganden 

Naturvårdsverket bar i en särskild utredning lagt fram förslag om en 
restaurering av Homborgasjön. Som framhållits av flera remissinstan
ser råder emellertid en betydande osäkerhet när det gäller bl. a. de kost
nadsberäkningar som presenterats i utredningen. Jag är inte beredd att 
ta ställning i frågan om en restaurering innan ytterligare utredningar 
genomförts rörande bl. a. markskadorna samt restaureringsåtgärdemas 
tekniska utförande och kostnaderna för restaureringen. Sådana ut
redningar bör därför genomföras. Med hänsyn härtill och till övriga 
anspråk på medel för undersökningsverksamhet inom miljövårdsområdet 
bör anslaget höjas med 1 milj. kr. till 5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 

för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 
5 000 000 kr. 

H 12. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

239 817173 
155 000 000 
170 000 000 

Från anslaget utgår bidrag för ny-, till- eller ombyggnad av avlopps
reningsverk. Bidrag bestäms med hänsyn till reningsgraden och utgår 
normalt med lägst 30 % och högst 50 % av kostnaden. Bidragsbestäm
melsema återfinns i kungörelsen (1968: 308) om statsbidrag till avlopps
reningsverk (omtryckt 1974: 551). Enligt övergångsbestämmelserna till 
denna kungörelse får statsbidrag enligt kungörelsen (1959: 251) om 
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statsbidrag till vatten- och avloppsanläggningar beviljas sådana valtcn
och avloppsföretag som efter särskilt tillstånd börjat utföras före den 1 
juli 1968. Från anslaget utgår vidare bidrag enligt kungörelsen 
(1971: 914) om förhöjt statsbidrag till avloppsreningsverk och vattcn
och luftvårdande åtgärder inom industrin samt enligt Kungl. Maj:ts be
slut den 8 september 1972 och den 12 oktober 1973 om förhöjda statsbi
drag till avloppsreningsverk och miljövårdande åtgärder inom industrin. 
Dessutom utgår från anslaget förhöjda statsbidrag för reningsverk i Vin

dclälvsområdet. 

Statens naturvårdsverk 

Bidrag enligt äldre bestämmelser har numera beviljats samtliga bi
dragsberättigade företag som påbörjats före den I juli 1968 med undan
tag för vissa företag inom Göteborgs och Bohus län till vilka statsbidrag 
skall utgå enligt särskilda beslut av Kungl. Maj :t. För dessa sistnämnda 
företag kvarstår ett medelsbehov som länsstyrelsen bedknat till omkring 
14,6 milj. kr., varav ca 4,8 milj. kr. för innevarande budgetår och 2,1 

milj. kr. för budgetåret 1975176. 
Anspråken på bidrag till kommunala avloppsreningsverk kan för bud

getåret 1974175 uppskattas till ca 280 milj. kr. Då bidragsramcn uppgår 
till 130 milj. kr., beräknas balansen vid budgetårets slut till ca 150 milj. 
kr. Under budgetåret 1975176 väntas ansökningar om ett bidragsbelopp 
av ca 160 milj. kr., motsvarande en total anläggningskostnad av ca 355 
milj. kr. Sistnämnda bidragsbelopp inkluderar den höjning av bidragsan
språken med ca 10 milj. kr. som beräknas bli en konsekvens av vissa 
ändringar i bidragsreglerna, föreslagna i det följande. Under senare 
delen av 1970-talct torde bidragsbehovet fortlöpande minska till ca 100 
milj. kr. årligen. Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen av 
olika reningsförfaranden är prognosen dock osäker. Det finns också skäl 
anta att kommunernas totala investeringar i avloppsanläggningar sna
rare torde öka än minska under återstoden av 1970-talet, bl. a. beroende 
på från vattenvårdssynpunkt erforderlig sanering av avloppsledningar. 

Av det anförda framgår att en förhöjd bidragsram är angelägen för 
budgetåret 1975/76 om inte en besvärande balans skall kvarstå under de 
följande budgetåren. Verket föreslår därför en till 160 milj. kr. höjd bi
dragsram, vilket skulle innebära en hög men ändock godtagbar balans 
vid utgången av budgetåret. 

Beslut om statsbidrag till kommunala avloppsreningsverk har under 
budgetåren 1968/69-1973/74 fattats till ett sammanlagt belopp av 
1 057,6 milj. kr. Av detta belopp hart. o. m. den 30 juni 1974 utbetalats 
707,8 milj. kr. För återstående utbetalningar av redan beviljade bidrag 
erfordras således totalt 349,8 milj. kr., som kan antas bli utbetalade 
med 200, 95, 49,8 resp. 5 milj. kr. under budgetåren 1974175-1977178. 
Härtill kommer utbetalningar till följd av bidrag som beviljats under in-

11 Riksdage111975. 1 sam/. Nr I. Bilaga 11 
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ncvarande och kommande budgetår. För budgetåret 1975176 beräknas 
utbetalningarna under anslaget till ca 169 milj. kr. 

För att bidragsreglerna för statsbidrag till avloppsreningsverk även 

fortsättningsvis skall ha den avsedda stimulanseffekten för långtgående 

rening måste hänsyn tas till den tekniska utvecklingsnivån. I första hand 

är det då angeläget att beakta den möjlighet till förbättrade reningsresul
tc;t som slutfiltrering ger. Man kan emellertid också ifrågasätta om bi

drag fortsättningsvis bör utgå till sådan rening som endast uppfyller mil
jöskyddslagens minimikrav om längre gående rening än slamavskiljning. 

dvs. främst enklare former av biologisk rening. 

Naturvårdsverket har i sina överväganden om hur nya regler för 

statsbidragets storlek lämpligen bör utformas utgått från att bidragsan

delen till reningsverk för god biologisk-kemisk rening bör bibehållas 

oförändrad (50 % ). För att stimulera till en fortsatt förbättring av av

loppsreningen, såvitt nu kan bedömas främst genom slutfiltrering, behö

ver den högsta bidragsnivån justeras till 55 % . Det finns vidare knap

past skäl att i framtiden ge bidrag till enklare former av rening, vilka 

endast uppfyller miljöskyddslagens minimikrav. Hittills har bidrag ut

gått med 30 % till sådana anläggningar. Det lägsta bidraget bör i stället 

sättas till 35 % , vilken bidragsnivå f. n. tillämpas för god biologisk re

ning eller vissa former av kombinerad biologisk-kemisk rening. 
Enligt nuvarande bidragsregler får bidrag till en och samma anlägg

ning överstiga 5 milj. kr. endast om särskilda skäl föreligger. Enligt 

naturvårdsverkcts uppfattning bör detta maximibelopp höjas till 7 ,5 

milj. kr. 

Fiiredraganden 

Tätorternas avloppsförhållanden har starkt förbättrats under de se

naste åren. En bidragande orsak till den snabba utbyggnaden av kom
munala avloppsreningsverk har varit att statsbidragen i sysselsättnings

främjande syfte höjts under vissa perioder från högst 50 % till högst 

75 ry;,_ Under budgetåren 1971172-1973/74 har sammanlagt ca 905 

milj. kr. beviljats i bidrag till reningsverk, varav 565 milj. kr. i förhöjda 

bidrag. 

Det är angeläget med ett fortsatt kraftigt stöd till kommunerna 

för byggande av reningsverk. Under budgetåret 1975176 bör bidrag till 

reningsverk få beviljas intill ett belopp av 130 milj. kr., dvs. samma be

lopp som gäller för innevarande budgetår. Utbetalningarna av bidrag 

frän anslaget beräknas under nästa budgetår uppgå till ca 170 milj. kr. 

Naturvårdsverkets förslag om ändrade bidragsbestämmelser är jag 

inte beredd att biträda. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 
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I. medge att för budgetåret 1975/76 statsbidrag till kommunala 

avloppsreningsverk får beviljas intill ett belopp av 130 000 000 

kr., 

2. till Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. 111. för bud

getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 170 000 000 kr. 

H 13. Stöd till a~·fallsbehandling m. m. 

I 973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

1147 264 498 

l 50 000 000 

15 000 000 

Ri.::servation 1 34<i 282 937 

1 Anslaget Bidrng till miljövardande åtgiirdcr inom industrin 111. m. 

Från anslaget Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin 

m. m. utgår under innevarande budgetår bidrag till åtgärder som mins

kar vatten- eller luftförorening eller buller från industriell anläggning. 

Bidrag utg[tr normalt med ett belopp som motsvarar högst 25 'J1r_, av 

godkänt bidragsunderlag men får för en och samma anläggning inte 

överstiga 2,5 milj. kr. om inte särskilda skäl föreligger. För försöksan

J;iggningar i full storlek kan bidrag utgå med upp till 50 % av bidrags

undcrlaget. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (l 969 :356) 

om statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin (ändrad se

nast 1974: 421). Vidare kan från anslaget utgå bidrag enligt kungörel

sen ( 1971: 914) om förhöjt statsbidrag till avloppsreningsverk och vatten

och luft vårdande åtgärder inom industrin samt enligt Kungl. Maj :ts 

beslut den 8 september 1972 och 12 oktober 1973 angående bemyndi

gamle för naturvårdsvcrket att bevilja förhöjda statsbidrag till avlopps
reningsverk och miljövårdande åtgärder inom industrin. 

Från anslaget utgår också stöd enligt kungörelsen ( 1972: 280) om stat
ligt stöd till avfallsbehandling. Bidrag till anläggning för avfallsbehand
ling utgår med högst 50 % av godkänt bidragsunderlag. 

Statens naturvårdsverk 

Medel för ifrågavarande ändamål anvisades första gången budgetåret 

1969170. Bidragen avsågs ursprungligen utgå under en femårsperiod 

(jfr prop. 1969: 1 bil. 11 s. 172). De är i första hand avsedda som stöd 

till sådana äldre industrier som i samband med tillkomsten av miljö

skyddslagstiftningen ställts inför krav pft omfattande reningsåtgärdcr. 
Fr. o. m. budgetåret 1972/73 utgår också stöd till avfallsbehandling och 

bullerbegränsande åtgärder. 

Under budgetåren 1969/70-1973/74 har årligen 50 milj. kr. anvisats 

för ifrågavarande bidrag. I sysselsättningsstimulerande syfte har under 

de tre senast gångna budgetåren dessutom på tilläggsstat anvisats sam-
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manlagt 470 milj. kr. till miljövårdande åtgärder inom industrin. Totalt 
beräkna~; de ca 700 milj. kr. som beviljats i bidrag ha skapat en direkt 
syssclsällning om ca 5 500 manår och en total sysselsättning om minst 
16 500 manår inkl. indirekta effekter. Den tidigareläggning av miljö

vårdsarbetet som erhållits tack vare de förhöjda bidragen kan nu be
räknas uppgä till ca tre ftr. 

r friiga 0111 miljövårdscffckten kan nämnas att bidragsgivningen inne
burit att [1tgärdcr vidtagits som medfört att mycket stora förorenings

mängdcr ej släpps ut, bl. a. 515 ton per dygn organisk substans, 650 ton 
per dygn suspenderat material till vatten och 660 ton per dygn stoft 
till luft. 

Genom beslut av 1974 års riksdag har den tidig::ire n~imnda femårs

perioden förlängts med ett ftr. för budgetåret 1974/75 har sålunda an
visats 50 milj. kr. 

Ett viktigt motiv för fortsatt bidragsgivning till vatten- och luftvår
dande åtgärder inom industrin är att man inom vissa branscher vidtagit 
tttgärder i otillräcklig omfattning till följd av brist på tekniska lösningar 
och oklarhet om utsläppens påverkan på omgivningen. Inom de flesta av 
de åsyftade branscherna har kraven numera kunnat konkretiseras. 
Många industrier står inför stora miljövårdsinvesteringar. Vidare har 
stödet till avfallsbehandling och bullerreducerande åtgärder endast ut

gått under två år, varför inom dessa sektorer ett saneringsbehov torde 
harstä under ganska lång tid. 

Naturvårdsverket framhåller vidare att skälen för bidragsgivning till 
försöksanläggningar i full storlek har stor tyngd. Enligt naturvårds
vcrkets mening bör denna stödform inte begränsas till anfaggningar 
inom industrin. Sålunda bör bidrag kunna lämnas till alla typer av 
förorcningskäl!or, även mobila, där ny miljövårdsteknik kommer till 

anv~indning och det från samhällets synpunkt är angeläget att få tekni

ken prövad. 

l·"iircdraganden 

Under budgetåren 1969/70-1974/75 har sammanlagt 770 milj. kr. 

anvisats för bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin, varav 

470 milj. kr. utgjort i sysselsättningsstimulerande syfte förhöjda bidrag. 

De bidrag som beviljats under denna period har varit av mycket stor 
betydelse från både miljövårds- och sysselsättningssynpunkt. 

Samtidigt vill jag understryka att huvudprincipen när det gäller kost

nadsansvarct för industrins miljövårdsinvestcringar bör vara att miljö
v[mlskostnaderna skall ses som en del av produktionskostnadema. I 

fråga om många äldre industrianläggningar som tillkommit före den nu
varande miljöskyddslagstiftningcns tillkomst kan emellertid ett strikt 

fasthållande vid denna princip medföra ekonomiska svårigheter. När 

1.kssa anläggningar uppfördes fanns i regel inte anledning att i samma 
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omfattning som nu räkna in kostnaderna för miljövårdsåtgärdcr i kal

kylerna. Det har därför varit motiverat att samhället övergångsvis 

stött den äldre industrins miljövårdsinvcsteringar genom särskilda bi

drag på sätt som skett sedan den 1 juli 1969. Som dåvarande ch€fcn 

för jordbruksdepartementet anförde i prop. 1969: 1 (bil. 11 s. 170) bör 

crnclicrtid ett statligt stöd av det slag det här är fråga om endast ut

gå under en begränsad tidsperiod för att stödet skall få den önskade 

effekten att stimulera industrin att snabbt vidta reningsåtgärder. Enligt 

min uppfattning bör bidragsgivningen till miljövårdande åtgärder inom 

industrin därför upphöra med utgången av innevarande budgetår. 

Som jag framhöll i prop. 1974: 1 (bil. 11 s. 140) är det likväl angelä

get att ökade insatser görs i syfte att stimulera industrin att utveckla och 

utprova nya metoder för att lösa miljövårdsproblemcn. Den möjlighet 

att bevilja bidrag med upp till 50 '!iJ för försöksanläggningar i fullstor 

skala som infördes den 1 juli 1974 bör därför kvarstå. Såsom natur

vftrdsvcrket anfört bör detta stöd inte begränsas till anläggningar inom 

industrin. 

Sedan den 1 juli 1972 utgår från anslaget Bidrag till miljövårdande 

fitgärdcr inom industrin m. m. också stöd till avfallsbehandling. Det är 

enligt min uppfattning nödvändigt att insatserna inom avfallsområdet 

intensifieras under de närmaste åren. Det statliga stödet till avfalls

bchandling bör därför byggas ut. Jag vill i detta sammanhang erinra om 

att avfallsfrågorna under det senaste året beretts av en särskild arbets

grupp inom jordbruksdepartementet. Arbetsgruppen har i november 

1974 avlämnat betänkandet (Ds Jo 1974: 10 och 11) Avfall, ökad åter

vinning - bättre omhändertagande. Betänkandet rcmissbchandlas f. n. 

För det fortsatta stöd till avfallsbehandling och till försöksanlägg

ningar för utprovande av nya tekniska metoder inom miljövårdsområ

dct som jag här förordat beräknar jag ett mcdclsbehov av 15 milj. kr. 

för budgetåret 1975176. Anslaget bör i fortsättningen benämnas Stöd 

till avfallsbehandling m. m. Den reservation som vid utgången av bud

getåret 1974175 finns på anslaget Bidrag till miljövårdande åtgärder 

inom industrin m. m. bör föras över till det nya anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till avfallsbelzandling m. m. för budgetåret 1975/76 

anvisa ett rcservationsanslag av 15 000 000 kr. 

H 14. Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1376448 

1 055 000 

1455 000 
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Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till 
följd av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Gäl

lande bestämmelser finns i 16 § jaktstadgan (1938: 279) samt i brev den 

15 december 1967 och den 26 april 1974. Från anslaget utgår vidare er
sättningar enligt kungörelsen (1970: 890) om ersättning för skada av 

kronhjort, m. m. Dessutom bekostas från anslaget vissa åtgärder för att 

förebygga skador av rovdjur. 

Statens naturvårdsverk 

1. Medelsbehovet för ersättningar för rovdjursskador under budget
året 1975/76 beräknas öka med 400 000 kr. till 1 300 000 kr. Den helt 
övervägande delen av ökningen beror på att ersättningarna för dödade 
renar höjts fr. o. m. den 1 juli 1974. 

2. För särskilda åtgärder för att förebygga skador av rovdjur beräk
nas ett med 20 000 kr. till 50 000 kr. höjt belopp. Medlen erfordras för 

inventeringar av rovdjursförekomst och rovdjursskador m. m. 

3. För ersättning av skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i 
Skåne beräknas ett med 30 000 kr. till 150 000 kr. höjt belopp. Höj

ningen förutsätter en utökning av reservatet i enlighet med verkets för
slag i särskild framställning. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 400 000 kr. till 1 455 000 kr. Jag har därvid 
beräknat medel för höjda ersättningar för rovdjursskador. Naturvårds
verkets förslag om utökning av kronhjortsreservatet i Skåne är jag i av
vaktan på ytterligare erfarenheter av verksamheten i reservatet inte be
redd att biträda. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersiittning för vissa skador av rovdjur, m. m. för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 455 000 kr. 

H 15. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

4 145 005 

5 000 000 

5 000 000 

Förenta Nationernas miljöstyrelse, som inrättades genom beslut av 
1972 års generalförsamling, har bl. a. till uppgift att fördela medel ur 

Förenta Nationernas miljöfond. Fonden avses finansiera kostnaderna för 
nya miljöprogram inom FN-systemet. Miljöstyrelsen beslutade vid sitt 

andra sammanträde i mars 1974 att fondmedlen skall utnyttjas för frå
gor rörande bl. a. bosättnings- och bebyggelsemiljö, hushållning med 
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mark- och vattenresurser, förhindrande av jordförstöring och ökenut
bredning m. m. samt miljökravens inverkan på handel och ekonomi. 

Andra prioriterade områden är skydd av oceanerna, bevarande av natur, 

vilda djur och genetiska resurser samt energifrågorna. 

Den svenska regeringen har utfäst sig att bidra till fonden med 5 
milj. dollar under en femårsperiod. För budgetåret 1975176 beräknar 
jag ett mcdclsbehov av 5 milj. kr. för detta ändamål. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksd~gcn 
att till Bidrag till Förenta Nationernas miljö/ond för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 
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I. DIVERSE 

I 1. Servitutsnämnder, m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

23 258 
55 000 
55 000 
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Från anslaget bestrids kostnader för servitutsniimndernas verksamhet 

och för utbildning av synemän enligt jordabalken. 

Lantbruksstyrelsen 

Medelsbehovet för servitutsnämndernas verksamhet beriiknas till 
oförändrat 5 000 kr. 

Utbildningen av synemän bedrivs enligt uppdrag av Kungl. Maj:t. Ef
ter innevarande budgetår beräknas 39 kurser ha genomförts med om

kring 1 100 deltagare. Under budgetåret 1975/76 behövs fem kurser 
för grundutbildning och fortbildning av synemiin med sammanlagt ca 

120 deltagare. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 55 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Servitutsnämnder, m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 55 000 kr. 

I 2. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

1093400 

1000 000 

1000 000 

Reservation 317 624 

Från anslaget utbetalas bidrag såsom ersättning för förluster på grund 

av naturkatastrof m. m. i enlighet med föreskrifter som regeringen 

meddelar i varje särskilt fall. 
Anslaget bör föras upp med 1 milj. kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof 111. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 

kr. 
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I 3. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

5 909 756 

4 475 000 

5 375 000 

157 

Från anslaget bestrids utgifter för dels Sveriges deltagande i vissa in

ternationella organisationer, dels internationellt samarbete på jordbru

kets, skogsbrukets, fiskets och miljövårdens områden, dels ock bidrag 

till vissa organisationer för deltagande i internationella konferenser 

m.m. 

FAO 
FN:s miljöstyrelse 
Unionen för skydd av växtförädlingsprodukter 

(UPOV) 
Europeiska växtskyddsorganisationen 
International Committee for Recording Productivity 

of Milk Animals 
Internationella veterådet 
Internationella frysinstitutet i Paris 
Internationella sockerorganisationen 
Kommissionen enligt 1959 års nordostatlantiska 

fiskerikonvention 
Internationella rådet för havsforskning 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
Internationella byiån i Paris för bekämpande av 

smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) 
Europeiska kommissionen för bekämpande av 

mu!- och klövsjuka 
Nordiska metodikkommitten för livsmedel 
Fiskcrikommissionen för Östersjön 
Bilakralt miljövårdssamarbete 
Diverse internationella organisationer och 

kongresser 

Beräknad 
ändring 

1974/75 1975/76 

Före-
dragan-
den 

3 720000 +500000 
50000 

60000 
28 000 

5000 
20 000 
15 000 
85 000 

30000 + 10000 
80000 
71 000 

32 000 + 5000 

21 000 
23 000 

+ 20000 
+300000 

235 000 + 65 000 

4 475 000 +900 000 

Kostnaderna för bilateralt miljövårdssamarbete bör i fortsättningen 

redovisas på en särskild post. Vidare bör medel för den år 1974 inrät

tade fiskerikommissionen för Östersjön tas upp på en sådan post. Kost

naderna för Sveriges deltagande i sammanträden inom ramen för det 

nyinrättade Världslivsmedclsrådet bör betalas från posten Diverse 

internationella organisationer och kongresser. Med hänvisning· till 

sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 375 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 5 375 000 kr. 

12 Riksdagcn 1975.1 sam!. Nr 1. Bilaga 11 
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I 4. Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

28 524 

12000 
1! 000 

158 

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning till riksbanken för för
valtningen av egnahemslånefonden m. fl. lånefonder. 

Fullmäktige i riksbanken 

Antalet lån som förvaltas av riksbanken torde vid utgången av år 1974 

uppgå till omkring 3 000. Ersättningen beräknas till 11 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 11 000 kr. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder för bud
getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 11 000 kr. 

I 5. Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

46 015 

5 000 
5 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för dels syner och besiktningar på 
statens hus och byggnader, dels syneförrättningar enligt 10 kap. vatten
lagen (1918: 523), dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av av

lyst flottled. 
Anslaget bör föras upp med 5 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Ersättningar för vissa besiktningar och syneförriittningar 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 
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KAPITALBUDG ETEN 

I. Statens affärsverksfonder 

G. Domänverket 

I G:2. Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 

1973/7 4 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

3 783 067 

4 000 000 

4 000 000 

Behållning 

159 

409 533 

Från anslaget bestrids kostnader för förvärv för statens räkning av 

värdefulla naturområden. Enligt beslut av 1963 års riksdag (prop. 

1963: 71, JoU 1963: 11, rskr 1963: 139) finns under domänverkets fond 

en delfond, benämnd naturvårdsfonden, under vilken naturvårdsobjekt i 
statens ägo redovisas. 

Statens naturvårdsverk 

Under budgetåret 1973174 har beslut fattats om inköp av områden för 

ca 4,2 milj. kr. Områdena har en areal av ca 4 200 ha. Sedan 1963/64 har 

totalt anslagits 38 milj. kr. och beslutats om förvärv av ca 21 500 ha för 

ca 39,3 milj. kr. Länsstyrelserna har uppskattat medelsbehovet för bud

getåret 1974/75 till ca 19,1 milj. kr. och för budgetåret 1975176 till ca 15 

milj. kr. Härtill kommer att naturvårdsverket initierar många förvärv, 
vilket länsstyrelserna inte kunnat beakta i sina beräkningar. 

Ändringarna i naturvårdslagens ersättningsbestämmelser den 1 janu

ari och den 1 juli 1973 har fått till följd att ägare av värdefulla natur

områden ofta föredrar att sälja sin mark till staten framför att accep

tera förfogandeinskränkningar med små möjligheter till intrångsersätt

ning. Detta är en från naturvårdssynpunkt önskvärd utveckling, efter

som inköp ger staten full handlingsfrihet vid utnyttjande och skötsel av 

de ifrågavarande områdena. För staten är det särskilt angeläget att sä

kerställa områden av typ riksobjekt som under arbetet med fysisk riks

planering framkommit som särskilt skyddsvärda. I det fortsatta arbetet 

med riksplaneringen förutsätts att verksamheten för att säkerställa natur

vårdsobjekt intensifieras såväl centralt som regionalt. En ökning av 

markförvärven torde också bli resultatet av flera mål som handläggs vid 

fastighetsdomstolar. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår naturvårdsvcrket att anslaget 

för budgetåret 1975176 höjs med 4 milj. kr. till 8 milj. kr. 
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Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 4 milj. kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mark/ örvärv för naturvårdsändamål, m. m. för budgetåret 
1975/76 anvisa ett invcsteringsanslag av 4 000 000 kr. 

IL Statens allmänna fastighetsfond 

Il: 16. Byggnadsarbcten vid jordbrukets högskolor m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

63 351353 
150 000 000 

85 000 000 

Behållning 

1 På tilläggsstat I har dessutom anvisats 35 milj. kr. 

Under detta anslag anvisas medel till byggnadsarbeten vid jordbru
kets högskolor och andra institutioner, som har anknytning till forsk
nings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets område. 

Byggnadsstyrelsen 

För budgetåret 1975176 bör under detta anslag anvisas 95 milj. kr. 

Föredraganden 

Alla i invcsteringsplancn för nästa budgetår redovisade objekt har 
tidigare redovisats för riksdagen. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 85 milj. kr. Jag 
förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan och anslagsberäkning. 
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lnvesteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Fär-
start dig-

Faktisk Beräknad för stäl-
t.o.m. !ande 

1973- 1974- 1974-
04-01 04-01 06-30 1974/75 1975/76 mån/år mån/år 

Slutredovisat 1974-06-30 I 850 I 850 I 852 

Färdigställda, ej slutredo-
visade projekt 28425 28 570 26 354 I 800 390 

Lantbrukshögskolan 
och nterinärhögskolan 

U/11111a 
Markvetenskap, nybyggnad 12 685 12 685 10 267 1 000 800 12.71 10.73 
Kraftfoderfabrik, Lövsta 3 650 3 650 2 852 500 200 11.70 10.73 
Försöksanläggning, Lövsta 14 755 14 755 12 878 l 500 250 8.72 l.74 
Försörjningsanläggningar, etapp I 5 100 5100 2 532 400 400 5.72 9.74 
Husdjursvetcnskapligt centrum, 
nybyggnad 40000 42 500 30585 9 000 I 000 12.72 7.74 
Fårstallar, Lövsta I 100 I 100 853 200 100 12.72 1.74 
Kliniskt centrum, nybyggnad 90000 100000 ] 1 788 40000 38 000 8.73 5.76 
Försörjningsanläggningar, etapp Il 14 275 15 500 3 637 3 000 4000 8.73 9.76 
Djurstallar, Kungsängen 8 000 8 500 4 868 2 500 500 8.73 9.74 
Bibliotek, nybyggnad 10275 11 500 2 917 5 000 I 500 11.73 5.75 
Återuppbyggnad av ladugård, 
Kungsängen 4 300 4 700 4000 300 7.73 10.74 
Utemjölkningsanläggning, 
Kungsängcn 300 345 300 40 10.74 5.75 
Restauranger, om- och nybyggnad 9 700 1 900 6000 4.75 9.76 

A/11arp 
Trädgårdsveten5kap och landskaps-
planering, nybyggnader 11275 Il 600 10094 I 000 400 4.72 10.73 
Lantbrukets byggnadsteknik, växthus I 890 I 890 I 890 2.72 8.73 

Skogshögskolan 
Ultwia 
Ny- och ombyggnader 39 000 1 10000 20000 l.75 9.77 

Garpe11lxrg 
Maskinhall 450 515 400 50 11.74 4.75 
Ny- och ombyggnader 35 ooo• 8 000 23 000 1.75 8.76 

Statens centrala frökontrollanstalt 
Växthus, Stora Råby 700 795 333 300 67 4.74 11.74 

249 030 349 255 123 700 89 800 96997 

Reducering av medelsbehovet 4 800 11 997 

Beräknat medelsbehov 85000 85000 

1 Prop. 1974: 170 bil. 7 s. 47. 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Mede1stillgång Beräknad mede1sförbrukning 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 

riksstat 
tilläggsstat I 

Anslag för 1975/76 (förslag) 

50000 
35 000 
85 000 

170 000 

1974/75 

1975/76 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

85 000 

85 000 

170 000 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid 
jordbrukets högskolor m. m. inom i investeringsplanen upp

förda kostnadsramar i enlighet med vad jag förordat i det 

föregående, 
2. till Byggnadsarbete11 vid jordbrukets högskolor m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 85 000 000 kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 

IV: 7. Fiskerilånefonden. Ur fonden beviljas lån främst för inköp av 

båtar och maskinell utrustning för yrkesmässigt fiske. Lån får ej be
viljas till högre sammanlagt belopp än 200 000 kr. eller, om särskilda 

skäl föreligger, 300 000 kr. Bestämmelserna om lån ur fonden finns 
i kungörelsen (1971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen (änd
rad senast 1974: 228). Ramen för utlåning från fonden har för ett vart av 
budgetåren 1966/67-1974/75 utgjort 9 milj. kr. 

Fiskeristyrelsen 

På grund av de höjda priserna på fiskefartyg bör lån kunna beviljas 

till sammanlagt 250 000 kr. eller, om särskilda skäl föreligger, 400 000 
kr. Till följd härav och då låneramen under budgetåret 1973174 visat sig 

vara otillräcklig föreslås att låneramen höjs till 12 milj. kr. Härför krävs 

ett kapitaltillskott till fonden av 4 milj. kr. 

Föredraganden 

I avvaktan på förslag av fiskerinäringsutredningen är jag inte beredd 
att ta ställning till frågan om ändrade bestämmelser för lån ur fiskeri

lånefondcn och höjning av låneramen. För nästa budgetår bör sålunda 
tas upp en låneram på oförändrat 9 milj. kr. De medel som finns odis
ponerade eller flyter in som amorteringar och räntor på fiskerilån be

räknar jag räcka till för låneverksamhetcn. Anslaget bör därför föras 

upp med 1 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fiskerilånefonden för budgetåret 1975176 anvisa ett in

vesteringsanslag av 1 000 kr. 

IV:8. Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk 

m. m. Ur fonden beviljas lån för sådan åtgärd inom fiskets berednings
och konservindustri som väsentligt underlättar avsättningen av fisk 
eller förbättrar fiskarnas möjligheter att köpa förnödenheter. Bestäm
melserna om lån ur fonden finns i kungörelsen (1971: 445) om stat
ligt stöd till fiskerinäringen (ändrad senast 1974: 228). 

Fiskeristyre/sen 

Vid utgången av budgetåret 1973174 fanns i fonden ett odisponerat 
belopp av 735 152 kr. Amorteringarna beräknas till 270 000 kr. för bud
getåret 1974175 och till 255 000 kr. för budgetåret 1975176. Samtidigt 
fanns ej avgjorda ansökningar om lån på sammanlagt ca 400 000 kr. 
Tillskott till fonden behövs med 1 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 700 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Låne/ onden till främjande av beredning och avsättning av 

fisk m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett investeringsanslag 
av 700 000 kr. 

IV: 9. Statens fiskredskapslånefond. Ur fonden beviljas lån till fiskare, 
som vid utövning av yrkesmässigt fiske fått fiskredskap skadade eller 
förlorat fiskredskap samt till följd av skadan eller förlusten behöver eko
nomiskt bistånd för att kunna fortsätta med yrkesfiske. Bestämmelserna 
om lån ur fonden finns i kungörelsen (1962: 100) om fiskredskapslån. 

Fiskeristyre/sen 

Utlåningen från fonden uppgick vid utgången av år 1972 till ca 
262 000 kr. och vid utgången av budgetåret 1973/74 till ca 122 000 kr. 
Fondens behållning uppgår till ca 1100 000 kr. Riksdagens medgivande 
till fortsatt disposition av anslaget nästa budgetår bör inhämtas. Något 
kapitaltillskott erfordras ej. 

F örcdraganden 

Anslaget bör föras upp med 1 000 kr. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens fiskredskapshlnefond för budgetåret 1975176 an
visa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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VII. Fonden för förlag till statsverket 

VIl:A. Lagring av jordbruksprodukter. För främst erforderlig säsong
mässig lagring av smör och köttvaror anvisades för budgetåret 1970i71 
ett investeringsanslag av 90 milj. kr. För utlånade medel erläggs ränta 
som motsvarar gällande diskonto med tillägg av en halv procent. 

Statens jordbruksnämnd 

Anslaget bör under budgetåret 1975176 med oförändrat belopp få an
vändas för det med anslaget avsedda ändamålet. 

F örcdraganden 

Jag biträder statens jordbruksnämnds förslag. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att medge att det för budgetåret 1970171 anvisade investerings

anslaget Lagring av jordbruksprodukter under budgetåret 
1975176 får användas för det med anslaget avsedda ändamålet. 

VII:B. Inlösen av inhemskt oljcväxtfrö. För att finansiera in.lösen av 
inhemskt oljeväxtfrö anvisades för budgetåret 1953/54 ett investcrings
anslag av 50 milj. kr. För utlånade medel erläggs ränta som motsvarar 
gällande diskonto med tillägg av en halv procent. 

Statens jordbruksnäm11d 

Anslaget bör under budgetåret 1975/76 med oförändrat belopp få an
vändas för det med anslaget avsedda ändamålet. 

Föredraganden 

Jag biträder statens jordbruksnämnds förslag. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att medge att det för budgetåret 1953/54 anvisade investerings
anslaget Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö under budgetåret 
1975176 får användas för det med anslaget avsedda ändamålet. 
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IX. Diverse kapitalfonder 

IX:6. Jordfonden. Fonden uppgår, sedan den för budgetåret 1974/75 
tillförts 1 000 kr., till 277 180 000 kr. Fondens medel skall enligt beslut 
av 1948 års riksdag användas för att bestrida lantbruksnämndernas kost
nader för fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalise

ring på jordbrukets område. 
Av medlen får högst 20 milj. kr. användas för inlösen av sådana 

ofullständiga jordbruk, som ej behövs för rationaliseringsändamål, samt 
för inlösen av avflyttad renägares bostad i enlighet med vad som anförts 
i prop. 1971: 51. Sålunda inlösta fastigheter skall redovisas på särskild 
delfond. 

Medlen skall vidare användas för investeringar på de fastigheter som 
av staten upplåts till sambruksföreningar i enlighet med vad som an
förts i prop. 1972: 1 (bil. 11 s. 158). 

Lan tbrnkssty relsen 

Fonden bör tillföras ett formellt belopp av 1 000 kr. 
Den kassamässiga behållningen var vid utgången av budgetåret 

1973/74 76,6 milj. kr. Härav beräknas ca 25 milj. kr. vara disponerade 
genom bindande köpeavtal. Fastän kassabehållningen under senare bud
getår ökat genom att lantbruksnämndernas fastighetsförsäljningar varit 
av större omfattning än inköpen, kommer återstående belopp att behöva 
tas i anspråk under kommande budgetår för en intensifiering av struk
turrationaliseringen i skogsmark. Även prisstegringen på jordbruksfas
tigbeter under senare år medför ökad belastning på jordfondcn. 

Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl
jande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår Inköp Försäljning m. m. 

1969/70 112,9 94,l 
1970/71 129,3 117,9 
1971/72 135,8 136,4 
1972/73 126,7 141,0 
1973/74 137,3 154,0 

I detta sammanhang bör redovisas ytterligare uppgifter rörande in
riktningen och effekten av nämndernas inköps- och försäljningsverksam
hct. Rationaliseringsrcscrven uppgick vid slutet av budgetåret 1973/74 
till sammanlagt 14 700 ha åker och 102 200 ha skogsmark. Under bud
getåret 1973/74 inköpte lantbruksnämnderna 6 050 ha åker och 30 100 
ha skogsmark. Av förvärven under första halvåret 1974 låg 77 % av 
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åkerarealen och 54 % av skogsmarken i de egentliga jordbruksbygderna. 
Av försäljningarna under samma tid låg 82 % av åkerarealen och 56 % 

av skogsmarken i dessa jordbruksbygder. 
I följande tabell anges hur summan av köpeskillingarna (116 milj. 

kr.) för de brnkningsenheter som lantbruksnämnderna förvärvade under 
budgetåret 1973174 procentuellt fördelar sig på olika storleksgrupper. 

Åker, ha Skog, ha 

-25 26-50 51-100 101-200 201- Summa 

-2 9 5 5 3 3 25 
3- 5 5 4 4 1 l 15 
6-10 Il 5 5 2 1 24 

11-20 13 3 2 19 
21-30 3 2 l 2 9 
31-50 3 1 4 
SI- I 1 4 

Summa 45 20 18 10 7 100 

Effekten av lantbrubnämndernas försäljningar av jordfondsfastig
heter belyses i följande sammanställning, där antalet brukningsenheter, 
som under budgetåret 1973174 fått tillskottsmark, har fördelats på åker
areal före tillköp. För varje storleksgrupp anges medelarealen åker och 
skogsmark före resp. efter tillköp. 

Storleksgrupper efter Antal bruk- Medelareal, ha 
åkerareal före till- ningsenheter 
köp, ha Åker Skogsmark 

före efter före efter 
till- till- till- till-
köp köp köp köp 

-2 114 1 2 94 124 
3- 5 160 4 6 93 128 
6-10 274 8 JO 96 ll7 

11-15 218 13 18 84 103 
16---20 195 18 24 66 81 
21--25 138 23 29 89 102 
26-30 93 28 32 85 98 
31-40 134 40 43 82 86 
41-50 76 46 52 70 83 
51- 92 92 98 132 143 

Summa 1494 22 25 88 107 

I detta sammanhang bör också verkningarna av jordförvärvslagen 
(1965: 290) redovisas. Av följande sammanställning framgår omfatt
ningen av d:: lagfarter, som beviljats för jordbruksfastigheter under tiden 
den 1 juli 1965-den 30 juni 1974. 
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Antal Areal Areal 
åker skogsmark 
ha ha 

Enligt jordförvärvslagen prövade förvärv 
(exkl.överlåtelser mellan juridiska personer) 

Fysiska personers förvärv 2CJ 766 247100 580 800 
Juridiska personers förvärv 3 218 36 200 355 300 
Juridiska personers överlåtelser 397 3 100 19 300 

Från prövning enligt jordförvärvslagen 
undantagna förvärv 

Släktförvärv, kommunförvärv m. m. 72 516 633 100 2 413 500 
Domänverkets förvärv 330 3 600 70500 
Domänverkets överlåtelser 202 3400 68 200 
Lantbruksnämndemas förvärv 9 357 60 800 265 100 
Lantbruksnämndernas överlåtelser 13 277 60000 267 700 

Beträffande juridiska personers förvärv har 95 sådana gjorts av före
tag, som bedriver förädling eller distribution av jordbruksprodukter, 
1151 av företag som bedriver förädling av skogsprodukter, 1 077 av ex
ploateringsföretag och 822 av andra företag. Av de förvärv som skogs
förädlingsföretagen gjort har förvärvsegendomen i 625 fall legat i 
skogsbruksbygd eller i skogsbruksdominerad mellanbyggd, medan egen
domen i 254 fall legat i jordbruksbetonad mellanbygd och i 178 fall i 
område, som hänförs till jordbruksbygd. I 883 fall har skogsförädlings
företagens förvärv inneburit en utvidgning av tidigare innehav i områ
det. Av de fysiska personernas förvärv har 15 922 gjorts av yrkesverk
samma jordbrukare. 10 088 förvärv har avsett ej bestående bruknings
enheter. Beträffande förvärv som undantas jordförvärvslagens prövning 
har ca 64 800 sådana ägt rum i form av släktförvärv omfattande en areal 
av ca 554 400 ha åker och 2 143 200 ha skogsmark. I 3 796 fall har 
kommuner stått som förvärvare. 

Föredraganden 

Lantbruksnämndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker 
med anlitande av jordfonden, är av stor vikt för jordbrukets struktur
rationalisering. Fonden uppgår till ca 277 milj. kr. De medel som finns 
odisponerade eller flyter in vid fastighetsförsäljningar m. m. beräknar 
jag räcka till för inköpsverksamheten m. m. under budgetåret 1975176. 
Anslaget bör därför föras upp med oförändrat 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Jord/anden för budgetåret 1975176 anvisa ett investerings

anslag av 1 000 kr. 
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Register 

Sid. 

1 Översikt 

DRff"";''.3UDGETEN 

A. .Jordbruksdepartementet m. m. 
13 Jordbruksdepartementet 
14 Lantbruksrepresentanter 
14 Kommineer m. m. 
15 Extra t<•gifter 

B. Jordbrukets rationalisering m. m. 
16 Lantbruksstyrelsen 
21 Lantbruksnämnderna 
23 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 
25 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 
27 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m. 
28 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

168 

8 030 000 
1 474000 
9 700 000 

400 000 

19 604 000 

31 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, m. m. 
33 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa krono-

21118000 
109 853 000 

4 600 000 
27 000 000 

150 000 
1000000 

17 000 000 

lägenheter m. m. 
34 Befrämjande av husdjursaveln m. m. 
35 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet 
36 Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 
36 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 
37 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 
38 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 
39 Främjande av rennäringen 
40 Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

C. Jordbruksprisreglering 
41 Statens jordbruksnämnd 
42 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 
43 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 
43 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och r- -~ler-

medel m. m. 
45 Stöd till jordbruket i norra Sverige 
46 Siirskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. 
47 Jordbruksckonomiska undersökningen 
48 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
49 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

D. Skogsbruk 
51 Skogsstyrelsen 
54 Bidrag till skogsvårdsstyrelserna 
57 Bidrag till skogsförbättringar 
59 Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 
61 Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. 
63 Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 

E. Fiske 
66 Fiskeristyrelsen 
68 Fiskeriintendenter m. m. 
69 Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 
70 Kursverksamhet på fiskets område 
72 Bidrag till fiskehamnar m. m. 

"' Beräknat belopp 

I 600 000 
1220000 

1 000 
450 000 
215 000 
170 000 
522 000 
630000 
210000 

185 739 000 

11957000 
1240000 

.. 2 600 000 000 

46 098 000 
95 000000 
3 000 000 
2144 000 

30 000 000 
15 190 000 

2804 629 000 

10 492 000 
50 632 000 
7 000 000 

16 500 000 
40 100000 
2 019 000 

126743000 

9 429 000 
1384000 

300 000 
330 000 

4 780 000 
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Sid. 

72 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 
73 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 
73 Särskilt omställningsstöd till fiskare, m. m. 
74 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 
75 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 
75 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 
76 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

F. Service och kontroll 
77 Statens Iivsmedelsverk 
79 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontroll-

slakterier 
80 Statens veterinärmedicinska anstalt 
82 Anskaffande av viss Iaboratorieutrustning m. m. 
83 Veterinärstaten 
85 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 
85 Bidrag till djursjukvård i vissa fall 
86 Veterinärinrättningen i Skara 

Statens centrala frökontrollanstalt: 
88 Förvaltningskostnader 
89 Utrustning 
89 Statens växtskyddsanstalt 
91 Bekämpande av växtsjukdomar 
92 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhct 
93 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 
93 Statens maskinprovningar 
95 Statens växtsortnämnd 

169 

20000 
1 162 000 
3 000000 

1 000 
1 000 

750 000 
1 000 

21158 000 

29 679 000 

10 329 000 
18 724 000 

50000 
25 050 000 
4 000 000 

150 000 
700 000 

11 501 000 
60000 

8 159 000 
150 000 

1 000 
2 756 000 
3 161 000 

142000 

114 612 000 

96 
99 

100 
101 
102 

G. Utbildning och forskning 
Lantbrukshögskolan: 

Förvaltningskostnader 
Drift kostnader 
Bokinköp m. m. 
Försöksverksamheten 
Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m. 

Veterinärhögskolan: 

65 695 000 
12 837 000 

886 000 
29 901 000 

1 000 

102 
105 
106 
106 
107 

Förvaltningskostnader 21 952 000 

107 
110 
111 
111 

119 
119 
120 
121 
122 
123 
123 

125 
126 
127 
128 
128 

Driftkostnader 8 957 000 
Bokinköp m. m. 195 000 
Försöksverksamhet 472 000 
Lantbruksdriften vid försöksgården 1 000 

Skogshögskolan: 
Förvaltningskostnader 19 322 000 
Driftkostnader 15 720 000 
Bokinköp m. m. 210 000 

Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor 
rn. rn. 30 000 000 

Ersättningar till sakkunniga i bcfordringsärenden, m. m. 300 000 
Jordbruksforskning 11 436 000 
Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 1 470 000 
Bidrag till Sveriges utsädesförening 7 678 000 
Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 285 000 
Skoglig forskning 4 096 000 
Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 

skogsgödsling m. m. 1 912 000 
Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 4 000 000 
Didrag till Skogs- och lantbruksakademien 325 000 
Statens skogsmästarskola 1 738 000 
Reseunderstöd för studier m. m. 39 000 
Bidrag till viss ungdomsverksamhet 500 000 

239 928 000 
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Sid. 

H. Miljövård m. m. 
130 Statens naturvårdsverk 
133 Koncessionsnämnden för miljöskydd 
J 34 Miljövårdsinformation 
J 35 Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. 
J 37 Vård av naturreservat m. m. 

Stöd till idrotten: 
139 Organisationsstöd m. m. 
140 Anläggningsstöd m. m. 
142 Miljövårdsforskning 
144 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 
145 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 
146 Särskilda undersökningar inom rniljövårdsområdet, m.m. 
148 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 
151 Stöd till avfallsbchandling m. m. 
153 Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. 
154 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

170 

32 319 000 
2 108 000 
2 300000 
9 000000 

12 100 000 

75 900 000 
24 600 000 
26 720000 

3 000 000 
1 ()()() 000 
5 000000 

170000 000 
15 000000 
1455000 
5 000000 

385 502 000 

I. Diverse 
156 Servitutsnämnder, m. m. 
156 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 
151 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
158 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder 
158 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

55000 
I 000000 
5 375 000 

11000 
s 000 

6446000 

Summa för driftbudgeten 3 904 361 000 

KAPITALBUDGETEN 

Statens affärsverksfonder 

Domänverket 
159 Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 

Statens allmänna fastigbetsfond 
160 Byggnadsarbetcn vid jordbrukets högskolor m. m. 

Statens utlåningsfonder 
I 62 Fiskerilåncfonden 
163 Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk 

m.m. 
163 Statens fiskredskapslånefond 

Fonden för förlag till statsverket 
164 Lagring av jordbruksprodukter 
164 Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö 

Diverse kapitalfonder 

165 Jordfonden 

4 000 000 

85 000 000 

1000 

700 000 
1 000 

702 000 

1000 

Summa för kapitalbudgeten 89 703 000 

Totalt för jordbruksdepartementet 3 994 064 000 

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 1974 7~0511 
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Handelsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Handelsdepartementets verksamhetsområde omfattar förutom handelspo

litiken bl. a. exportfrämjande åtgärder, exportkreditgarantifrågor, pris-, kon

kurrens- och konsumentfrågor, ekonomiskt försvar samt patent- och re

gistreringsväsendet. Krigsmaterielinspektionen inom departementet kont
rollerar tillverkning och utförsel av krigsmateriel. Till departementet hör 

de statsägda företagen Svenska penninglotteriet aktiebolag och Aktiebolaget 

Tipstjänst. 

Departementets budget föreslås öka med 20,5 milj. kr. till 413,6 milj. 

kr. 

Handelspolitiska frågor 

Europeiska gemenskaperna (EG) 

Inom ramen för Sveriges avtal med EG har tre tullsänkningar, var och 

en på 20 % ägt rum. Den senaste genomfördes den I januari 1975. Åter

stående två sänkningar med 20 % skall enligt den i avtalen fastställda tid
tabellen verkställas den I januari 1976 och den I juli 1977. 

För ett antal varor, främst vissa pappers- och stålprodukter, gäller olika 

särbestämmelser. Dessa innebär bl. a. en långsammare takt för tullavveck

lingen samt även möjligheter för EG att under en övergångstid ta ut den 

tull som tillämpas mot tredje land. Under det gångna året har denna möj
lighet inte utnyttjats. 

Den i enlighet med EEC-avtalet upprättade blandade kommitten har sam

manträtt i maj och december 1974. Den tullkommitte som har upprättats 

av blandade kommitten har också haft två möten under året, nämligen 
i maj och november 1974. 

Arbetet i blandade kommitten och i tullkommitten har främst avsett 

frågor som sammanhänger med ursprungsreglerna och den övriga praktiska 

tillämpningen av avtalet. Således har under år 1974 bl. a. fattats beslut om 

att införa en förenklad procedur för att utfärda varucertifikat, ändra ur

sprungsreglerna för vissa produkter och under ett år uppskjuta ikraftträ

dandet av förbudet mot restitution av tull. 

I Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bilaga /:? 

Prop. 1975:1 
Bilaga 12 
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I blandade kommitten för EEC-avtalet har vidare under föregående år 
diskuterats tekniska problem som sammanhänger med definitionen på de 
varor för vilka särbestämmelser gäller. Sverige har erinrat om önskemål 
att i avtalet inrymma ytterligare livsmedelsindustriprodukter, bl. a. sådana 
som i EFT A-handeln åtnjöt frihandel men som inte ingår i avtalet med 
EG. 

Sverige har i blandade kommitten på nytt erinrat om intresset för närmare 
samarbete i fråga om miljövård, tekniska handelshinder, transportpolitik 
och offentlig upphandling. På miljövårdsområdet har expertsamtal ägt rum, 
bl. a. för utbyte av information om åtgärder som vidtas i Sverige och EG. 

I samband med att avtalet mellan Sverige och kol- och stålgemenskapen 
(CECA) samt dess medlemsstater trädde i kraft den 1 januari 1974 började 
i handeln mellan Sverige och EG-länderna tillämpas ett pris- och fraktsystem 
av samma slag som inom CECA. Den blandade kommitten för tillämp
ningen av avtalet med CECA har haft ett sammanträde. 

Ett avtal mellan Sverige och Finland om att inbördes tillämpa pris- och 
fraktregler, som motsvarar dem som finns i CECA-avtalen, har trätt ikraft 
den 1 januari 1975. 

Sverige ansökte i mars om associering av det svenska fusionsforsknings
programmet till Euratoms fusionsforskningsprogram. Associeringsförhand
lingarna beräknas kunna inledas i början av år 1975. 

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 

Inom EFT A har ministermöten ägt rum i maj och vid månadsskiftet 
oktober-november 1974. Överläggningarna vid dessa möten berörde bl. a. 
internationella ekonomiska frågor, t. ex. den internationella energiförsörj
ningen, arbetet med att förbättra det internationella betalningssystemet och 
förberedelserna inför de världsvida förhandlingarna i GATT. 

På förslag från svensk sida beslöts år 1973 att inom EFT A studera möj
ligheterna att intensifiera och utvidga arbetet med att avlägsna tekniska 
handelshinder. Ett intensivt utredningsarbete bedrivs f. n. och som första 
konkreta resultat härav föreligger enighet om en förbättrad procedur för 
förhandsnotifikatiOn av tekniska föreskrifter. 

Samrådet inom organisationen beträffande frågor som är gemensamma 

i medlemsländernas avtal med EG har fortsatt under år 1974. Särskilt gäller 

detta ursprungsreglerna. 
Samråd har vidare ägt rum i EFT A-kretsen inför diskussionerna av pla

nerna på ett internationellt energisamarbete. 
Jugoslavien har deltagit med observatörer i ett antal möten på expertnivå. 

Vid ministermötet i maj informerade den portugisiska delegationen om 

de politiska förändringar som ägde rum i landet. 
Vid ministennötet i oktober/november beslöt ministrarna att skyndsamt 

pröva vad som kunde göras inom ramen för EFT A för att stödja Portugal. 
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Kontakter har inletts mellan svenska och portugisiska myndigheter i syfte 
att undersöka möjligheterna för ett närmare samarbete mellan länderna. 

Nordiskt samarbete 

Arbetet inom nordiska ministerrådet har under år 1974 fortgått i enlighet 
med de riktlinjer som drogs upp i det nordiska handlingsprogrammet som 
ministerrådet presenterade vid Nordiska rådets session i Oslo i februari 1973. 

De ämbetsmannakommitteer som är verksamma under ministerrådet har 
fortsatt arbetet med en rad praktiska samarbetsfrågor på vitt skilda områden. 
Nya nordiska ämbetsmannakommitteer har tillsatts för handläggning av 

konsumentfrågor, handelspolitiska frågor samt valuta- och finanspolitiska 
frågor. Flera nordiska utredningar har presenterats, bl. a. utredningen om 
sommartid eller ny normaltid i Norden, utredningen om olTentlighetsprin

cipens tillämpning vid nordiska samarbetsorgan och utredningen om nor
diskt samarbete i turistfrågor. Andra viktiga utredningar som pågår avser 
bl. a. nordisk kommunal rösträtt och valbarhet samt möjligheterna för en 
ytterligare fördjupning av samarbetet på energiområdet. 

Arbetet med ministerrådets budget ger ökad möjlighet till samordning 
och prioritering av verksamheten under ministerrådet. Budgeten för mi
nisterrådssekretariatet i Oslo för år 1975, som i sina huvuddrag fastställdes 
av ministerrådet i mars 1974, omfattar totalt ca 13,9 milj. norska kr., varav 
5,3 milj. norska kr. avser administrativa utgifter för sekretariatet och ca 
8,4 milj. norska kr. avser projektmedel. Anslagen till projekt avser bl. a. 
byggsektom, regionalpolitiken, Nordkalottsamarbetet, arbetsmiljöområdet, 
socialpolitiska samarbetet, arbetsmarknadsområdet, transportområdet samt 
miljö- och konsumentområdena. 

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 

Vid ett ministermöte i Tokio i september 1973 inleddes officiellt en ny 
omgång multilaterala handelsförhandlingar inom ramen för GATT. 

Den förhandlingskommitte, som har upprättats enligt beslut vid Tokio
mötet, har sammanträtt tre gånger, senast i juli 1974. Det hittillsvarande 
arbetet i förhandlingarna har varit förberedande och analyserande och har 
rört insamlande av data som bas för förhandlingarna. Det egentliga för

handlingsarbetet har emellertid hittills inte kunnat inledas. Det främsta skä

let har varit att den amerikanska kongressens behandling av handelslag
stiftningen "Trade Reform Act 1973" har dragit ut på tiden. Förhandlings
bemyndigande för den amerikanska presidenten har därför inte förelegat. 

Ett nytt textilavtal inom ramen för GATT, som omfattar textil- och kon
fektionsvaror av bomull. ull, syntetiska och regenererade fibrer, trädde i 
kraft den 1 januari 1974 och gäller i fyra år. Det ersätter ett tidigare bo
mullstextilavtal. Sverige har efter beslut av Kungl. Maj:t i mars 1974 anslutit 
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sig till det nya avtalet. 

Avtalet syftar till en liberalisering av den internationella handeln med 

textilvaror på ett sådant sätt och i en sådan takt, att liberaliseringen inte 

orsakar marknadsstörning i import- och exportländerna. Genom avtalet ska

pas ett internationellt regelsystem för de unilaterala eller bilaterala begräns

ningsåtgärder och avtal som finns eller som kan komma att införas. Avtalets 

tillämpning granskas av ett särskilt textilövervakningsorgan, i vilket Sverige 

varit representerat under år 1974. 

FN:s konferens.för handel och utveckling (UNCTAD) 

Arbetet inom UNCT AD, där Sverige är medlem i styrelsen och dess 

olika kommitteer, präglades under år 1974 av situationen på råvarumark

naderna och FN :s generalförsamlings sjätte extra möte i april och maj om 

råvaru- och utvecklingsfrågor. Detta möte antog en förklaring och ett hand

lingsprogram för att upprätta ett nytt internationellt ekonomiskt system. 

Detta innehåller bl. a. avsnitt om fundamentala råvaruproblem i relation 

till handel och utveckling, monetära frågor, industrialisering, överföring av 

teknologi, kontroll av multinationella företag och samarbete mellan u-länder. 

UNCT AD:s styrelse har beslutat att se över organisationens verksamhet 

i ljuset av handlingsprogrammet. Konferensens fjärde session (UNCT AD 

IV), som skall äga rum i Nairobi i Kenya under maj-juni 1976, får särskild 

betydelse mot bakgrund av generalförsamlingens beslut om ett nytt inter

nationellt ekonomiskt system. 

Enligt beslut vid UNCT AD III har under det förflutna året mellanstatliga 

konsultationer ägt rum beträffande en rad råvaror. Sverige har deltagit vid 

samtliga konsultationstillfällen. UNCT AD:s råvarukommitte kommer i bör

jan av år 1975 att ta ställning till det vidare arbetet inom råvaruområdet 

på grundval av slutrapport rörande dessa konsultationer. Samtidigt skall 

även behandlas frågorna om ett s. k. integrerat råvaruprogram och en länk 

mellan u-ländernas export- och importpriser (indexering). 
Andra större frågor i UNCT AD-arbetet har varit en kod för linjekon

ferenser, u-ländernas problem vid de allmänna handelsförhandlingarna i 

GATT, biståndsmålsättningen, u-ländernas skuldbörda, de minst utvecklade 

u-ländernas problem samt en stadga för staters ekonomiska rättigheter och 

skyldigheter. Man har dessutom beslutat upprätta en särskild huvudkom

mitte för frågor om överföring av teknologi. 

De särskilda tullförmåner (s. k. tullpreferenser), som Sverige införde år 

1972, har resulterat i en preferensbehandling av u-landsimport som år 1972 

uppgick till 114 miljoner kronor och år 1973 till 237 miljoner kronor. En 

ökning av den preferensberättigade importen torde ha ägt rum även under 

år 1974. 1974 års riksdag beslöt att medge tullpreferenser också åt Bulgarien, 

Rumänien och Malta. 

Efter beslut av det internationella kafTerådet har 1968 års internationella 
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kaffeavtal i dess administrativa delar förlängts att gälla t. o. m. den 30 sep

tember 1976, då ett nytt avtal förutses tr'åda i kraft. Förberedelser för av

talsförhandlingar kommer att inledas i början av år 1975. 

Vissa av de järnmalmsexporterande länderna har en längre tid verkat för 

upprättandet av en organisation med uppgift att tillvarata gemensamma 

intressen. Ett möte på ministernivå i november 1974 mellan dessa länder 

resulterade i att en förberedande kommitte tillsattes. Den skall avge förslag 

beträffande formerna för en dylik organisation till ett nytt ministermöte 

våren 1975. Sverige deltog som observatör. 

Sverige har även under det gångna året genom unilaterala bidrag ökat 

stödet till GA TT:s och UNCT AD:s gemensamma internationella handels

centrum (ITC) i Gencve. 

1974 års riksdag beslöt att ett särskilt organ, importkontoret för u

landsprodukter (IKU), skall upprättas för att främja import från u-länder. 

Kontoret avses kunna inleda sin verksamhet i början av år 1975. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECDJ 

Inom OECD har arbetet intensifierats på många områden som en följd 

av den ekonomiska situationen i medlemsländerna och inte minst utveck

lingen på oljemarknaden. 

Problemen på energiområdet som särskilt uppmärksammats under år 1974 

föranledde bl. a. att ett nytt internationellt energiorgan lnternational Energy 

Agency (IEA) upprättades inom OECD i november 1974. Sverige deltar 

i samarbetet inom IEA. Ett svenskt neutralitetsförbehåll avgavs vid avtalets 

undertecknande. Riksdagen kommer att under våren få ta ställning till den 

svenska anslutningen till detta organ. IEA skall svara för fördelningen av 

olja under försörjningskriser och leda ett mer långsiktigt energisamarbete. 

I arbetsuppgifterna ingår även att bygga upp ett informationssystem om 

den internationella oljemarknaden. Det traditionella arbetet inom OECD 

på energiområdet fortsätter. 

Under år 1975 väntas OECD därutöver ägna speciell uppmärksamhet åt 

inflationsproblemen och utvecklingen på betalningsbalansområdet. Andra 

prioriterade områden inom organisationens arbetsprogram är bl. a. de in

ternationella investeringarna och de multinationella företagen, utvecklings

samarbetet och tillväxtens kvalitativa aspekter. 

Vid ministermötet i maj 1974 gjorde medlemsländerna ett åtagande på 

handelsområdet att under ett års tid undvika att unilateralt vidtaga im

portrestriktioner eller på ett artificiellt sätt stödja exporten samt undvika 

exportrestriktioner. Vid ministermötet diskuterades vidare samarbetet med 

u-länderna samt energifrågor. Inom ramen för handelskommitteens verk

samhet har man under året fortsatt behandlingen av bl. a. frågan om ex

portrestriktioner och parallellt härmed tagit upp till behandling olika rå

varuproblem. 
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FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

Arbetet på det handelspolitiska området har under år 1974 fortsatt inom 
FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE), främst inom dess han
delskommitte och olika arbets- och expertgrupper. Verksamheten syftar bl. a. 

till att avveckla olika hinder för handeln inom regionen framför allt i fråga 
om varuutbytet mellan öst och väst. Särskild uppmärksamhet har liksom 
tidigare ägnats åt handelsprocedurfrågor. Ett särskilt seminarium anordnades 
om marknadsföringsfrågor i öst-västhandeln. 

Bilaterala avtal 

Under år 1974 fördes förhandlingar med Bulgarien, Tyska Demokratiska 
Republiken (DDR), Polen, Rumänien, Sovjetunionen och Ungern inom ra
men för Sveriges bilaterala handelsöverenskommelser med dessa stater. 
Vidare ägde handelskonsultationer rum med Kina och handelsförhandlingar 
med Tunisien. 

I slutet av november fattades beslut om att från den I januari 1975 utvidga 
gällande frilistning av importen från statshandelsländerna i Europa och Asi

en. 
Under år 1974 har avtal om ekonomiskt, industriellt, vetenskapligt och 

tekniskt samarbete ingåtts med Algeriet. 

Protokoll om ekonomiskt och industriellt samarbete har undertecknats 
med Libyen. Som en uppföljning härav har under året två möten ägt rum 

med en blandad svensk-libysk arbetsgrupp. Med Iran har ett protokoll om 
kommersiellt, industriellt och tekniskt samarbete undertecknats. 

Uppföljningen av dessa samarbetsöverenskommelser kan komma att med
föra behov av ett organ med uppgift att underlätta överförande av kunskaper 
i tekniska och andra ämnen från Sverige till u-länder. 

De överenskommelser som tidigare träffats med Hongkong, Republiken 
Korea, Singapore och Indien om begränsning av exporten till Sverige av 
vissa tekovaror har förlängts med vissa varumässiga ändringar. Detta gäller 
också överenskommelsen med Portugal om en begränsning av exporten 

av vissa tekoprodukter från Macao. Överenskommelse har också träffats 
med Republiken Korea om begränsning av importen av gummistövlar till 

Sverige. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmateriel i 
landet omfattade vid årsskiftet 1974175 132 enskilda tillverkare. Tillverk

ningsvärdet för år 1973 var I 438 milj. kr., en ökning med 229 milj. kr. 

jämfört med år 1972. 
Vid inspektionen har ca I 300 utförselärenden behandlats under år 1974. 
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Beviljade utförseltillstånd under år 1974 avser utförsel till ett värde av ca 

585 milj. kr. Medelvärdet av krigsmaterielexporten under perioden 

1969-1973 var 360 milj. kr. per år. 

Lotterifrågor 

Aktiebolaget Tipstjänst och Svenska penninglotteriet aktiebolag ökade 

sin omsättning det senaste verksamhetsåret. 

Omsättningen hos Tipstjänst under år 1974 beräknas ha uppgått till 735 
milj. kr. (687)'. Till statsverket beräknas 367 milj. kr. (350) ha inlevererats, 

därav 157 milj. kr. (148) i form av lotterivinstskatt och s. k. radskatt. Bo

laget har till regeringen anmält sin avsikt att höja radpriset. 

Penninglotteriets intäkter av lottförsäljningen under år 1974 beräknas ha 

uppgått till 490 milj. kr. (447). Tolv nummerlotterier anordnades under året 

mot tio under år 1973 och 5,2 milj. (3,7) lotter såldes. I de tolv penning

lotterierna såldes 18,4 milj. (17, 7) lotter. Liksom under tidigare år anordnades 

ett särskilt lotteri för kulturella ändamål. Av penninglotteriets bruttoom

sättning beräknas 226,5 milj. kr. (221,7)' tillfalla statsverket. Härav utgörs 

34,0 milj. kr. (30,0) av lotterivinstskatt. 

En ändring av lotteriförordningen (1939:207) trädde i kraft den I juli 

I 974. Ändringen innebär bl. a., att länsstyrelserna numera svarar för all 

tillståndsprövning i fråga om bingospel samt i fråga om sådant automatspel, 

som bedrivs i samband med bingospel. 

En provisorisk lotterinämnd inrättades i anledning av den nya lagstift

ningen i avvaktan på de lösningar som 1972 års lotteriutredning kan komma 

att föreslå. Nämnden är central myndighet för frågor om tillämpningen av 

lotteriförordningen och äger härvid utfärda bindande tillämpningsföreskrif
ter. Vidare är nämnden sista besvärsinstans i lotteriärenden. 

Exportfrämjande åtgärder och turism 

Sveriges exportråd (SE) bildades den 1 juli I 972 genom avtal mellan staten 

och Sveriges allmänna exportförening (SAE). A vtalsperioden löper ut med 

budgetåret 1975176. Under sin verksamhetstid har SE konsoliderat sin eko

nomi, strukturerat sin organisation och infört nya metoder för planering 

och genomförande av sin operativa verksamhet. Förhandlingar har ägt 

rum och enighet har nåtts om ett förslag till nytt icke tidsbegränsat avtal 

mellan staten och SAE som skall tr'.ida i kraft redan från ingången av bud

getåret 1975176, dvs. ett år tidigare än enligt den ursprungliga planen. 

Fyrdubblade exportpriser på råolja sedan år 1971 och en ökad produk
tionsvolym har medfört kraftigt stegrade valutainkomster till de oljepro

ducerande länderna. Den ökade köpkraften har bl. a. medfört en kraftig 

'Siffror inom parentes gäller år 1973. 
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utbyggnad av dessa länders investeringsplaner. Sveriges industristruktur och 

exportinriktning skapar goda förutsättningar för ökad handel med dessa 

länder. 

För att möta starkt ökad efterfrågan från svensk exportindustri på spe

cialiserad kommersiell service i de aktuella oljeländerna behövs en resurs

förstärkning framför allt i Mellanöstern. Förslag läggs fram om ett nytt 

handelssekreterarkontor i Teheran och om en kraftig utbyggnad av han

delssekreterarkontoret i Beirut. För att ytterligare stimulera exporten till 

de oljeproducerande länderna bör SE tillföras 2,5 milj. kr. SE:s insatser 

genomförs i form av exportprojekt i samverkan med exportföretagen. För 

allmänna exportfrämjande projekt beräknas dessutom en ökning med 3 milj. 

kr. 

För att stödja speciellt de mindre och medelstora företagens exportan

strängningar föreslås ett fullt utbyggt handelssekreterarkontor i Oslo. 

Kommitten för planering av turistanläggningar och friluftsområden m. m. 

avlämnade i december 1973 betänkandet (SOU 1973:52) Turism och re

kreation i Sverige. I betänkandet föreslås bl. a. att ett nytt organ, Sveriges 

turistråd, övertar Svenska turisttrafikförbundets uppgifter. Frågan bereds 

f. n. inom handelsdepartementet. Förslag avses i särskild proposition fö

reläggas riksdagen vid 1975 års riksmöte. 

Exportkreditgarantier 

Under budgetåret 1973174 utfärdade exportkreditnämnden statsgarantier 
för exportkredit (garantiförbindelser) för ett belopp av 3 172 milj. kr., vilket 

innebär en ökning sedan närmast föregående budgetår med I 742 milj. kr. 

eller med J 20 % . Därutöver har garantier ställts i utsikt (garantiutfästelser) 

för ett belopp av 9 127 milj. kr. mot 5 700 milj. kr. föregående budgetår. 

Av nämndens totala engagemang den 30 juni 1974 avsåg 4 065 milj. kr. 

garantiförbindelser. Härav utgjorde 458 milj. kr. garantier på särskilt gynn

samma villkor vid export av betydelse för u-ländernas ekonomiska utveck

ling, u-garantier. Totalbeloppet för garantiutfästelser uppgick till 7 286 milj. 

kr., därav 590 milj. kr. för u-länder. Under det senaste budgetåret har ga

rantiförbindelser ökat med 65 % och garantiutfästelser med 30 % · 
Av de utestående garantiförbindelserna belöper sig I 582 milj. kr. på u

länderna, I 643 milj. kr. på öststaterna och 840 milj. kr. på övriga länder. 

Nämndens inkomster under budgetåret 1973174 uppgick till 43,3 milj. 

kr. mot 26,6 milj. kr. föregående budgetår. Av inkomsterna utgjordes 28,8 

milj. kr. av premier, 13,9 milj. kr. av räntor och 600000 kr. av återvunna 

skadebetalningar. 

Med anledning av skadefall betalades under budgetåret 1973174 ut er

sättningar med 4,3 milj. kr. Nämndens administrationskostnader uppgick 

till 2,6 milj. kr. 

Exportkreditnämndens sammanlagda reserver utgjorde vid budgetårets 
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slut 236,9 milj. kr., vilket motsvarade ca 5,8 % av utestående garantiför

bindelser. 
En närmare redogörelse för exportkreditnämndens verksamhet under bud

getåret 1973174 finns i nämndens verksamhetsberättelse som har lämnats 

till riksdagens ledamöter. 

Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

Det prisstopp på vissa viktigare livsmedel som infördes den I januari 

1973 har varit i kraft alltsedan dess. Den 15 mars 1974 utvidgades prisstoppet 

till att omfatta även mjöl och bröd. Samtidigt infördes prisstopp på viktigare 

byggnads material samt på tidnings- och mjukpapper som tidigare legat under 

s. k. anmälningsskyldighet. Prisstoppet på tidningspapper upphävdes den 

21 juni 1974 och prisstoppet på övriga pappersprodukter, med undantag 

av blöjor, den 24 juli. I stället infördes anmälningsskyldighet för prishöj

ningar på dessa produkter. Den 6 november 1974 infördes prisstopp på pap

persmassa. 

Prisstoppet på trävaror, som infördes den 7 september 1973, upphävdes 

den 11 september 1974 och ersattes med anmälningsskyldighet. Samma 

dag infördes prisstopp på lantbruksmaskiner och gödselmedel. 
Den 21 december 1974 upphävdes anmälningsskyldigheten för trävaror. 

Samtidigt hävdes prisstoppet på flertalet byggnadsmaterial samt på mjöl 

och matbröd, vilka i stället lades under anmälningsskyldighet. För vissa 

viktiga byggnadsmaterial kvarstår dock prisstoppet. För sådana hushållska

pitalvaror som utgör bostadens fasta inredning infördes prisstopp i detta 

sammanhang. 

I samband med oljekrisen hösten 1973 fastställdes med verkan från den 
21 december 1973 högstpriser för motorbensin, motorbrännolja och eld

ningsolja. Dessa högstpriser har därefter ändrats den 30 januari, den 1 maj 
och den I januari 1975. 

I november 1973 tillsattes en utredning om informationsverksamheten 

hos statens pris-och kartellnämnd (SPK). Utredningen avlämnade i oktober 
1974 ett betänkande (Os H 1974:2). I detta föreslås vissa förändringar rörande 

informationsverksamheten hos SPK. Betänkandet har remissbehandlats. På 

grundval av betänkandet och remissbehandlingen föreslås att den av SPK 

bedrivna informationsverksamheten gentemot studiesektorn liksom den typ 

av konsumentorienterad kampanjverksamhet som bedrivs av nämnden 

överförs till konsumentverket. I samband härmed föreslås att vissa resurser 

flyttas över från SPK till konsumentverket. 

Konsumentverket prioriterar i sin fortsatla verksamhet säkerhetsfrågor 

och frågor av större hushållsekonomisk betydelse, varvid de resurssvaga 

konsumenternas problem uppmärksammas särskilt. Vissa resursförstärk

ningar för verket föreslås. Konsumentombudsmannen och allmänna rekla

mationsnämnden har båda ökad ärendetillströmning. Med hänsyn härtill 
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föreslås även för dem en viss förstärkning av resurserna. 

Även i år ökas stödet till kommersiell service i glesbygd. Sålunda föreslås 

en uppräkning av investeringsanslaget med 500 000 kr. Vidare föreslås möj

ligheter för kommuner att erhålla hemsändningsbidrag även för stöd till 

hemsändning med handlares eget fordon. 

l promemorian (Ds H 1974: l) Kommunal konsumentpolitisk verksamhet, 
innehåll och organisation, som utarbetats av en arbetsgrupp inom handels

departementet, lämnas förslag rörande kommunernas medverkan i kon

sumentpolitiken. Det föreslås bl. a., att kommunerna skall svara för den 

direkta konsumentvägledningen samt för viss allmän konsumentpolitisk 

informationsverksamhet. Förslag lämnas även i fråga om organisationen 

på central och regional nivå. Promemorian har remissbehandlats, och bereds 

f. n. inom departementet. 

Reklamutredningen avgav våren 1974 ett delbetänkande (SOV 1974:23) 

Reklam V, Information i reklamen. Betänkandet innehåller bl. a. förslag 

till lag om information i reklam och annan marknadsföring. Utredningens 

förslag innebär att reklamen skall kunna användas som ett medel att till

godose konsumenternas informationsbehov. Betänkandet har remissbehand

lats och bereds f. n. samtidigt med varudeklarationsutredningens betänkande 

(SOU 1973:20) inom handelsdepartementet. 

Sakkunniga har tillkallats för att företa en genomgripande översyn av 

lagstiftningen rörande konkurrensbegränsning. Vidare har en utredning rö

rande nuläge och utvecklingstendenser m. m. inom restaurangbranschen 

tillsatts. En sakkunnig har också tillkallats för översyn av skrothandels

förordningen. 
Ett förslag till åtgärder mot tobakens skadeverkningar förbereds i enlighet 

med riksdagens uttalande härom. En sakkunnig har tillkallats som skynd

samt skall utreda formerna för ett förbud mot tobaksreklam. Frägan om 

skyldighet för tillverkare och importör att förse tobaksförpackningar med 

varningstext kommer också att behandlas. 
Sverige deltar i det internationella samarbete i konkurrens- och konsu

mentpolitiska frågor, som bedrivs inom bl. a. OECD och Europarådet. På 

konsumentområdet har därvid särskild tonvikt lagts på arbetet med pro

d u ktsäkerhetsfrågor. 

Det nordiska samarbetet i konsumentfrågor bedrivs sedan den l juli 1974 

inom Nordiska ämbetsmannakommitten för konsumentfrågor, vilken är un

derställd Nordiska ministerrådet. 

För verksamheten inom pris-, konkurrens-och konsumentområdet före

slås anslagshöjningar med 5,4 milj. kr. 

Patent- och registreringsfrågor 

Sverige deltar i det internationella samarbete som på patent-, varumärkes

och mönsterområdet pågår inom bl. a. världsorganisationen för den inte!-
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lektuella ltganderätten (WIPO) och Europarådet. Sedan den konvention som 

benämns Patent Cooperation Trea ty (PCT)antogs år 1970 äger ett omfattande 

förberedelsearbete inför konventionens ikraftträdande rum inom WIPO. En

ligt PCT skall nyhetsgranskning och eventuellt också patenterbarhetspröv

ning ske endast vid ett fåtal patentverk i världen. Patent- och registre

ringsverket (PR V) har förutsättningar att bli ett av dessa verk. 

Sverige har tillsammans med 20 andra stater deltagit i förhandlingar om 

ett europeiskt samarbete på patentområdet. År 1973 antogs en konvention 

om ett europeiskt patentförfarande (EPC). Sverige undertecknade konven

tionen vilken innebär bl. a. att ett europeiskt patentverk med säte i Miinchen 

skall kunna meddela patent som blir gällande i alla eller vissa av de anslutna 

staterna. Sverige deltar i flera av de arbetsgrupper som har tillsatts för att 

praktiskt förbereda att ett europeiskt patentverk inrättas. PRV kommer att 

inom ramen för EPC vid sidan av europapatentverket i Miinchen kunna 

verka som PCT-myndighet. En sådan lösning anses vara till fördel för nor

diska patentsökande och nordisk industri. Europapatentverket skall under 
en övergångstid mot ersättning kunna lägga ut arbete på de nationella pa

tentverken för att underlätta omställningen till nya förhållanden. PRV kan 

komma att åtaga sig sådant arbete. 

Såväl PCT som EPC avser att minska det dubbelarbete som f. n. fö

rekommer vid behandling av patentansökningar. Konventionerna beräknas 

medföra praktiska konsekvenser för Sverige först i slutet av 1970-talet. PRV 

kan under 1980-talet får räkna med en betydande minskning av antalet 

ansökningar. 

Patentpolicykommitten (H 1969:10) utreder de problem som för PRV:s 

del aktualiseras av PCT och EPC. Kommitten lade i juni 1974 fram ett 

delbetänkande (SOU 1974:63) Internationellt patentsamarbete I, som be
handlar konsekvenserna av en svensk anslutning till PCT. Betänkandet 

som förordar en sådan anslutning remissbehandlas f. n. 

En utredning, Varumärkesutredningen (Ju 1974:10), har tillsatts för att 

utreda vilka ändringar i varumärkeslagstiftningen och det administrativa 

förfarandet vid den svenska varumärkesregistreringen som behövs på grund 

av den överenskommelse om internationell registrering av varumärken 

(TRT) som Sverige undertecknade i december 1973. 

PRV räknar med en mindre efterfrågeökning på sina tjänster under det 

kommande budgetåret. Detta gäller dock inte bolagsbildningsärenden för 

vilka en mycket kraftig minskning av efterfrågan har skett. Under 
en övergångsperiod fram till den I januari 1979 väntas en ökning av antalet 

registerärenden till följd av höjningen av minimikapitalet för aktiebolag. 

För PRV föreslås en anslagsökning med ca 4,3 milj. kr. 

Ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) genomförde under budgetåren 

1970/71 och 1971/72 på Kungl. Maj:ts uppdrag en förstudie rörande lång-
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siktsplanering inom det ekonomiska försvaret. Förstudien redovisades i en 

rapport i december 1971. Kungl. Maj:t uppdrog i juli 1972 åt ÖEF att i 

samarbete med berörda myndigheter t.v. fortsätta utvecklingen av systemet 

för långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret. ÖEF överlämnade 

i juni 1973 en rapport i vilken resultatet av studierna redovisades. Samtliga 

rapporter har remissbehandlats. Med utgångspunkt i rapporterna och re

missinstansernas synpunkter uppdrog Kungl. Maj:t i november 1973 åt ÖEF 

att i samråd med berörda myndigheter t. v. bedriva försök med långsikts

planering inom det ekonomiska försvaret. Samma dag meddelade chefen 

för handelsdepartementet närmare anvisningar för långsiktsplaneringsarbe

tet. Av anvisningarna framgick bl. a. att arbetet skulle avse perspektivstudier 

för tiden till 1990-talets början. Motsvarande studier har anbefallts för det 

militära försvaret, civilförsvaret och övrigt totalförsvar av chefen för för

svarsdepartementet. Resultaten av studierna skall utgöra underlag för det 

totalförsvarsbeslut som avses fattas år 1977. 

I juni 1974 utfärdade chefen för handelsdepartementet kompletterande 

anvisningar för perspektivstudiearbetets fas 1. 

ÖEF redovisade i oktober 1974 i en rapport resultaten av fas I av stu

diearbetet, med förslag till utveckling och inriktning intill år 1992 av det 

ekonomiska försvaret i fyra olika ekonomiska nivåer. Med anledning av 

denna rapport avses ÖEF få i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter 

närmare studera vissa alternativ rörande det ekonomiska försvarets utveck

ling och inriktning under perioden 1977178-1981/82. Denna studie skall 

av ÖEF redovisas i december 1975. 

I Kungl. Maj:ts uppdrag till ÖEF angående utveckling av ett system för 

långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret ingick även uppdrag att 

behandla frågor rörande programindelning för det ekonomiska försvaret och 

för överstyrelsens egen verksamhet. ÖEF har i tidigare nämnda rapporter 

lämnat förslag till programindelning. Chefen för handelsdepartementet har 

i april l974 lämnat närmare anvisningar för försöksverksamheten med pro

grambudgetering hos ÖEF. I enlighet med anvisningarna har ÖEF till Kungl. 

Maj:t förutom en konventionell anslagsframställning även ingett en an

slagsframställning i programtermer för budgetåret 1975/76. Vid beredningen 

av anslagsframställningarna har det befunnits lämpligt att för riksdagen re

dovisa anslagen för ÖEF:s verksamhet budgetåret 1975176 i programtermer. 

Med anledning av den internationella oljekrisen hösten 1973 vidtog Kungl. 

Maj:t en rad åtgärder. 

Statens pris- och kartellnämnd fick i december 1973 i uppdrag att med 

stöd av 2 § prisregleringslagen (1956:236) t. v. fastställa högst priser för bensin, 

motorbrännolja och eldningsolja. 

Med riksdagens samtycke (prop. 1973:203, FöU 1973:28, rskr 1973:367) 

förordnades att bestämmelserna i allmänna förfogandelagen (1954:279) och 

allmänna ransoneringslagen (1954:280) skulle äga tillämpning. Vidare ut

färdades lag om reglering av förbrukning av elektrisk kraft (prop. 1973:205, 



Prop. 1975:1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 13 

FöU 1973:29, rskr 1973:368). Kungl. Maj:t utfärdade därefter kungörelser 

om ransonering av nytande bränsle, m. m. (1973: 1080) och om reglering 

av förbrukningen av elektrisk kraft (1973:902). Kungl. Maj:t förordnade vida

re (1973:1079) all 2 § lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning skulle 

äga tillämpning fr. o. m. den 1 januari 1974. Slutligen utfärdade Kungl. Maj:t 

en särskild kungörelse om clearing för oljeprodukter (1973: 1217). 

Försörjningsläget i fråga om oljeprodukter har under år 1974 successivt 

förbältrats. Lagren inom landet var vid slutet av året väsentligt större än 

vid samma tid året innan. 

Bestämmelserna i allmänna förfogandelagen och allmänna ransonerings

lagen upphörde att äga tillämpning vid utgången av november 1974 liksom 

lagen om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och 2 § lagen om 

lokal kristidsförvaltning. Samtidigt upphävdes kungörelserna om ransone

ring av nytande bränsle, m. m. och om clearing för oljeprodukter. 

För att handha regleringarna tillsatte Kungl. Maj:t en bränslenämnd, en 

elransoneringsnämnd och en clearingnämnd. Bränsenämnden upphörde med 

sin verksamhet i och med utgången av juni månad 1974 och har på uppdrag 

av Kungl. Maj:t dokumenterat och utvärderat sina erfarenheter från till

lämpningen av ransoneringssystemet för nytande bränsle. Elransonerings

nämnden avvecklades i likhet med clearingnämnden vid utgången av no

vember 1974. På uppdrag av Kungl. Maj:t har clearingnämnden i en slut

rapport dokumenterat och utvärderat sina erfarenheter från clearingen för 

oljeprodukter. Kungl. Maj:t har uppdragit åt ÖEF att t.v. administrera cle

aringfonden. Vid utgången av december 1974 beräknas clearingfondens be

hållning till ca 33 milj. kr. Förslag läggs fram om användningen av åter

stående clearingmedel för ändamål som är av betydelse för att stärka för
sörjningsberedskapen inom energiområdet. 

Mot bakgrund av erfarenheterna av de inträffade händelserna på olje
marknaden tillkallades våren 1974 särskilda sakkunniga för att utreda vissa 

beredskapsfrågor inom energiområdet med särskild inriktning på s. k. freds
kriser samt en sakkunnig med uppgift att se över allmänna ransone

ringslagen. Bränslenämndens och clearingnämndens utvärderingsrapporter 
har överlämnats till energiberedskapsutredningen att beaktas i dess arbete. 

I april 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt ÖEF att utreda förutsättningarna 

för torvproduktion samt för torveldning i vissa värmeanläggningar. Härvid 

skulle särskilt belysas förutsättningarna för ekonomiskt lönsam drift av torv

eldad värmecentral. Rapport över utredningen förväntas i januari 1975. 

Regeringen disponerar f. n. en rörlig kredit om I 000 milj. kr. för inköp 

av varor vid omständigheter av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap. 

Av krediten avser 650 milj. kr. olja och oljeprodukter. Genom beslut i de

cember 1973 ställdes 300 milj. kr. till ÖEF:s förfogande för inköp av ol

jeprodukter. Under första kvartalet 1974 köpte eller förmedlade ÖEF köp 

av totalt 800 000 m' oljeprodukter, huvudsakligen eldningsolja. 

1 prop. 1975:2 om utgifter på tilläggsstat Il till riksstaten för budgetåret 

1974175 läggs förslag fram om ett statligt inköpsföretag för olja. Regeringen 
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föreslår i samband därmed att ÖEF även i fortsättningen och tills försörj

ningsläget ytterligare stabiliserats tilr disponera den rörliga krediten. 

I december 1973 beslöt riksdagen (prop. 1973: 194, FöU 1973:27, rskr 

1973:366) att lagerutrymmen för 3 milj. m' råolja skulle byggas ut skyndsamt. 

ÖEF kommer inom den närmaste tiden att ingå avtal om att i Göteborg 

utföra en första anläggning om 1,2 milj. m' inom ramen av detta beslut. 
Riksdagen beslöt vidare i maj 1974 att en möjlighet skulle öppnas att 

tillförsäkra ÖEF vissa lagringsutrymmen för eldningsolja (prop. 1974:85, 

FöU 1974:17, rskr 1974:142). ÖEF har under år 1974 träffat avtal om att 

utföra tre bergrumsanläggningar, som rymmer sammanlagt 380 000 m', be

lägna i Stockholm, Norrköping och Piteå. Statens kostnader för dessa ut

rymmen uppgår till totalt 21 milj. kr. 

Efter beslut av 1956 års riksdag(prop. 1956:120, SU 1956:77, rskr 1956:201) 

bildades AB Oljetransit för att förbättra möjligheterna för tillförsel vid olika 

avspärrningssituationer av oljeprodukter från en anläggning vid Trondheims

fjorden i Norge till mellersta och norra Sverige. När förvaltningsbolaget 
Statsföretag AB bildades överfördes AB Oljetransit till förvaltningsbolaget 

(prop. 1969:121, SU 1969:168, rskr 1969:381). Med hänsyn till att AB Ol

jetransits uppgifter är av beredskapskaraktär föreslås nu att aktierna i bolaget 

förs över från Statsföretag AB till fonden för statens aktier. 

För ekonomiskt försvar föreslås anslag om ca 243 milj. kr., vilket är en 

ökning med ca S milj. kr. För utbyggnad av lagerutrymmen avses ca 77 
milj. kr. och för beredskapslagring 40 milj. kr. 

Sammanfattning 

Anslagsförändringarna inom handelsdepartementets verksamhetsområde 

i förhållande till riksstaten för budgetåret 1974175 framgår av följande sam

manställning. 

Milj. kr. 

Anvisat 
1974175 

DRIFTBUDGETEN 
A. Handelsdepartementet m. m. 14,9 
B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 43.0 
C. Kommerskollegium m. m. 9,7 
D. Pris-. konkurrens- och konsumentfrågor 41,4 
E. Patent- och rcgistreringsverkct m. m. 45,8 
F. Ekonomiskt försvar 85.6 

Summa för driftbudgeten 240,4 

KAPIT ALBUDGETEN 
V. 
VIII. 
IX. 

Fonden för låneunderstöd 37.5 
Fonden för beredskapslagring 46,0 
Diverse kapitalfonder 69,2 

Summa för kapitalbudgeten 152,7 

Totalt för handelsdepartementet 393,l 

Förslag 
1975176 

17,I 
43,8 
11.2 
46,2 
51.1 

104.0 
273,S 

23.0 
40,0 
77,1 

140,l 

413,6 

Föränd
ring 

+ 2,2 
+ 0,8 
+ 1.5 
+ 4,8 
+ 5,3 
+ 18,4 
+ 33,1 

-14.5 
- 6,0 
+ 7,9 
-12,6 

+20,S 
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HANDELSDEPARTEMENTET Utdrag 

PROTOKOLL 

15 

vid regeringssammanträde 
1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan med förslag till statsbudget 1975/76, såvitt avser handelsdepar

tementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Tionde huvudtiteln 

A. HANDEIBDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Handelsdepartementet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

6 255 252 
6 240000 
7 322 000 

Rescersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1974175 

43 
31 
74 

5 389000 
142 000 
709000 

6 240000 

Beräknad 
ändring 
1975176 

+4 

+4 

+ 1045000 
+ 14000 
+ 23000 
+ 1082000 

En tjänst ·som kansliråd har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 

1965:65 s. 19, SU 1965:105, rskr 1965:295) inrättats av Kungl. Maj:t för 
planerings- och budgetsekretariatet. För personal vid sekretariatet beräknar 
jag härutöver 97 000 kr. 

För ökade arbetsuppgifter bl. a. inom sakområdet för ekonomiskt försvar 
beräknar jag 193 000 kr. I övrigt ökar medelsbehovet under anslaget med 

679 000 kr. 

De bilaterala kontakterna på utrikeshandelns område ökar f. n. starkt. 

Detta sker såväl på grund av formaliserade överenskommelser som av andra 
skäl. Inte minst gäller det kontakterna med de oljeproducerande länderna. 
Om denna verksamhet skulle kräva resurstillskott, kan detta ges efter pröv
ning av regeringen. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 7 322 000 

kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsdepartementet för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 7 322 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 161 307 
2 000000 
3 000000 

Reservation 1 110 492 

För nästa budgetår beräknar jag kostnaderna för kommitteverksamheten 

till 3 000 000 kr. Anslaget bör därför räknas upp med 1 000 000 kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett reser

vationsanslag av 3 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1973/74 Utgift 
\ 974175 Anslag 
1975176 Förslag 

126 249 
\00000 
150000 

Reservation 34017 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 50 000 kr. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1975176 anvisa ett reservations

anslag av 150 000 kr. 

A 4. Krigsmaterielinspektionen 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

189465 
196 000 
230 000 

Krigsmaterielinspektionen inom handelsdepartementet utövar kontroll 

över tillverkningen av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande tillstånd 

till export av sådan materiel. Inspektionens personal utgörs av krigsmate

rielinspektören och två biträden. 
Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet skall 

bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel. 
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Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1974/75 

176 500 
I 000 
4000 
6000 . 
8 500 

196000 

Beräknad 
ändring 
1975/76 

+ 14000 
+ 1000 
- 2000 
+ 21 ()()() 

of 
+ 34000 

17 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret l 975176 anvisa ett 
förslagsanslag av 230 000 kr. 

AS. Kostnader för nordiskt samarbete 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
l 975176 Förslag 

302 777 
200000 
225 000 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom 
ramen för nordiska ministerrådet och nordiska ministerrådets ställföreträ

darkommitte samt för deltagande i andra former av nordiskt samarbete. 
Jag beräknar för nästa budgetår medelsbehovet till 225 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för nordiskt samarbete för budgetåret 1975176 an

visa ett förslagsanslag av 225 000 kr. 

A 6. Nordiska ministerri\dssekretariatet 

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådssekretariatet an
visats ett förslagsanslag av 6 188 000 kr. Verksamhetsbudgeten för minis

terrådssekretariatet omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalender
året. Nordiska ministerrådet fastställde i mars 1974 ministerrådssekreta
riatets budget för år 1975. Samtidigt fastställdes tilläggsbudget för år 1974. 
På riksstaten för budgetåret 1974175 har medel anvisats för att bestrida 
Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådssekretariatets verksamhet un
der tiden den 1 juli 1974-den 31 december 1975 (prop. 1974:91). Budgeten 

för år 1976 kommer att behandlas under våren 1975 inom Nordiska mi
nisterrådet. Jag ämnar senare föreslå regeringen att för riksdagen vid 1975 
års riksmöte lägga fram en särskild proposition rörande anslag för att bestrida 

Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådssekretariatets verksamhet un
der år 1976. I avvaktan härpå bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

2 Riksdagen J<J75. I sam/. Nr I. Bilaga JJ 
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Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska mi

nisterrådssekretariatet för budgetåret 1975176 beräkna ett för
slagsanslag av 6 188 000 kr. 
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B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 

B 1. Sveriges exportrld 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

3 300000 
3 300000 
3 400000 

19 

Sveriges exportråd (SE) inrättades den I juli 1972 genom avtal mellan 
svenska staten och Sveriges allmänna exportförening (SAE) (prop. 1972:31, 
NU 1972:27, rskr 1972:187). Rådet leds av en styrelse. Denna består av 

åtta ledamöter med sex suppleanter. Hälften utses av Kungl. Maj:t och 
hälften av SAE. Styrelsen utser inom sig ordförande. SE:s uppgift är att 
planera, samordna och genomföra åtgärder för att främja Sveriges export. 
För att lösa denna uppgift leder SE den kommersiella verksamheten vid 
den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen, dvs. handelsse· 
kreterarkontoren och de handelskamrar i utlandet som slutit samarbetsavtal 
med rådet. SE skall samråda med utrikesdepartementet vid behandlingen 
av sådana exportfrämjande uppgifter som fordrar medverkan av utriksre
presentationen. En sä~kild delegation för den mindre industrin har tillsatts 
av SE. 

Enligt 11 § i avtalet om SE (bilaga till prop. 1972:31) skall staten under 
de fyra första verksamhetsåren bidraga till SE:s finansiering med totalt 13 
milj. kr. Anslag har hittills utgått med 3 milj. kr. för budgetåret 1972173, 
3,3 milj. kr. för budgetåret 1973174 och 3,3 milj. kr. för budgetåret 1974175. 
Näringslivets bidrag till finansieringen av SE utgörs av abonnemangsavgifter 
från företagen till rådet. SE bedriver uppdragsverksamhet för sina abonnenter 
mot särskilt avgift. Abonnemang ger tillgång till SE:s och handelssekre· 
terarnas tjänster samt tjänster av exportfrämjande art från utrikesrepresen
tationen. Vidare är abonnemang en förutsättning för rätt att delta i stats· 
finansierade exportfrämjande åtgärder som SE och utlandsmyndigheterna 
genomför. Abonnemang är vidare, enligt avtalet mellan staten och SAE, 
en förutsättning för att erhålla tjänster från de statsstödda handelskamrar 
i utlandet som slutit samarbetsavtal med rådet. 

Uppdrag till Sveriges exportråd (SE) 

SE fick i mars 1973 av sina huvudmän, dvs: staten och SAE, i uppdrag 
att göra en allmän översyn av gällande avgiftssystem. En utgångspunkt 
borde vara en så realistisk intäkts· och kostnadskalkyl som möjligt för tiden 
t. o. m. den 30 juni 1976. Översynen skulle syfta till en ökning av SE:s 

intäkter så att SE:s ekonomi säkras på sikt. Något balanserat underskott 
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från verksamheten under de fyra avtalsåren skulle inte finnas vid utgången 

av budgetåret 1975176. 
Avsikten var att SE:s tjänster till företagen efter den första avtalsperiodens 

slut skulle finansieras genom abonnemangsavgifter och andra inkomster 

som uppbärs i verksamheten. Statsbidrag skall dock utgå för SE:s tjänster 

till den mindre industrin. För att möjliggöra en mjukare övergång vid för

ändringen i finansieringsform borde helst en tillfredsställande reserv finnas. 

Det nu tillämpade systemet med rabatter för vissa branscher skulle om

prövas vid översynen. 

I november 1973 lämnade SE förslag till nytt avgiftssystem samt förslag 

om en fastare integration av handelssekreterarorganisationen i rådet, m. m. 

Exportrådets förslag 

Arbetsuppgifterna inom SE är fördelade på projekthantering, uppdrags

verksamhet, allmän service samt planering och ledning av exportfrämjandet. 

Erfarenheterna från det första verksamhetsåret ger vid handen att någon 

ändring i verksamhetens inriktning inte synes vara aktuell. På längre sikt 

är det emellertid rimligt anta att projekt- och uppdragsverksamheten kom

mer att öka i förhållande till andra verksamhetsgrenar. 

SE beräknar intäkter och kostnader på följande sätt för innevarande och 

nästa budgetår. 

1974175 1975/76 

/111äk1er 

Från verksamheten 6 338 6 932 
Abonnemangsavgifter 6468 6 791 
Statsbidrag 3 300 3 400 
Andra intäkter 250 250 

Summa intiikter 16356 17 373 

Kosmader 15 846 17 331 
Öl'i'l"SkOTI 510. 42 

Som framgår av tabellen kommer SE:s kostnader att täckas av intäkter. 

Verksamheten lämnar ett driftöverskott, men överskottet beräknas minska 

under budgetåret 1975176. 
Det sammanlagda överskottet för hela avtalsperioden 1972-1976 beräknas 

med ovan angivna förutsättningar bli ca 1,8 milj. kr. Till detta skall läggas 

Sveriges exportråds serviceaktiebolags fonderade medel om 1,4 milj. kr. 

Nuvarande abonnemangsavgiftsskala för varuexportörer har följande kon

struktion. 
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Avgiftsgrupp 

I 
2 
3 
4 

Export värde 
(milj. kr.) 

0.11 
0.11 -0.55 
0.55 -4.5 
4.5- 240 

Avgift 

330 kr. 
660 kr. 

I 350 kr. 
OJ promille av exportvärdet 

För exportvärde över 240 milj. kr. uttages ej avgift. 

Avgiftssystemet medger f. n. inte s. k. koncernanslutning. Det förutsätter 

att varje juridisk person tecknar eget abonnemang. 

SE föreslår en förändring av avgiftssystemet som innebär att möjlighet 

till koncernanslutning medges, att avgift på all export från abonnenter tas 

ut, att handelshusen betraktas som tjänsteexportörer, att särskilda avgifter 

fastställes för vissa branscher, att av giftsuttaget baserat på förhållandena 

1973174 blir i stort sett oförändrat för den totala abonnentkretsen under 

löpande avtalsperiod, men att de totala avgifterna kommer att öka från 

år 1977 samt att avgifterna för organisationer höjes. 

Förslaget innebär att för varje abonnent inom kategorin varuexportörer 

avgiften beräknas på den samlade exporten från alla i avtal om koncern

anslutning namngivna företag. 

SE föreslår följande avgiftsskala. 

Avgiftsgrupp 

I 
2 
3 
4 
5 

6 

Export värde 
(milj. kr.) 
0,11 
0,11 - 0.55 
0,55 - 4.5 
4,5- 200 
200-1 000 

I 000 

Avgift 

330 kr. 
660 kr. 
I 350 kr. 
OJ promille av exportvärdet 
60 000 kr. + 0,075 promille av den 
del av exportvärdet som översti
ger 200 milj. kr. 
120 000 kr. + 0,03 promille av den 
del av exportvärdet som översti
ger I 000 milj. kr. 

För tjänsteexportörer bör nuvarande avgiftssystem bibehållas. 

Avgiften för organisationer utan egen export är f. n. densamma som för 

tjänsteexporterande företag med aktiekapital om kr. 150000-199999. Av

giften utgör 2 090 kr. per år. Av de utredningar som företagits framgår 

att denna avgift är för låg och att den verkliga kostnaden ligger omkring 

ca 4 000 kr. Med utgångspunkt härifrån föreslår SE att organisationernas 

avgift beräknas motsvara avgiften för ett tjänsteexporterande företag med 

ett aktiekapital om 1000000-1249999 eller 3810 kr. per år. 

Beträffande statsbidragets storlek anser SE att det förefaller naturligt att 

också beröra frågan om hur det allmänna statsbidraget bör beräknas efter 

utgången av innevarande avtalsperiod. 

Nu gällande överenskommelser förutsätter att staten från år 1976 skall 

lämna bidrag för SE:s tjänster till den mindre industrin. Hur detta bidrag 
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skall beräknas har inte angetts. Olika synsätt kan emellertid enligt SE an

läggas på vilka faktorer som skall styra beräkningen. Härvid bör enligt SE:s 

mening i diskussionen föras in ytterligare faktorer som underlag för bi

dragsberäkning utöver bidrag till den mindre industrin. Exempel härpå är 

SE:s engagemang för icke abonnenter. Denna grupp domineras av mindre 

exporterfarna företag, privatpersoner och myndigheter. Ett annat exempel 

utgör SE:s arbetsinsatser för ledning av fältorganisationen och vissa andra 

arbetsuppgifter som överförts från departement och myndigheter. 

Det finns ingen entydig definition av begreppet "mindre industri" som 

är lämplig att använda i detta översynssammanhang. 

Exportrådet har till den mindre industrin räknat en grupp av abonnenter 

som betalar upp till 2 000 kr. per företag i avgift. 

Av gjorda analyser framgår att gruppen för SE medför en totalkostnad 

om 2 207 000 kr. Då är inräknad gruppens relativa andel av SE:s kostnader 

för tjänster till icke abonnenter. Avgiftsintäkterna från nämnda kategori 

uppgår till I 117 000 kr. Mellanskillnaden, I 090 000 kr., kan utgöra en del 

av underlaget för beräkning av statsbidrag. 

Emellertid kan man enligt SE också tänka sig att resp. abonnentgrupp 

inte skall bära mer än sina egna kostnader. Den nämnda gruppen bär nu 

i stort sett sina egna kostnader för företagsservice, planering och ledning. 

Dock kvarstår det faktum att om i kostnaden för minimiservice inläggs 

ackvisition m. m. samt SE:s tidning och cirkulär så uppgår minimikostnaden 

per abonnent till ca 2 000 kr. 

Med hänsyn till att gruppen "ickeabonnenter" huvudsakligen innehåller 

mindre företag, myndigheter och privatpersoner (vilka av staten hänvisas 

till SE) borde denna grupps kostnader kunna utgöra grunden för statsbi

dragsberäkning. För budgetåret 1973174 uppgår ifrågavarande kostnad till 

3 915 000 kr. 

Slutligen bör som grundval för beräkning av ett allmänt statsbidrag ingå 

ersättning till SE för de arbetsuppgifter som har överförts till SE från de

partement och myndigheter och för vilka SE f. n. anser sig bli kompenserat 

genom nu utgående allmänna statsbidrag. 

Exempel på sådana arbetsuppgifter är ledningen av den kommersiella 

verksamheten på fältet, medverkan i rekrytering av handelssekreterare, han

tering av stipendiatfrågor samt hantering av handelssekreterarnas anslags

framställningar. 

Storleken av dessa kostnader kan fastställas när klarhet föreligger rörande 

omfattningen av dessa arbetsuppgifter i anslutning till att nuvarande av

talsperiod upphör. 

Mot bakgrund av nämnda förutsättningar och förslag samt under för

utsättning att kostnadsutvecklingen genom rationaliseringen begränsas till 

5 % gör SE följande bedömning av finansieringen av den del av SE:s verk-
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samhet som ej är självbärande. 

Nuvarande system Nytt system 

1973174 74175 75176 76177 77178 78179 79/80 

Abonnemangsavgifter 6160 6 468 6 791 7 191 7 630 8 104 8 615 
Statsbidrag 3 300 3 300 3400 3 596 3 815 4 052 4 308 

9460 9768 10 191 10787 11445 12 156 12923 

Kostnad för före-
lagsservice, planc-
ring och ledning 9126 9 582 10061 10564 11 092 11 647 12 229 
Tillgängligt för reserv 334 186 130 223 353 509 694 

Den grundläggande erfarenhet som erhållits från den gångna delen av 

innevarande avtalsperiod indikerar enligt SE:s uppfattning att redan nu ställ

ning kan tas till att förlänga avtalet mellan huvudmännen. Då inga hinder 

synes föreligga att avkona innevarande avtalsperiod till tre år föreslår SE, 

att förlängning av avtalet för avsevärd tid sker redan från den I juli 1975. 

SE har som uppgift att planera och leda handelssekreterarnas kommersiella 

verksamhet. Den gångna perioden har emellenid givit sådana erfarenheter 

att en integrering synes värdefull även vad avser organisation och ekonomi. 

SE aktualiserar därför frågan om att planeringen och ledningen av all verk

samhet inom handelssekreterarorganisationen anfönros åt SE. 

Föredraganden 

Genom avtal mellan staten och Sveriges allmänna exponförening (SAE), 

representerande det svenska näringslivet, bildades den I juli 1972 Sveriges 
exponråd (SE) för att som centralt organ planera, samordna och genomföra 
åtgärder för att främja Sveriges export (prop. 1972:31, NU 1972:27, rskr 
1972: 187). Avtalet avsåg en begränsad avtalsperiod omfattande budgetåren 
1972173 till och med 1975176. SE har nu verkat i två och ett halvt år. 
Denna tid har präglats av stark aktivitet hos exportnäringen och hos SE. 

Under sin korta verksamhetstid har SE konsoliderat sin ekonomi, struk
turerat sin organisation och infört nya metoder för planering och genom
förande av sin operativa verksamhet. 

SE:s grundfinansicring ugörs av abonnemangsavgifter från företag 

och av statsbidrag. För budgetåret 1974175 inflyter på så sätt 7 ,2 resp. 

3,3 milj. kr., tillsammans 10,5 milj. kr. Dessa inkomster avser att täcka 
kostnader för planering, ledning och företagsservice inom SE:s egen or
ganisation. Till detta kommer SE:s uppdragsverksamhet, som finansieras 

med avgifter från företagen, allmän projekt verksamhet, som finansieras med 
företagsavgifter och statsmedel från reservationsanslaget Exportfrämjande 

åtgärder samt projektverksamhet inom ramen för de näringspolitiska 

branschstöden. Stöd till den exportfrämjande verksamheten inom utlands-
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organisationen, dvs. utrikesrepresentationen, handelssekreterarna och de 

statsstödda handelskamrarna utgår genom anslag över statsbudgeten. Så 
bör även ske fortsättningsvis. Stöd genom finansiellt bidrag från SE bör 

således inte fä förekomma. Enligt redovisningshandlingar, som kommit in 
till handelsdepartementet, visar SE för budgetåren 1972173 och 1973174 

ett sammanlagt överskott på 4,9 milj. kr. Med tidigare balanserade överskott 
har SE en reserv på ca 6 milj. kr. Jag anser reserven vara betryggande 

vid nuvarande verksamhet. 

SE har under konsolideringsskedet behållit sin kapacitet i huvudsak oför

ändrad och rationaliserat sin organisation. En viss utbyggnad torde nu vara 

angelägen enligt min uppfattning, främst för att bedriva uppsökande verk

samhet inom landet beträffande exportkapacitet och nya exportprodukter 
särskilt hos de mindre och medelstora företagen. 

Projektverksamhet är SE:s främsta medel för att styra och stimulera ex
portfrämjande åtgärder för produkter och branscher till bestämda marknader. 

SE bekostar denna verksamhet med statsmedel från reservationsanslaget 
till exportfrämjande åtgärder samt med avgifter från företag som deltar 
i projekten. Verksamheten kräver analyser och prognoser av exportkapacitet 

samt förmåga att prioritera marknader. SE har även på detta område förmått 

att under sin relativt korta verksamhetstid införa metoder som gör 

det möjligt att motsvara dessa krav och att administrera ett stort antal projekt. 
Detta förhållande jämte utbyggnaden av handelssekreterarorganisationens 

kapacitet och marknadstäckning gör det möjligt för mig att föreslå en kraftig 

anslagsökning för projektverksamhet. Förslag härom läggs fram vid min 

anmälan av anslaget B 3. Exportfrämjande åtgärder. Därvid kommer jag 
också att föreslå att de näringspolitiskt betingade, av riksdagen beslutade 
exportfrämjandeprogrammen inordnas under nämnda anslag. SE bör planera 
och genomföra dessa på uppdrag och efter anvisningar av regeringen eller 

vederbörande myndighet. 
SE har föreslagit en permanent bas för fortsatl verksamhet i form av 

etl icke tidsbegränsat avtal mellan staten och SAE. Detta skulle ersätta 
nuvarande tidsbegränsade avtal redan från och med den I juli 1975. De hu

vudfrågor som måste lösas inför en ny uppgörelse är abonnemangssystemets 

utformning, handelssekreterarverksamhetens anknytning till rådet samt 

statsbidraget storlek. I övrigt bör verksamheten bedrivas på samma sätt 

som den beskrivs i prop. 1972:31 om inrättande av Sveriges exportråd m. m. 

För att lösa dessa frågor har förhandlingar förts mellan staten och SAE. 

Enighet har därvid nåtts om ett förslag till ett nytt avtal från och med 

budgetåret 1975176. A vtalsförslaget torde fä fogas som bilaga 1 till detta 

protokoll. 

Enligt avtalet skall näringslivets bidrag till SE:s allmänna verksamhet, 

dvs. planering, ledning och företagsservice alltjämt lämnas genom abon

nemangsavgifter. Huvuddragen i abonnemangsavgiftssystemet avses under 

det första året bli följande. Företag med mindre än I lO 000 kr. årlig export 
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betalar 330 kr. i avgift. Fr. o. m. 11.0 000 kr. upptill 550 000 kr. exportvärde 

blir avgiften 660 kr. Vid exportvärden fr. o. m. 550 000 kr. t. o. m. 4,5 milj. 

kr. blir avgiften 1 350 kr. Vid exportvärden mellan 4,5 milj. kr. och 200 
milj. kr. blir avgiften 0,3 promille av exportvärdet. Vid exportvärden mellan 

200 milj. kr. och 1 000 milj. kr. blir avgiften 60 000 kr. och 0,075 promille 

av den del av exportvärdet som överstiger 200 milj. kr. För exportvärden 

över 1 000 milj. kr. blir avgiften 120 000 kr. jämte O.D3 promille av den 

del av exportvärdet som överstiger I 000 milj. kr. Tjänsteexportörer betalar 

avgift i förhållande till sitt aktiekapital. Företag, som önskar det, fär av SE 

ges rätt att inom ramen för ett enda avtal ansluta önskat antal i en koncern 

ingående företag. SE ges rätt att självt reglera skalorna för avgiftsuttag inom 

vissa gränser. Bestämmelser om avgifter m. m. tas in i SE:s stadgar, som 

efter SAE:s godkännande fastställs av regeringen. 

Uppgörelsen innebär vidare, att SE i fortsättningen skall administrera 

handelssekreterarnas verksamhet. SE skall sålunda svara för de personal

administrativa och ekonomiadministrativa funktioner som i dag handhas 

av handels- och utrikesdepartementen. 

För egen del finner jag det vara lämpligt att SE fär ta över vissa ad

ministrativa funktioner såvitt gäller handelssekreterarna. 

Den ordning som uppgörelsen innebär medför att SE kommer att fä för

valtningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. En förutsättning för 

att sådana förvaltningsuppgifter skall fä överlämnas till annan än myndighet 

är att överlämnandet sker genom lag (I I kap. 6 § regeringsformen). Förslag 

till sådan lag har utarbetats inom handelsdepartementet. 1 den föreslagna 

lagen, som bör fogas som hilaga 2 till protokollet i detta ärende, har dessutom 

tagits in bestämmelser om tystnadsplikt. Den insyn som SE genom han

delssekreterarnas verksamhet får i enskilda företag torde göra det nödvändigt 

med sådana bestämmelser. Tyslrnidsplikten omfattar personer som inte är 
i allmän tjänst eller utövar tjänsteplikt. Enligt regeringsformen fär sådana 

föreskrifter meddelas endast i lag. 
Beträffande lagförslaget vill jag ytterligare anföra följande. I I § anges 

de förvaltningsuppgifter innefattande något slag av myndighetsutövning 

som skall överlämnas till SE. I enlighet med vad som angivits i propositionen 
om inrättande av Sveriges exportråd (prop. 1972:31, NU 1972:27, rskr 

1972: 187) har SE redan i dag till uppgift att planera och leda handelsse

kreterarnas kommersiella verksamhet. Dessa uppgifter torde i viss utsträck

ning innefatta myndighetsutövning. En bestämmelse om överlämnandet 

av bl. a. dessa frågor till SE har därför intagits i första stycket första punkten. 

I andra punkten i samma stycke i 1 § anges i vilken omfattning SE skall 

ha personaladministrativa uppgifter rörande handelssekreterarna. Statstjän

stemannalagen (1965:274) och därtill anslutande författningar gäller både 

handelssekreterare (jfr prop. 1972:31 s. 19) och den som är anställd på han

delssekreterarkontor. Därav följer bl. a. att anställnings- och arbetsvillkoren 

kan regleras i avtal, i den mån annat ej följer av nämnda lag (3 n Enligt 
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kungörelsen 0965:465) om vissa statliga kollektivavtal träffas kollektivavtal 

på arbetsgivarens vägnar av statens avtalsverk, om annat inte bestäms sär

skilt (2 §). Även i en del andra hänseenden företräds staten som arbetsgivare 

av avtalsverket (ifr bl. a. 6 och 10 §§ kungörelsen). Ingen ändring föreslås 

härvidlag såvitt gäller handelssekreterarna m. fl. Fråga om tillsättning av 

tjänst som handelssekreterare eller om skiljande från sådan tjänst prövas 

av regeringen. I likhet med vad som förutsatts i uppgörelsen bör även i 

fortsättningen regeringen efter anmälan av SE förordna handelssekreterarna 

samt i övrigt besluta i fråga om skiljande från tjänst, läkarundersökning, 

disciplinär bestraffning, flyttningsskyldighet eller avstängning från tjänst
göring. 

Hos såväl handelssekreterare som handelskamrar bedrivs praktikantverk

samhct som bekostas av statsmedel. Verksamheten syftar till att låta yngre 

personer förkovra sig i internationell marknadsföring. SE har sedan sin till

komst utsett praktikanter och utbetalat stipendier Gfr prop. 1972:31 s. 20). 

Med hänsyn till att även dessa uppgifter innefattar myndighetsutövning 

har i I §första stycket tredje punkten intagits en bestämmelse om beslutsrätt 

i dessa frågor. 

Regler om SE:s handläggning av ärende enligt I § och om besvär över 

SE:s beslut i sådant ärende är intagna i 2 §. De inskränkningar i besvärsrätten 

som kan gälla beträffande myndighets beslut, t. ex. enligt lagen (1965:276) 

om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut, 

förutsätts gälla även i fråga om beslut av SE. Bestämmelserna om tyst

nadsplikt återfinns i 3 §. 

Enligt 1972 års avtal om Sveriges exportråd åtog sig staten att för en 
fyraårsperiod bidra till SE med sammanlagt 13 milj. kr. Till och med in

nevarande budgetår har utgått 9 ,6 milj. kr. till SE. Jag förordar att återstoden, 

3,4 milj. kr., tas upp för budgetåret 1975176. Därefter bör statsbidrag utgå 

för att SE skall kunna lämna tjänster till den mindre industrin utöver vad 

som motsvaras av avgiftsintäkter från denna företagskategori. SE:s kostnader 
för den abonnentgrupp som SE räknar till den mindre industrin beräknades 

i SE:s analys till 2 207 000 kr. för budgetåret 1972173. Då var inräknad 

gruppens andel av SE:s kostnader för oundvikliga tjänster till icke abon

nenter. Av gruppens kostnader täcktes I 117 000 kr. av avgiftsintäkter från 

gruppen. Återstående I 090 000 kr. motsvarar ungefär de kostnader som 

staten hade för exportrådet för den mindre industrin i samband med att 

dess verksamhet inordnades i SE. För budgetåret 1975176 beräknar jag SE:s 

motsvarande kostnader för abonnentgruppen mindre industri till 1,4 milj. 

kr. SE:s kostnader för förvaltning av handelssekreterarorganisationen be

räknar jag till 900 000 kr. Enighet om dessa beräkningar föreligger mellan 

staten och SAE. Dessa särskilda kostnader ryms väl inom det av mig för

ordade statsbidraget för budgetåret 1975176. 
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Med hånvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att i huvudsaklig överensstämmelse 

med vad jag förordat sluta avtal med Sveriges allmänna ex

portförening om fortsatt drivande av Sveriges exportråd; 

2. antaga förslaget till lag om beslutanderätt för Sveriges exportråd 

beträffande handelssekreterare m. m.; 

3. till Sveriges exportråd för budgetåret 1975176 anvisa ett reser

vationsanslag av 3 400 000 kr. 

B 2. Handelssekreterare 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

11524630 
15 467 000 
17 234000 

Reservation 4054 729 

Handelssekreterarnas uppgift är att öka den svenska exporten genom spe

cialiserad kommersiell service särskilt i fråga om marknadsföring. Handels

sekreterarna rekryteras från tjänster i eller nära företagsledningen i svenska 

företag med exportinriktning. 

F. n. är 24 handelssekreterarkontor inrättade. Av dessa är åtta placerade 

i Nordamerika -ett i vardera Toronto, Vancouver, Chicago, Detroit, Houston 

och Los Angeles samt två i New York. Ett av kontoren i New York arbetar 

i Amerikas förenta stater och Canada med marknadsfrågor för speciellt teko

och glasindustrierna. Handelssekreteraren i Toronto leder även verksam

heten i Vancouver. 
I Europa finns tolv kontor, nämligen i Ziirich, Prag, Di.isseldorf, Stuttgart, 

Hamburg, Milano, Budapest, Wien, London, Haag, Bryssel och Helsingfors. 

På övriga industrilandsmarknader finns kontor i Tokio och Melbourne. 

Två handelssekreterarkontor arbetar i utvecklingsländer med huvudsaklig 

uppgift att introducera svenska konsulter och entreprenörer i utvecklings. 

projekt. De är placerade i Mexico City för norra delarna av Latinamerika 

och Beirut för Främre Orienten. 
De 24 handelssekreterarkontoren sysselsätter ca 250 personer. Förutom 

handelssekreterarna utgörs personalen av marknadssekreterare, praktikanter 

med statsstipendier som utdelas av Sveriges exportråd (SE), lokalanställda 

assistenter och biträdespersonal. Hos flertalet handelssekreterare finns två 

praktikanter. För budgetåret 1974175 har medel till stipendier åt dessa an

visats med ca 1,7 milj. kr., vilket motsvarar drygt ett 50-tal stipendier under 

ett år. 

Inom handelsdepartementet har ett nytt ekonomiadministrativt system 

för handelssekreterarkontoren utformats. Enligt detta indelas verksamheten 

vid handelssekreterarkontoren i följande verksamhetsgrenar eller program, 

nämligen allmän verksamhet, projektverksamhet och uppdragsverksamhet. 
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I allmän verksamhet ingår de tjänster som handelssekreterarkontoren av

giftsfritt utför som t. ex. råd till besökande affärsmän, enklare varuförfråg

ningar, rutinkorrespondens samt den övriga verksamhet som ej innefattas 

under projekt- och uppdragsverksamhet. 

Projektverksamhet omfattar de tjänster som handelssekreterarkontoren 

utför på uppdrag av SE och som helt eller delvis finansieras av staten med 

särskilt anslagna medel för exportfrämjande ändamål. 

Uppdragsverksamhet omfattar de tjänster som handelssekreterarkontoren 

utför på särskild beställning och mot särskild avgift för enskild abonnent 

eller myndighet. 

Statens bidrag till projektverksamheten vid handelssekreterarkontoren 

omfattade under budgetåret 1973174 totalt ca 7,5 milj. kr. 

Den under budgetåret 1970171 påbörjade försöksverksamheten med av

giftsbeläggning av handelssekreterarnas tjänster av konsultkaraktär gav un

der budgetåret 1973174 ca 400 000 kr. i arvodesinkomster för handelssek

reterare och praktikanter. Övriga inkomster avseende i uppdragsverksam

heten särskilt anställd personal samt ersättning för omkostnader uppgick 

till ca 2 milj. kr. 
Handefssekreterarna begär för budgetåret 1975176 genom SE ökade anslag 

till den allmänna verksamheten med sammanlagt 815 000 kr. 

SE framhåller att den begärda, relativt begränsade anslagsökningen 

jämfört med de ogynnsamma kurs- och prisförändringarna i berörda länder 

förutsätter att intäkterna i handelssekreterarnas uppdragsverksamhet i sin 

helhet återförs till resp. kontor. 
Byggnadss(vrefsen beräknar att bostadskostnaderna för handelssekreterarna 

ökar med 177 000 kr. 
För pris- och löneomräkning avseende handelssekreterarnas löner, sjuk

vård, m. m. beräknas en ökning med 278 000 kr. 

Sveriges exportråd (SE) föreslår en ytterligare förstärkning av bevakningen 

och bearbetningen av de nordiska marknaderna. Förslaget innebär att två 

marknadssekretcrartjänster inrättas, en i vardera Oslo och Köpenhamn. 

Marknadssekretemrna skulle placeras på de svenska ambassaderna där men 

vara operativt underställda SE. Kostnaderna för marknadssekreterarna upp

skattas av SE till sammanlagt 450 000 kr. 

SE föreslår också en utökning av den kommersiella representationen 

i statshandelsländerna i form av ett handelssekreterarkontor i Moskva och 

en marknadssekreterare, operativt underställd SE, placerad vid ambas

saden i Warszawa. Medelsbehovet beräknas totalt till 625 000 kr. 

Vidare föreslår SE en förstärkning och omorganisering av den export

främjande verksamheten i Latinamerika. Enligt förslaget skulle handels

sekreterarfunktionen i Mexico City flyttas till Caracas och marknadssekre

terare underställda handelssekreteraren placeras i Mexico City, Bogota och 

Urna. Kostnaderna beräknas totalt till 750 000 kr. 

SICAB, Swedish Import Contact AB har hemställt att ett kontor inrättas 
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i Warszawa för att främja handeln mellan Sverige och Polen. 

I fråga om praktikanter vid handelssekreterarkontoren föreslår SE en 

utökning med fyra praktikantplatser. För inträffade och ytterligare väntade 

höjningar av levnadskostnaderna bör anslaget räknas upp. Sammanlagt be

räknas ett medelsbehov av 390 000 kr. SE finner det önskvärt att fortsätta 

med den under budgetåret 1974175 på försök införda verksamheten med 

förlängd stipendietid under ytterligare ett år med placering hos en svensk 

beskickning på en utvecklingsmarknad. SE anser dock att stipendierna 

bör höjas och beräknar en ökning med totalt 66 000 kr. 

SE föreslår därutöver att medel anvisas för att ge praktikanterna en 

3--4 veckors introduktionsperiod hos SE före praktikanttjänstgöringen ut

omlands. Beräknade kostnader för detta uppgår till 135 000 kr. 

Föredraganden 

Handelssekreterarorganisationen har under den senaste tioårsperioden 

byggts ut kraftigt såväl kvantitativt som kvalitativt. Handelssekreterarkon

torens antal är för närvarande 24 och totalt sysselsätter kontoren ca 250 

personer. Verksamhetens inriktning har kommit att innebära en allt starkare 

satsning på de största svenska exportmarknaderna. De enskilda kontorens 

kapacitet för handläggning av kvalificerade uppdrag från svenska företag 
har väsentligt förbättrats. 

Kvalitativt har kontoren förstärkts på alla nivåer. Handelssekreterarna 

rekryteras nu genomgående från personal i företagsledande nivå i fram

gångsrika exportföretag. En ny personalkategori, marknadssekreterare, har 

tillkommit vid vissa kontor. Marknadssekreterarna har i allmänhet en ut

bildningsnivå som motsvarar handelssekreterarnas men inte samma prak

tiska erfarenhet. Vidare har alla kontor numera minst två praktikanter med 
statsstipendium. 

Vid min anmälan i prop. 1972:31 (s. 20, NU 1972:27, rskr 1972:187) av 
frågan om inrättande av Sveriges exportråd uttalade jag, att från handels

kammarhåll kunde komma att aktualiseras fråga om omvandling av han

delskammare till handelssekreterarkontor. Detta har under budgetåret 

1972173 skett med handelskamrarna i Wien, London och Haag (prop. 

1972:130 bil. 8 s. 51, NU 1972:66, rskr 1972:319)samt under 1973174 med 

handelskammaren i Bryssel (prop. 1973:170 bil. 8 s. 43, NU 1973:70, rskr 

1973:396). Under innevarande budgetår har avtal träffats med handelskam

maren i Madrid om att kammaren från och med den I januari 1975 skall 

finansieras och drivas av svenska staten. Riksdagen har godkänt detta (prop. 
1974: 170 bil. 8 s. 51, NU 1974:51, rskr 1974:348). 

En studie av den kommersiella representationen i statshandelsländerna 

görs f. n. i anslutning till den pågående översynen av handelssekreterar

organisationen. Innan resultatet av denna föreligger och detta har utvär
derats, bör en ökning av den kommersiella representationen i statshandels
länderna inte övervägas. 
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Förslaget att ändra den exportfrämjande verksamheten Latinamerika 
kan jag inte biträda. 

Utvecklingen och investeringsplanerna i vissa oljeproducerande länder 

medför starkt ökade krav från svensk exportindustri på specialiserad kom

mersiell service. Handelssekreterarkontoret i Beirut bör därför förstärkas 

genom att två marknadssekreterare tillsätts, en för kontorets uppdragsverk

samhet och en för projektverksamheten. Vidare bör två assistenter tillsättas 

för rörlig tjänstgöring i handelssekreterarkontorets verksamhetsområde som 

omfattar bl. a. Libanon, Saudiarabien, Kuwait, Bahrein, Qatar, Förenade 

arabemiraten och Oman. Vidare förordar jag att ett handelssekreterarkontor 

i Teheran inrättas från och med den 1 januari 1976. I samband härmed 

bör Sveriges exportråd förses med ökade resurser för projektverksamhet. 

Anmälan härom görs under anslaget B 3. Exportfrämjande åtgärder. 
I detta sammanhang vill jag också nämna att regeringen tidigare denna 

dag beslutat föreslå en väsentlig förstärkning av utrikesförvaltningens re

presentation i Iran och Saudiarabien. 

Jag biträder SE:s uppfattning att det föreligger behov av ytterligare 

förstärkning av specialiserad kommersiell service i Norge. I likhet med vad 

jag framförde för ett år sedan anser jag emellertid, att kravet på kvalitet 

inte bör frångås när det gäller de nordiska marknaderna som är av särskilt 

intresse för de mindre och medelstora företagen. Jag anser därför att medel 

bör beräknas för ett handelssekreterarkontor i Oslo fr. o. m. budgetåret 

1975176. 

För stipendiater beräknar jag en ökning av anslaget med 3 IO 000 kr. som 

tillsammans med utnyttjande av reservationsmedel under anslaget skall ge 

utrymme för ytterligare två stipendier samt en viss uppjustering av sti

pendierna. Av ökningen avses 42 000 kr. för höjda stipendier för de prak

tikanter som får utökad stipendietid med ytterligare ett år. I beloppet ingår 

också 60 000 kr. som tidigare beräknades under reservationsanslaget 
B 4. Svenska handelskamrar i utlandet m. m. och som avser två stipendier 

för praktikanter med placering vid den statliga handelskammaren i Madrid. 

Enligt det förslag till nytt avtal om Sveriges exportråd (SE) som jag 

redogjort för under anslaget B 1. Sveriges exportråd skall handelssekrete

rarverksamheten från och med den 1 juli 1975 förvaltas av SE på uppdrag 

av staten. Därmed överförs bl. a. de ekonomiadministrativa uppgifter som 

nu åligger utrikesdepartementets ekonomibyrå till SE. Anslaget kan med 

anledning härav minskas med 173 000 kr. 

Som en följd av det nya ekonomiadministrativa system som har utarbetats 

för handelssekreterarna bör I 080 000 kr. föras över från detta anslag till 

reservationsanslaget B 3. Exportfrämjande åtgärder. Därigenom får handels

sekreterarkontoren möjlighet att i full utsträckning debitera sina kostnader 

i projektverksamheten. Detta är en förutsättning för att ge en rättvisande 

bild av statens kostnader för denna verksamhet. 

Jag beräknar statens bidrag till handelssekreterarorganisationen för bud-
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getåret 1975176 till 17 234 000 kr. under förevarande anslag. Till detta belopp 

bör läggas I 080 000 kr. som föreslås bli överförda till anslaget till export

främjande åtgärder. Sammanlagt beräknar jag således 18,3 milj. kr. för han

delssekreterarorganisationen. Det är en ökning med 2,8 milj. kr. Av ökningen 

beräknas 430 000 kr. för den statliga handelskammaren i Madrid, 575 000 

kr. för inrättande av ett handelssekreterarkontor i Oslo, 400 000 kr. för för

stärkning av handelssekreterarkontoret i Beirut och 300 000 kr. för inrättande 

av ett handelssekreterarkontor i Teheran. För pris- och löneomräkning av

seende övriga kontor beräknar jag 832 000 kr. För höjda praktikantstipendier 

och en utökning av antalet praktikantplatser beräknar jag 310000 kr. An

slaget minskas med I 080 000 kr. som förs över till reservationsanslaget 

till exportfrämjande åtgärder. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hande/ssekreterare för budgetåret 1975176 anvisa ett re

servationsanslag av 17 234 000 kr. 

B 3. Exportfrämjande åtgärder 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

4 900000 
5 350000 

14 130 000 

Reservation 0 

Medlen under detta anslag· är främst avsedda för bransch- eller tema

bundna aktiviteter som stöder företagens exportansträngningar. Det är därvid 

fråga om kollektiva insatser som syftar till ökad exportintäkt. Medlen dis

poneras av Sveriges exportråd i samråd och samarbete med de svenska kom

mersiella stödjepunkterna i utlandet. Verksamheten bedrivs under fortlö

pande kontakt med svensk exportindustri. Medlen går vanligtvis under be
nämningen projektmedel och verksamheten betecknas som pi'ojektverksam

het. 
Projektverksamheten är i hög grad knuten till de svenska exportföretagens 

egna marknadsföringsåtgärder. Flertalet exportfrämjande projekt finansieras 

av staten och näringslivet gemensamt. 

Allmänna expor(främjande projekt 

S1•eriges exportråd (SE) hemställer om en höjning av anslaget för export

främjande åtgärder med 4 650 000 kr. till 10 000 000 kr. Därav avser 400 000 

kr. projektinventeringar och förutsättningsanalyser, 600 000 kr. basunder

sökningar och marknadsrapporter och 8 500 000 kr. direkta exportaktioner 

för produkter och branscher på en eller flera prioriterade marknader. Särskilt 

prioriterade branscher är miljövårdsutrustning, skogsindustriutrustning, 

byggmaterial samt sport- och fritidsprodukter. Prioriterade marknader är 

Västeuropa och Nordamerika. I Västeuropa har tyngdpunkten lagts på För-
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bundsrepubliken Tyskland och Frankrike. Viss prioritering har också givits 

Japan, Kina, Nordkorea och Mellanöstern. Slutligen beräknas 500 000 kr. 

för informationstidskriften Sweden Now. SE framhåller att det ökade 

medelsbehovet främst sammanhänger med en höjd ambitionsnivå hos ex

portfrämjandeorganisationen, vidare med att handelssekreterarorganisatio

nen har byggts ut och har kapacitet för att genomföra fler och större projekt 

än tidigare samt exportindustrins ökade intresse för projektverksamheten. 

Teko-industrierna och den manuellt arbetande glasindustrin 

Samarbetskommitteernaför textilindustrin och korifektionsindustrin har hem

ställt att stimulansprogrammet för teko-industrierna utstr'dcks att innefatta 
budgetåren I 975176 t. o. m. I 977178. Svenska glasbru/qföreningen har begärt 

förlängning med tre år av exportstödet för den manuellt arbetande glasin

dustrin. Kommerskollegium har givit stöd åt framställningarna om förlängda 

exportstöd. 

Inom exportstödsprogrammet för teko-industrierna, som administreras 
av kommerskollegium, har en uppdelning gjorts mellan individuella bidrag 

som utgår till företagens egna åtgärder förs. k. tröskelkostnader och bidrag 

till s. k. kollektiva åtgärder. De individuella bidragen har främst rört fö

retagens marknadsundersökningar, produktanpassning, test försäljning samt 

vissa direkta säljfrämjande åtgärder enligt specificerade marknadsplaner. De 
kollektiva bidragen har gällt för flera företag gemensamma aktioner såsom 

utställningar, gemensamma exportaktioner m. m. Kommerskollegium har 

verkat för att företagen kommit att få en individuell och företagsanpassad 
service inom ramen för kollektiva resurser. Dessa resurser har bl. a. byggts 

upp i form av bransch- och marknadskunnig personal vid handelssekre

terarkontoren. Inom ramen för kollektiva projekt har denna expertis kunnat 

arbeta fram gemensamma basundersökningar. På grundval av dessa har 

arbetats ut individuella och företagsanpassade marknadsstrategier för fö

retagen. Kommerskollegium har under programmets gång alltmer prioriterat 

denna typ av kollektiva insatser. 

Stödet innefattar också kreditgarantier för lån till investeringar som fö

retagen gör för att öka sin marknadsföring på export. 

En utvärdering av det nuvarande stödet åt teko-industrierna har på ini

tiativ av chefen för industridepartementet gjorts av företagsekonomiska in

stitutionen vid universitetet i Uppsala. Utvärderingen av de individuella 

bidragen baseras på ett urval av 28 undersökta företag under två skilda 

budgetår. Enligt utvärderingen har bidragen inte åstadkommit någon nämn

värd förändring i företagens exportbeteende. Över hälften av företagen har 

visserligen utökat sina exportaktiviteter som följd av erhållna individuella 

exportbidrag, men ökningarna har varit marginella och inte motsvarat mer 

än en del av bidragsbeloppet. 

Utvärderingen har också omfattat ett av de större kollektiva projekten 
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inom exportprogrammet, Exportaktion Centraleuropa Kläder (ECK). Inom 

tre centraleuropeiska marknader - Västtyskland, Österrike och Schweiz -

har särskilda arbetsgrupper vid handelssekrcterarkontoren där erbjudit delta
gande företag tjänster av tre olika slag nämligen marknadsrapporter, kund

listor och individuell service omfattande exempelvis förfrågningar om kun

der, konkurrenter och produktutveckling, hjälp med marknadstester, för

säljningsansträngningar och även anskaffning av agenter. 

Mindre och medelstora företag utnyttjar ofta, enligt utvärderingen, in

tuitiva informationskällor snarare än formella marknadsundersökningar. 

Många av de företag som deltagit i ECK tillstår att de begått misstag i 

samband med sin senaste introduktion på en exportmarknad. Nästan samt

liga deltagande företag anser att de genom ECK fått bättre information 

än de tidigare haft innan de började sälja på en ny marknad. Företagen 

har i hög grad utnyttjat och ansett sig ha nytta av den erhållna informationen. 

Enligt utvärderingen har ECK påverkat företagens exportbeteende både till 

art och omfattning och bidragit till att öka effektiviteten i exportsatsningarna. 

Kommerskollegium har vidkommande exportstödets effekter pekat på 

svårigheterna att konkret mäta resultatet av insatta åtgärder och medel men 

framhållit att, enligt kollegiets mening, programmet haft klart positiva eff

ekter. Detta har enligt kollegiet bekräftats i de löpande kontakterna med 

företagen, branschföreningarna och fältpunkterna i utlandet. Förutom den 

ökning av de totala ekonomiska resurserna som stödprogrammet inneburit, 

har det statliga exportstödet bidragit till att förbättra företagens marknads

föring. Härvid har bl. a. den rådgivande verksamheten från kollegiets sida 

varit av vikt. För många företag har programmet, anser kollegiet, medfört 

en mer disciplinerad och långsiktig marknadsplanering samt en mer med

veten länderprioritering. Gjorda marknadsundersökningar och företagens 
kontinuerliga kontakter med den speciella teko-personalen vid handelssek

reterarkontoren bör starkt ha ökat företagens marknadskännedom. 

Mi/jövårdsindustrin 

På uppdrag av chefen för industridepartementet har en rapport 

(Os I 1974:4) utarbetats av en särskild sakkunnig avseende statligt stöd till 

marknadsföring av miljövårdsindustrins produkter. I rapporten föreslås ett 

treårigt exportprogram. 

Remissyttrande över rapporten har avgivits av statens naturvårdsverk, 

kommerskollegium, Sveriges exportråd, styrelsen för teknisk utveckling, sta

tens industriverk, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens central

organisation, Sveriges industriförbund, Sveriges hantverks- och industri

organisation, Svensk industriförening, institutet för vatten- och luftvårds

forskning, Svenska konsulterande ingenjörers förening och Sveriges civil

ingenjörsförbund. 

Flertalet remissinstanser stöder förslaget att ett statligt stöd bör utgå till 

3 Riksdagen 1975. I sam/. Nr/. Bilaga /] 
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branschen men redovisar härutöver avvikande uppfattningar om export

stödets uppläggning. Kommerskollegium och Sveriges industriförbund stäl

ler sig tveksamma till att inrätta ett särskilt exportstöd för branschen. Lands

organisationen i Sverige ställer sig ej avvisande till rapportens förslag men 

anser att det borde ha legat i de enskilda företagens egna intressen att planera 
för en vikande efterfrågan. 

Byggbranschen 

Byggbranschens samarbetsråd har hemställt att ett femårigt program för 

stöd till exportfrämjande åtgärder inom byggbranschen utarbetas omfattande 

perioden 1975/76-1979/80 samt att sammanlagt 25 milj. kr. anvisas för 

detta program. 

Förslaget om ett exportstödprogram för byggbranschen har remissbehand

lats. varvid remissyttranden avgivits av kommerskollegium, statens in

dustriverk, statens råd för byggnadsforskning, arbetsmarknadsstyrelsen, 

Sveriges exportråd, Sveriges industriförbund, Landsorganisationen i Sveri

ge och Tjänstemännens centralorganisation. 

Flera remissinstanser har pekat på svårigheten att ta ställning till förslaget 

på grund av att underlaget är otillräckligt. Vidare påpekas att byggbranschen 

även omfattar sektorer och företag som ej kan anses ha behov av statligt 

stöd. 

Föredraganden 

Organisationen för det svenska exportfrämjandet har de senaste åren 

byggts ut kraftigt och konsoliderats såväl i fråga om hemmaorganisationen 

Sveriges exportråd (SE) som den specialiserade utlandsorganisationen, dvs. 

handelssekreterarna och de statsstödda utlandshandelskamrarna. Exportfö

retagen visar också ett ökande intresse att utnyttja dessa resurser. Jag anser 
det' därför motiverat att för nästa budgetår föreslå en väsenflig ökning av 

medlen för exportfrämjande insatser i projekt som bedrivs i nära samverkan 

med exportföretagen. Jag ansluter mig i allt väsentligt till det förslag som 

SE har lagt fram och beräknar en ökning av medelstilldelningen med 3 

milj. kr. 
Medlen bör i första hand användas för åtgärder som stöder företagens 

exportansträngningar direkt och på ett konkret säljfrämjande sätt. Medlen 

bör, som SE har föreslagit, ocksfl användas för projektinventeringar 

och förutsättningsanalyser samt basundersökningar och marknadsrapppor

ter, eftersom resultatet av denna verksamhet måste medföra bättre underlag 

för de direkta exportaktionerna och ett mer kvalificerat genomförande. Av 

SE:s anslagsframställning framgår att i några fall exportstöd avses 

utgå till branscher som fär särskilt exportstöd inom branschstödprogram. 

Enligt min mening bör medlen för allmänna expor(frän1jande projekt förbe

hållas branscher som inte fär särskilt stöd. Medel för stöd åt informations-



Prop. 1975:1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 35 

tidskriften Sweden Now bör liksom förut beräknas under detta anslag. 

Utvecklingen och investeringsplanerna i de oljeproducerande länderna 

medför ökade exportmöjligheter för svenska företag särskilt för svenska 

konsulter och entreprenörer i utvecklingsprojekt. Med hänvisning till vad 

jag anfört vid min anmälan av reservationsanslaget B 2. Handelssekreterare 

förordar jag att 2 500 000 kr. beräknas för projektverksamhet i dessa länder. 

Sedan budgetåret 1970171 har bidrag för exportfrämjande åtgärder utgått 

till teko-industrierna och den manuellt arbetande glasindustrin. Bidragen utgör 

tillsammans med lånegarantier till industrin och statsfinansiering av ex

portkonsulter ett särskilt exportstöd till de nämna branscherna inom ramen 

för ett stimulansprogram som även omfattar utbildningsstöd och stöd till 

strukturomvandling. Exportstödet avsågs verka i fyra år för teko-industrierna 

och i tre år för glasindustrin. Stödet till glasindustrin förlängdes 1973 med 

ett år (prop. 1973:1 bil. 12 s. 34, NU 1973:16 s. Il, rskr 1973:94). En kort 

tid efter det att exportprogrammet för teko-industrierna hade inletts, på

börjades en särskild utvärdering. I avvaktan på resultatet av denna förlängdes 

stödet för de båda industrigrenarna under budgetåret 1974175 (prop. 1974: I 

bil. 12 s. 34, NU 1974:6 s. 7, rskr 1974:62). Verksamheten inom programmen 

har nu pågått i nära fem år. 

Inom exportstödsprogrammet för teko-industrin som administreras av 

kommerskollegium har en uppdelning gjorts mellan individuella och kol

lektiva bidrag. De individuella bidragen har utgått till olika marknadsför

ingsåtgärder hos företagen, de kollektiva bidragen till gemensamma utställ

ningar, exportaktioner m. m. Kommerskollegium har bl. a. verkat för att 

företagen kommit att få en individuell och företagsanpassad service inom 

ramen för kollektiva projekt vilka under programmets gång alltmer prio
riterats. 

Vid min anmälan av frågan om exportstöd till teko- och glasindustrierna 

i 1974 års statsverksproposition (bil. 12 s. 34) anförde jag, att pågående ut

värderingar måste avvaktas innan ställning togs till redan då föreslagna 
fleråriga stimulansprogram för de berörda branscherna. Utvärderingen fö

religger nu och jag får efter samråd med chefen för industridepartementet 
anföra följande. 

Stöd har lämnats bl. a. i form av individuella kontantbidrag till enskilda 

företag och i form av bidrag till kollektiva exportprojekt. Utvärderingen 

av de individuella bidragen baseras på 28 undersökta företag under två skilda 

budgetår. Enligt utvärderingen har de individuella bidragen inte åstadkom

mit någon nämnvärd förändring i företagens exportbeteende. Över hälften 

av företagen har visserligen utökat sina säljfrämjande åtgärder som följd 

av erhållna exportbidrag, men enligt utvärderingen har ökningarna varit 

marginella och inte motsvarat mer än en del av bidragsbeloppet. 

Utvärderingsarbetet har omfattat ett större kollektivt projekt inom ex

portprogrammet. Nästan samtliga deltagande företag anser att de genom 

det kollektiva projektet fått bättre information än de tidigare haft innan 
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de började sälja på en ny marknad. Företagen har i hög grad utnyttjat och 

ansett sig ha nytta av den erhållna informationen. Enligt utvärderingen 

har projektet påverkat företagens exportbeteende både till art och omfattning 

och bidragit till att öka effektiviteten i exportsatsningarna. 

Samarbetskommitteerna för textilindustrin och konfektionsindustrin samt 

Svenska glasbruksföreningen har begärt att stimulansprogrammen för teko

och glasindustrierna skall förlängas med ytterligare tre år. Kommerskol

legium har givit stöd åt framställningarna om förlängt exportstöd. 

Den utvärdering som har gjorts pekar på att exportstöd med huvudsaklig 

inriktning på individuella bidrag inte ger någon nämnvärd exportstimu

lerande effekt. En god effekt har emellertid uppnåtts inom den .kollektiva 

satsning som studerats. Även kommerskollegium bedömer att de kollektiva 

projekten har haft en stimulerande effekt. Fortsatt stöd för kollektiva insatser 

bör kunna lämnas med anlitande av den information och marknadsför

ingskunskap som nu byggts upp inom exportfrämjandeorganisationen. Detta 

kan ske inom ramen av handelssekreterarkontorens uppdragsvcrksamhet 

och med anlitandc av medel som föreslås stå till förfogande för allmänna 

exportfrämjande projekt. Jag kan således inte förorda att det särskilda ex
portstödet till teko- och glasindustrierna förlängs utan hänvisar till kollektiva 

resurser inom ramen av ett utökat allmänt exportfrämjande stöd. 

Inom industridepartementet har utarbetats en rapport avseende stöd till 

marknadsföring av miljövårdsindustrins produkter (Os I 1974:4). I remissvar 

över rapporten har kommerskollegium och Sveriges industriförbund ställt 

sig tveksamma till att ett särskilt exportstöd inrättas för branschen. Vidare 

har byggbranschens samarbetsråd begärt att ett femårigt program för stöd 

till expor(främjande åtgärder inom bygKbranschen utarbetas omfattande pe

rioden 1975176--1979/80 samt att sammanlagt 25 milj. kr. anvisas för detta 
program. Förslaget om ett exportstödsprogram för byggbranschen har re

missbehandlats. Flera remissinstanser har pekat på svårigheten att ta ställ

ning till förslaget på grund av att underlaget är otillräckligt. Vidare påpekas 

att byggbranschen även omfattar sektorer och företag som inte kan anses 

ha behov av statligt stöd. 

Exportstöd till miljövårdsindustrin och byggbranschen ges redan nu inom 

ramen för de medel som står till förfogande under detta anslag. Detta bör 

kunna ske även i fortsättningen. Särskilt stöd bör enligt min mening inte 

lämnas till dessa branscher. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmälan av reser

vationsanslaget B 2. Handelssekreterare bör I 080 000 kr. föras över till fö

revarande anslag. 
Särskilt exportstöd utgår f. n. inom ramen av fleråriga stimulansprogram 

med följande belopp, nämligen till möbel- och snickeriindustri m. 11., 800 000 

kr. (prop. 1972:47, NU 1972:33, rskr 1972: 196), till sko- och garveriindustri, 

700000 kr. (prop. 1972:127, FöU 1972:25, rskr 1972:325) och delar av me

tallmanufakturindustri, 700 000 kr. (prop. 1974:63, NU 1974:34, rskr 
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1974:226) Även dessa program administreras av SE. För att få en enklare 

anslagsstruktur bör medel som enligt tidigare riksdagsbeslut skall anvisas 

för de angivna ändamålen anvisas under detta anslag och redovisas under 

särskilda anslagsposter. 
Anslaget bör föras upp med sammanlagt 14 130 000 kr. Härav beräknar 

jag 11 930 000 kr. för allmänna exportfrämjande projekt - inberäknat 

2 500 000 kr. för särskilda insatser i de oljeproducerande länderna och 

1 080 000 kr. från anslaget till handelssekreterare - 800 000 kr. för export

främjande åtgärder för möbel- och snickeriindustri m. n., 700 000 kr. för 

sko- och garveriindustri samt 700 000 kr. för delar av metallmanufaktur

industri. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Expor(f;ämjande åtgärder för budgetåret 1975176 anvisa ett 

reservationsanslag av 14 130 000 kr. 

B 4. Svenska handelskamrar i utlandet m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1 536 622 
1 209000 
I 136 000 

Reservation 654 602 

Från anslaget bestrids under innevarande budgetår statens utgifter för 

svenska handelskamrar i utlandet, praktikanter vid dessa handelskamrar 

samt exportfrämjande åtgärder i övrigt. 

I. Svenska handclskamrar i utlandet 
2. Praktikantvcrksamhet vid svenska 

handclskamrar i utlandet 
3. Exportfriimjandc åtgärder i övrigt 

Svenska hande/skamrar i utlandet 

1974175 

504 {)()() 

195 000 
5 IO 000 

I 209 000 

Beräknad ändring 1975176 

Mynd. Föredra-

+ 30000 

+ 73 000 

+ 103000 

ganden 

+ 14 000 

- 47 000 
- 40000 

- 73 000 

De svenska handelskamrarna i utlandet beviljas statsbidrag enligt grunder 

som godkändes av riksdagen åren 1964 och 1965 (prop. 1964: 1 bil. 12 s. 40, 

SU 1964:10, rskr 1964:10 och prop. 1965:1 bil. 12 s. 52, SU 1965:10, 

rskr 1965: 10). 

Statsbidraget utgörs av allmänt bidrag motsvarande 50 % av kamrarnas 

intäkter från medlemsavgifter och av lönebidrag till handelskammarcheferna 

med belopp som varierar mellan 40 000 kr. och 44 000 kr. Hälften av det 

allmänna bidraget betalas ut direkt till handelskamrarna och hälften till 

en handelskamramas fond. 

För budgetåret 1974175 har anvisats 504 000 kr. att fördelas mellan han-



Prop. 1975:1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 38 

delskamrarna i Paris, Madrid, Buenos Aires och Sao Paulo samt handels

kamrarnas fond. Av detta belopp avser 309 000 kr. allmänna bidrag, 172 000 

kr. chefslönebidrag och 23 000 kr. bidrag till ATP-avgifter. 

Svenska utlandshandelskamrarnas förening hemställer att bidraget för bud

getåret 1975176 skall utgå med 534 000 kr. till kamrarna i Paris, Buenos 

Aires och Sao Paulo. Av beloppet utgör 337 000 kr. allmänt bidrag och 

180 000 kr. chefslönebidrag. Detta innebär förslag om höjning av chefslö

nebidragen med 48 000 kr. att fördelas lika på de tre kamrarna. För ATP

avgifter beräknas 17 000 kr. Kammaren i Madrid finansieras och drivs sedan 

den I januari 1975 av svenska staten. 

Praktikanter vid de svenska handelskamrarna i utlandet 

Sveriges exportråd(SE) hemställer att 272 000 kronor anslås för budgetåret 

1975176. SE framhåller att det är nödvändigt med viss uppjustering för 

att återställa stipendiernas värde på orter som drabbats av valutaförändringar 

och fördyrade levnadsomkostnader. SE föreslår också att en praktikant 

som under ett år har tillgodogjort sig erfarenhet från praktikanttjänstgöring 

på industrilandsmarknad skall beredas tillfälle till ytterligare ett års tjänst

göring på handelskammare belägen på utvecklingsmarknad, nämligen i Sao 

Paulo. 

Expor(främjande åtgärder i övrigt 

Till exportfrämjande åtgärder i övrigt har för innevarande budgetår an

visats 510 000 kr. bl. a. för vidareutveckling av metoder för exportstödet. 

Föredraganden 

Handelskammaren i Madrid finansieras och drivs fr. o. m. den 1 januari 

1975 av svenska staten. Medel för detta beräknas under anslaget till han

delssekreterare. Med hänsyn härtill bör medlen till de statsstödda svenska 
. handelskamrarna i utlandet för nästa budgetår räknas ner med 109 000 kr. 

som annars skulle ha tillkommit kammaren i Madrid enligt gällande regler. 

Riksdagarna åren 1964 och 1965 godkände de grunder för statsbidrag 

till handelskamrarna som ännu gäller. I samband därmed godtogs min fö

reträdares förslag, att 50 % av det allmänna statsbidraget till kamrarna skulle 

tillföras en handelskamrarnas fond. Med anledning av att endast tre stats

understödda handelskammare finns kvar och det sammanlagda statsbidraget 

minskat kraftigt förordar jag, att bidragen i sin helhet skall betalas ut direkt 

till ifrågakommande kammare. 

För återstående tre kamrar i Paris, Sao Paulo och Buenos Aires beräknar 

jag en höjning av det allmänna bidraget grundat på medlemsavgifter med 

91 000 kr. Jag tillstyrker vidare en höjning av chefslönebidragen med 32 000 
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kr. att fördelas lika mellan kamrarna i Sao Paulo och Buenos Aires. Det 

bör ankomma på regeringen att avgöra om statsbidrag enligt dessa regler 

skall utgå till handelskammare som inte har slutit samarbetsavtal med Sve

riges exportråd. För praktikanter vid de svenska handelskamrarna i utlandet be

räknar jag en minskning med 47 000 kr. Denna minskning skall vid oför

ändrat antal praktikanter hos de tre återstående kamrarna i Paris, Sao Paulo 

och Buenos Aires medge viss höjning av stipendiebeloppen. Medel för sti

pendier till praktikanter vid kammaren i Madrid, 60 000 kr., bör föras över 

från detta anslag till reservationsanslaget B 2. Handelssekreterare. För ex

portfrämjande åtgärder i övrigt beräknar jag en minskning av anslaget med 

40000 kr. 

Anslaget bör föras upp med sammanlagt I 136 000 kr. Härav beräknar 

jag för utlandshandelskamrarna 518 000 kr., till praktikantverksamheten där 

148 000 kr. och till exportfrämjande åtgärder i övrigt 470 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svenska handelskamrar i utlandet m. m. för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av I 136 000 kr. 

B 5. Importkontoret för u-landsprodukter 

Nytt anslag (förslag) I 000 

Importkontoret för u-landsprodukter (IKU) inrättades den 1 januari 1975 

(prop. 1974:57, UU 1974:7, rskr 1974:206). Kontoret har till uppgift att främja 

import till Sverige från u-länderna och därigenom bidra till dessa länders 
utveckling. Verksamheten finansieras från tredje huvudtitelns reservations

anslag C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram, posten 6. Övriga mul

tilaterala bidrag. Importkontoret leds av en direktör. Till kontoret är knuten 

en rådgivande nämnd. 

Personal 

\1andläggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 
U1gifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även för utrikes resor) 
Expenser 
Lokalkostnader 
Projektmedel 
Till regeringens disposition 

lnkomsrer 
Från anslag under tredje huvudtiteln 
Uppdragsverksamhet 

Nettoutgift 

Beräkning 
1975176 

4 
I 

471 000 
I 000 

70000 
40000 

110000 
300000 
20000 

I 012 000 

-I 010000 
-I 000 
I 000 
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Den verksamhet som skall bedrivas av IKU finansieras enligt riksdagens 

beslut med biståndsmedel men faller inom handelsdepartementets ansvars

område. Jag förslår därför efter samråd med statsrådet Sigurdsen, att ett 

anslag med formellt belopp för IKU förs upp under tionde huvudtiteln. 

IK U bör, som förutsetts i prop. 1974:57, ha möjlighet att bedriva viss upp

dragsverksamhet. Inkomsterna från denna bör få tas till uppbörd av IKU. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att ett formellt belopp 

om I 000 kr. tas upp under ett förslagsanslag benämnt Importkontoret för 

u-landsprodukter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Importkontoret .för u-landsprodukter för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 6. Täckande av förluster på grund av garantier för lån till teko-industri 
samt manuellt arbetande glasindustri. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

450000 
450000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av stats

garantier för lån till teko-industrierna och den manuellt arbetande glasin

dustrin (prop. 1970:41, SU 1970:61, BaU 1970:23, rskr 1970: 165och 1970:188). 

Statsgaranti beviljas enligt särskilda av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 

meddelade föreskrifter. 

Lånegarantisystemet är avsett för lån till investeringar som företagen gör 

för att öka sin marknadsföring på export. Under innevarande budgetår är 

ramen för statens garantiåtaganden 22,5 milj. kr. för teko och 4,0 milj. 

kr. för glas. Ramarna är hittills utnyttjade med endast 2,3 milj. kr. för 

teko och 1,5 milj. kr. för glas. Till garantisystemet är knutet ett förlust
täckningsanslag som ännu inte behövt tas i anspråk. 

Kommerskollegium föreslår att fortsatta garantier för lån till exportändamål 

inryms i de lånegarantiformer som administreras av industriverket samt 

att anslaget för förlusttäckning höjs till 800 000 kr. 

Föredraganden 

Som en följd av vad jag anfört vid anmälan av reservationsanslaget B 3. 

Exportfrämjande åtgärder bör ytterligare lånegarantier inte lämnas av kom

merskollegium efter innevarande budgetårs utgång. 

För utestående garantier föreslår jag ett oförändrat anslag till förlusttäckning 

av 450 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av.förluster på grund av garantier.för lån till teko

industri samt manuellt arbetande glasindustri för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 450 000 kr. 
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B 7. Svenska turisttrafikförbundet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

6 968 000 
7 449000 
7 449000 

Reservation 

41 

För innevarande budgetår har till Svenska turisttrafikförbundet anvisats 

ett reservationsanslag av 7 449 000 kr. 

Från handels- och sjöfartsfonden har efter beslut av Kungl. Maj:t under 

budgetåret 1973174 till förbundet betalats ut 70 000 kr. som bidrag till att 

täcka kostnader för ökade folkpensionsavgifter under budgetåren 1973174 

och 1974/75. 

Kommitten för planering av turistanläggningaroch friluftsområden m. m. 

har i december 1973 avlämnat betänkandet (SOU 1973:52) Turism och re

kreation i Sverige. Betänkandet har remissbehandlats. I betänkandet föreslås 

bl. a. att ett nytt organ, Sveriges turistråd, övertar Svenska turisttrafikför

bundets uppgifter. I avvaktan på att beredningen av denna fråga slutförs 

föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1975176 till Svenska turisttrafil\förbundet beräkna ett reserva

tionsanslag av 7 449 000 kr. 
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C. KOMMERSKOLLEGIUM M. M. 

C I. Kommerskollegium 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

8 669 822 
9 157 000 

10448 000 

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i 

samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. 

Kommerskollegium leds av en styrelse. Chef för kollegiet är en gene

raldirektör, som är styrelsens ordförande. Inom verket finns en planerings

sektion, fyra utrikeshandelsbyråer samt en byrå för inrikeshandel och ad

ministrativa frågor. 

Vidare finns direkt under verkschefen ett särskilt sekretariat för hand

läggning av ärenden om exportfrämjande åtgärder för teko-industrin och 

den manuellt arbetande glasindustrin. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd och en CECA-nämnd samt 

en rådgivande nämnd för frågor angående auktorisation och godkännande 
av revisorer. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även för utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Stipendier till svenska praktikanter vid 
internationella organisationer 

Kommerskollegium 

1974175 

66 
48 

114 

7 835 000 
22000 
74000 

654000 
552 000 

(9 500) 

20000 
9 157 000 

Beriiknad ändring 1975176 

Kommers
kollegium 

+4 
+2 
+6 

+ 953 000 
+ !0000 

of 
+ 488000 
+ 139000 

(38 000) 

of 
+I 590 000 

Föredra
ganden 

of. 
-1 
-] 

+ 784 500 
+ !0000 

of 
+ 455 500 
+ 41000 

(3 000) 

of 
+] 291000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 349 135 kr., varav 265 135 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet, som kräver en anslagsreducering med 512 000 kr., 
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förordar i<.ommerskollegium i första hand nedskärning av kollegiets per

sonalresurser. 

3. För handläggning av ärenden rörande auktorisation och godkännande 

av revisorer behövs en förstärkning med två handläggare och ett biträde 

( + 185 373 kr.). För att kollegiet skall kunna öka sina insatser beträffande 

handläggningen av ärenden om tekniska föreskrifter m. m. behövs ytterligare 

en handläggare på planeringssektionen ( + 79 877 kr.). För övriga uppgifter 

inom kollegiet behövs en förstärkning med en handläggare på inrikes- och 

administrativa byrån ( + 72 756 kr.) samt en expeditionsvakt ( + 44 582 kr.). 

Medel till tillfällig arbetskraft och expertis bör anvisas med 50 000 kr. 

4. För upprustning av vissa lokaler och för täckande av följdkostnader 

för nya tjänster behövs ett engångsanslag på 38 000 kr. Anslagsposten Ex

penser behöver därutöver räknas upp med 35 600 kr. bl. a, för inventarier 

och kopieringskostnader. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

10 448 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare en handläggande 

tjänsteman för ärenden rörande auktorisation och godkännande av revisorer 

(3). En personlig byråchefstjänst med tjänstgöring som chef för östekono

miska byrån har hittills funnits inrättad under anslag på fjärde huvudtiteln. 

Denna tjänst bör föras över till kommerskollegiets anslag. Jag har räknat 

medel för denna tjänst. 

Medel har vidare beräknats för ytterligare tillfällig arbetskraft och expertis. 

Med anledning av att det särskilda stödet till exportfrämjande åtgärder 

för teko-industri och manuellt arbetande glasindustri föreslås avvecklat 
fr. o. m. budgetåret 1975176 upphör det till kommerskollegium knutna teko

sekretariatet med sin verksamhet. För avvecklingsarbetet krävs under bud

getåret 1975176 fortfarande viss personal. Anslagsbehovet minskar med 
223 669 kr. 

De bilaterala kontakterna på utrikeshandelns område ökar f. n. starkt. 

Detta sker såväl på grund av formaliserade överenskommelser som av andra 

skäl. Inte minst gäller det kontakterna med de oljeproducerande länderna. 

Om denna verksamhet skulle kräva resurstillskott, kan detta ges efter pröv

ning av regeringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommersko/fegium för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 10 448 000 kr. 
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C 2. Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 

1973174 
1974175 
1975176 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

264 722 
453 000 
522 000 

44 

Frän anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa interna

tionella organ. För budgetåret 1975/76 torde medel beräknas enligt följande. 

1974/75 1975/76 

I. Internationella byrån i Paris för ut-
ställningar (prop. 1947:1 bil. 12 s. 156) 14000 16000 

2. Organisationen för intellektuell iigan
dcriitl. internationella byrån 
IWIPO/BIRPIJ' lprop. 1956:1 bil. 12 s. 196000 254000 
161. 1963 I hil. 12 s. J52J 

l Internationella rilclgivandc bomulls-
kummittcn (JCAC) (prup. 1951:47) 15000 18000 

4. Internationella studiegruppen IOr bly
och zinkfrågor (prop. 1960:1 hil. 12 
s. 2841 JO 000 12 000 

5. Internationella kaffeorganisationen 
(prop. 19621 bil. 12 s. 281) 

6. Internationella gummistudiegruppen 
tprop. 1966:1 bil. 12 s. 168) 

7. Internationella kakaoorganisationen 
(prup. 1973J6l • 

8. Ovrigt 

'Avgifier 

125000 129000 

10000 13 000 

33000 30000 
50000 50000 

453 000 522 000 

Parisunionen, skydd av industriell äganderätt 
Niceunionen, varumärkesklassificering 
Locarnounionen. industriell design 
Frivill~i:a bidrag 
Konventionen angående internationellt patentsamarbete (PCT) 

Ändring 

+ 2000 

+ 58 000 

+ 3000 

+ 2000 

+ 4000 

+ 3000 

- 3000 

+ 69 000 

Kommitten for internationellt samarbete för informationsåtervinning mellan patent
verk (ICIREPAT) 
Konventionen angående internationell patentklassificering (IPC) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer m. m. för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 522 000 kr. 

C 3. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

60 226 
53000 

233 000 

Från anslaget bestrids utgifter för arvoden, expenser, m. m. för gransk

ningsnämnden för försvarsuppfinningar, oljelagringsrådet, resegarantinämn-



Prop. 1975:1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 45 

den och lotterinämnden. Dessa institutioners medelsförbrukning budgetåret 

1975/76 har beräknats enligt följande. 

1974/75 

I. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 
(prop. 1971:138) 38000 

2. Oljclagringsrådet (prop. 1957:144 och 1969:136) 9000 
3. Rescgarantinämnden (prop. 1972:92) 6000 
4. Lotterinämnden (prop. 1974:51) 

53000 

Föredraganden 

Reriiknad 
ändring 
1975176 

+ I 000 
of 

+ 9000 
+ 170000 
+ 180000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 
att till Kostnader.för vissa nämnder m. m. för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 233 000 kr. 
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D. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR 

D I. Marknadsdomstolen 

1973174 Utgift 
J 974175 Anslag 
1975176 Förslag 

844600 
769 ()()() 

I 015 000 

46 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt lagen (1953:603) om mot

verkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet, lagen 

(1970:412) om otillbörlig marknadsföring och lagen (1971: 112) om förbud 

rnot oskäliga avtalsvillkor. 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt åtta 

andra ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för ärenden om 

konkurrensbegränsning och en för ärenden om otillbörlig marknadsföring 

jämte ärenden om oskäliga avtalsvillkor. Av övriga ledamöter företräder 

tre företagarintressen och tre konsument- och löntagarintressen. Till dom

stolen är knutet ett kansli. 

1974/75 Beräknad ändring 1975176 

Marknads
domstolen 

Föredra
ganden 

-------------------··-·---------

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även 
för utrikes resor) 

Lokalkostnader 
Expenser 

M arknadsdomsto/en 

4 
4 
8 

673 000 
1000 

34000 
32000 
29000 

769 000 

I of 
of. of. 
+I of_ 

+ 227 000 +112000 
of. of. 

+ 3 000 of. 
+ 141 000 + 129 000 
+ Il 000 + 4 500 

+ 382 000 + 246000 

I. Pris- och löneomräkning 284 600 kr., varav 21 600 kr. avser höjt lö

nekostnadspålägg. 

2_ I 0-alternativet förordas en minskning av medlen för sekreterare. Kon

sekvenserna för domstolens verksamhet skulle bli en ytterligare ökad hand

läggningstid och växande ärendebalanser. 

3. En tjänst som kanslichef behövs med hänsyn till den ökade admi

nistrativa belastningen samt för att bevara kontinuiteten i verksamheten 

(+ 119 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Marknadsdomstolen för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 1015000 kr. 

D 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

1 740 383 
1782000 
1 979000 

Näringsfrihetsombudsmannen (NO) handhar uppgifter som tillkommer 

honom enligt lagen (1953:603) om mot verkande i vissa fall av konkurrens

begränsning inom näringslivet. 

NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verk

samheten är uppdelad på rotlar. 

1974175 Beräknad Undring 1975176 

Närings fri- Föredra-
hctsombuds- gandcn 
mannen 

Personal 
!;landläggande personal 14 +2 of. 
Ovrig personal 6 of. of. 

20 +2 of 
Anslag 
Lönekostnader 1 572000 + 297000 + 176000 
Sjukvård 5000 of. of. 
Reseersättningar (även 

för utrikes resor) 18000 + 13000 + 5000 
Lokalkostnader 144000 + 6000 + 6000 
Expenser 43 ()()() + 13 ()()() + 9 500 

I 782000 + 329 000 + 197 000 

Näring!Jfrihetsombudsmannen 

I. Pris-och löneomräkning m. m. 201 500 kr., varav 52 500 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordas en personalminskning, vilken skulle medföra 

minskat utrymme för egna initiativärenden. 

3. För en rotel med arbetsuppgifter i fråga om det internationella och 

nordiska samarbetet m. m. begärs en tjänst i Fe 21 som chef och en by

råsekretcrartjänst ( + 180 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Näring!Jfrihetsombudsmannen för budgetåret 1975176 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 979 000 kr. 



Prop. 1975:1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 

D 3. Konsumentombudsmannen 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 138 206 
2 331 000 
2 630 ()()() 

48 

Konsumentombudsmannen <KO) handhar uppgifter som tillkommer ho
nom enligt lagen (1970:412) om otillbörlig marknadsföring och lagen 
(1971:112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor. 

KO biträds i sin tjänstutövning närmast av en ställföreträdare. Verksam
heten inom KO:s kansli är uppdelad på olika enheter för marknadsförings
ärendcn, för ärenden om oskäliga avtalsvillkor och för information. 

1974/75 Beräknad iindring 1975176 

Konsument- Föredra-
ombuds- ganden 
mannen 

Personal 
•.Iandläggande personal 14 +3 of. 
Ovrig personal 8 +4 of. 

22 +7 of 
Anslag 
Lönekostnader I 944 000 +510000 + 264000 
Sjukvård 5 500 + 3 500 + I 000 
Reseersättningar läven 
utrikes resor) 30000 + 5000 + 2000 
Lokalkostnader 114000 + 43000 + 6000 
Expenser 237 500 + 228 500 + 26 000 

O:irav engångsutgilier (3 000) (+ 114000) (- 3000) 
2 331 000 + 790000 + 299 000 

-----·-

Konsumentombudsmannen 

I. Pris- och löncomräkning m. m. l 56 600 kr., varav 62 600 kr. avser 
höjt lönckostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordas i första hand en minskning av personalen på 
marknadsföringssidan. En nedskärning av anslaget är oförenlig med den 
nuvarande målsättningen för verksamheten. 

3. För avtalsvillkorsärenden behövs en förstärkning med en kvalificerad 
handläggare (+ 97 300 kr.). 

4. För marknadsföringsärenden behövs ytterligare en handläggare 
+ 73 700 kr.). 

5. För informationsfrågor behövs en förstärkning med en handläggare 
(+70\00 kr.). 

6. Ytterligare medel krävs för anlitande av experter (+ 40 000 kr.). 
7. Expcnsposten behöver räknas upp bl. a. för löpande information och 

anskaffning av telefonväxel (+ 201 000 kr.). 
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8. För registrering, arkivering, expeditionsgöromål samt betjäning av te-

lefonväxel krävs medel motsvarande tre och en halv tjänst(+ 174 900 kr.). 

9. En utökning av lokalerna erfordras (+ 36 000 kr.). 

10. Medlen för reseersättningar behöver räknas upp (+ 3 000 kr.). 

Härutöver hemställs, att den översyn av myndighetens organisation, som 

aviserades i prop. J970:58 angående anslag till marknadsrådet och konsu

mentombudsmannen, nu genomförs. 

Föredraganden 

Konsumentombudsmannen har i januari 1974 bl. a. lämnat förslag om 

vissa ändringar i marknadsföringslagen. Vidare har reklamutredningen (K 

1967:43) i betänkandet (SOU 1974:23) Reklam V, Information i reklamen, 

föreslagit lagstiftning som har nära anknytning till de av konsumentom

budsmannen föreslagna åtgärderna. Med hänsyn bl. a. hänill anser jag att 

organisationsöversynen bör anstå ytterligare en tid. Behovet av personal

förstärkning för handläggning av marknadsförings- och avtalsvillkorsären

den bör tillgodoses genom uppräkning av medlen för extra personal. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 
att till Konsumentombudsmannen för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 630 000 kr. 

Statens pris- och kartellnämnd 

Statens pris- och kartellnämnd är central forvaltningsmyndighet för frågor 

rörande prisövervakning. Nämnden har till uppgift att följa utvecklingen 
av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom 

näringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. Nämnden 

skall föra kanellregister samt utföra sådana utredningar som behövs för 

den löpande pris- och marginalövervakningen och för tillämpning av lagen 
(1953:603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom 

näringslivet och lagen (1971:112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor. 

Nämnden leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören 

hos nämnden och åtta andra ledamöter, som Kungl. Maj:t utser särskilt. 

Inom nämnden finns en avdelning för pris- och konkurrensövervakning 

samt utredande verksamhet. Avdelningen är uppdelad på fyra byråer. Vidare 

finns en statistisk byrå, en administrativ byrå samt en upplysningssektion 

och ett planeringssekretariat. 

/f!formationsverksamheten vid statens pris- och kartellnämnd m. m. 

I det förslag till ändrad organisation av statens pris- och kanellnämnd 

CSPK) som framlades för vårriksdagen 1973 (prop. 1973:58) anförde jag bl. a. 

4 Riksdagen /975. I sam/. Nr I. Bilaga 12 
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att SPK i likhet med andra myndigheter bör försöka sprida information 
om den egna verksamheten. På nera punkter är en sådan information av 
avgörande betydelse för att nå syftet med SPK:s verksamhet. Förslaget in
nebar att ansvaret för en del av den mera direkt konsumentorienterade 
information som nu handhas av SPK skulle överföras till konsumentverket. 
I samband därmed skulle en del av de medel som SPK disponerar för allmän 
upplysningsverksamhet också överföras till konsumentverket. Riksdagen 
beslöt att en omdisponering av resurser enligt vad som då anfördes inte 
skulle komma till stånd innan en närmare utredning gjorts om förutsätt
ningarna för och konsekvenserna av en sådan omdisponering (NU 1973:40, 
rskr 1973: 155). 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 2 november 1973 tillkallade 
jag en sakkunnig med uppdrag att utreda frågan om informationsverksam

heten vid statens pris- och kartellnämnd m. m.' Den sakkunnige har i be
tänkandet (Os H 1974:2) presenterat sitt förslag. 

Efter remiss har yttrande över betänkandet avgetts av marknadsdoms
tolen. näringsfrihetsombudsmannen (NO), konsumentombudsmannen 
(KO). SPK och konsumentverket. Vidare har yttrande inkommit från Nä
ringslivets delegation för marknadsrätt (NDM). 

Utredningen 

Utredningen konstaterar att syftet med samhällets konsumentpolitiska 
verksamhet är att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på 
marknaden. Konsumentinformationen har härvid en utbildande uppgift som 
normalt inte ingår i myndigheternas allmänna informationsansvar och som 
kan sägas utgöra ett medel i statsmakternas strävan att göra konsumenterna 
mer skickade att fatta väl underbyggda konsumtionsbeslut. Konsument
verkets tillkomst kan ses som ett uttryck för samhällets strävanden att samla 
den konsumentpolitiska verksamheten och den konsumentinriktade infor
mationen till ett organ. En av konsumentverkets huvuduppgifter är sålunda 
att genom utbildning och information stärka konsumenternas ställning. 

Utredningen har vid sina överväganden funnit att en total avgränsning 
från SPK av sådana informationsuppgifter som syftar till att informera en
skilda konsumenter inte är lämplig. En klar kompetensfördelning mellan 
konsumentverket och SPK har dock eftersträvats. Uppgiften att informera 
i anslutning till frågor om priser, prisutveckling och konkurrensförhållanden 
m. m. bör ankomma på SPK i det kortsiktiga. nyhetsförmedlande perspek
"tivet. De åtgärder däremot. som ingår i en mer omfattande påverkans- och 
utbildningsprocess. har ett nära samband med andra likartade åtgärder gen
temot konsumenten. Tyngdpunkten i en sådan samverkande informations
process skall därför ligga hos det organ som har det övergripande ansvaret 

' Som sakkunnig tillkallades avdelningschefen Jan Engman. 
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for konsumentinformationen, nämligen konsumentverket. Enligt utredning
en är det därför naturligt att den del av SPK:s informationsverksamhet 
som har en långsiktig och utbildningsmässig inriktning överfors till kon
sumentverket. Detta innebär att den hittills av SPK bedrivna verksamheten 
gentemot studiesektorn bör överOyttas till konsumentverket. Likaså menar 
utredningen att den typ av konsumentorienterade kampanjer som hittills 
bedrivits av SPK i framtiden bör vara en uppgift för konsumentverket. 

SPK:s informationsverksamhet bör enligt utredningen i ökad omfattning 
integreras i den övriga verksamheten inom nämnden. lnformationsfunk

tionen bör engageras på ett tidigt stadium i utredningsarbetet. Härigenom 

får informationsfunktionen ökad inblick i och kunskap om nämndens verk
samhet samtidigt som dess speciella kompetens får möjlighet att påverka 
utredningsarbetet, i synnerhet vad gäller formerna för spridning av resultatet. 

Beträffande nämndens tidskrift, Pris- och kartellfrågor (PKF), föreslår ut
redningen, i syfte att skapa förutsättningar för en bättre ekonomi för tid
skriften. vissa förändringar i dess utformning. Innehållet bör enligt utred
ningen utgöras av korta referat av SPK:s utredningar, referat av marknads
domstolens utslag i konkurrensbegränsningsärenden samt referat av vik
tigare beslut från NO. Marknadsdomstolens utslag i ärenden som rör mark
nadsföring eller avtalsvillkor skulle således ej publiceras i tidskriften. I stället 
hänvisar utredningen till den publicering som sker i KO:s tidning. Vidare 
föreslå'> att den tekniska utformningen förenklas samt att tidskriften utges 
och redigeras inom SPK. Genom de föreslagna åtgärderna menar utred
ningen att det blir möjligt att uppnå en självfinansiering av tidskriften vad 
avser kostnader for teknisk produktion, marknadsföring och distribution. 

Utredningen förorctar en utbyggnad av nämndens information till den 
fackliga pressen och de fackliga organisationerna. 

Organisatoriskt föreslår utredningen att informationsfrågorna även i fort
sättningen handläggs inom en särskild enhet, som inrättas inom linjeor
ganisationen och är direkt underställd verkschefen. 

Utredningen har kommit fram till att de informationsaktiviteter som är 
riktade mot studiesektorn tillsammans med kampanjaktiviteterna under det 
senaste budgetåret tagit i anspråk personalresurser motsvarande två hand
läggartjänster. Mot bakgrund härav föreslår utredningen att två tjänster över
fors från SPK till konsumentverket för uppgifter gentemot studiesektorn 
och for konsumentinriktad kampanjverksamhet, dvs. uppgifter som utred
ningen anser i fortsättningen skall åvila konsumentverket. Därefter kommer 
informationsenheten vid SPK att bestå av åtta befattningshavare, varav fem 
handläggare. 

Vad gäller de resursmässiga konsekvenserna i övrigt har utredningen an
tagit att medel som står i viss proportion till vad SPK i genomsnitt förbrukat 
under de senaste tre budgetåren för läromedel och kampanjverksamhet fort
siittningsvis skall anvisas konsumentverket. Detta skulle, beräknat på in
nevarande budgetårs anslag, innebära att 560 000 kr. kommer att överföras 
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till verket. Under samma förutsättning bör enligt utredningen SPK anvisas 

ett belopp om 100 000 kr. under anslagsposten Allmän upplysningsverk

sarnhet. 

Remissyftrandena 

Flertalet av remissinstanserna instämmer i eller lämnar utan erinran ut

redningens förslag beträffande uppgiftsfördelningen mellan SPK och kon

sumentverket. Beträffande övriga frågor anförs på vissa punkter tveksamhet 

till utredningens förslag. 

Marknadsdomstolen, NO och NDM avstyrker helt eller delvis utredning

ens förslag rörande PKF. 
KO delar utredningens uppfattning om att en klarare kom p etens -

f ö r d e I n i n g m e 11 a n k o n s u m e n t v e r k e t o c h S P K torde 

uppnås, om den del av SPK:s informationsverksamhet till allmänheten som 

har en långsiktig och utbildningsmässig inriktning överförs till konsument

verket, medan det läggs på SPK att sprida aktuell information om den 

pris- och marginalövervakande verksamheten. KO förutsätter att SPK, i 

enlighet med utredningens förslag, skall kunna göra mera brett upplagda 

kampanjer på prisområdet även i fortsättningen. 

SPK understryker vikten av att de som informerar konsumenterna om 

priser och prisutveckling har en fortlöpande kontakt med och insyn i den 

verksamhet vars resultat informationsåtgärderna skall grundas på. Det rör 

sig sålunda inte enbart, anför nämnden, om rent fysisk närhet till ett visst 

bakgrundsmaterial. utan krav måste även ställas på kunskap hos informa
tionspersonalen om l. ex. aktuella frågeställningar inom prisövervakningen 
och om bakgrunden till och utvecklingen av utredningsverksamheten. Re

gelbundna kontakter med utredarna är ofta en förutsättning för ett effektivt 

fullgörande av informationsuppgiften. 
SPK menar dock att det kan finnas skäl att pröva en uppdelning av in

formationsansvaret enligt utredningens tanke, dvs. så att man från SPK:s 

ansvarsområde avskiljer sådana åtgärder som, i den mån de berör allmän

heten-konsumenterna, kan sägas ingå i en mera långsiktig påverkans- och 

utbildningsprocess. Gränsen mellan ett kortare respektive längre perspektiv 

liksom mellan målgruppen konsumenter visavi andra målgrupper kan emel

lertid bli svår att dra i det enskilda fallet. Även utredningen har för övrigt 

tänkt sig att mera brett upplagda kampanjaktiviteter i vissa fall också i 

fortsättningen bör kunna planeras och genomföras av SPK, fastän detta 

inte liingre skall betraktas som en del av den löpande informationsverk

samheten. Nämnden tar fasta härpå och räknar med att i uppkommande 

fall få till regeringens prövning anmäla planer och resursbehov. 

Vad gäller det fortsatta arbetet med jämförprisfrågan, instämmer nämn

den i utredningens synpunkt att påbörjade aktiviteter inte förs över till kon

sumentverket utan fullföljs inom SPK. 
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Konsumentverket menar att en samordning av långsiktiga informations

aktiviteter hos de myndigheter, som verkar på det konsumentpolitiska om

rådet, är nödvändig för en systematisk påverkan och utbildning. Härigenom 

kan man, anför verket, uppnå både praktiska fördelar och större effektivitet. 

Konsumentverket delar därför utredningens uppfattning, att den verksamhet 

inom SPK, som avser den mera långsiktiga informationsverksamheten, bör 

överföras till konsumentverket och att den mera kortsiktiga - nyhetsför

medlande - informationen om priser, prisutveckling och konkurrensför

hållanden m.m. bör ses som en myndighetsåtgärd och tillkomma SPK. 

Klart Pris kampanjen, som är kopplad till jämförprismärkningen, bör enligt 

konsumentverket överföras till verket. Praktiska skäl talar dock för att redan 

igångsatta informationsaktiviteter avslutas av SPK. 

NO däremot ställer sig tveksam till utredningens förslag att överföra den 

av SPK bedrivna informationsverksamheten gentemot studiesektorn liksom 

kampanjverksamheten till konsumentverket. NO menar att genom över

flyttning av större delen av SPK:s informationsanslag till konsumentverket 

minskar SPK:s möjligheter att i den form och vid den tidpunkt SPK finner 

lämplig gå ut med information om pris- och konkurrensförhållanden och 

grundläggande upplysning om ekonomiska samband. Sådan objektiv fak

tainformation bör normalt göras av det organ som har den mest ingående 

erfarenheten av och insikten i de aktuella förhållandena. En bidragande 

orsak till NO:s tveksamhet till förslaget om överflyttning är oklarheten i 

gränsdragningen mellan de två myndigheternas ansvarsområden och de ef

fekter som denna oklarhet kan få för de aktuella uppgifternas fullgörande. 
NO förutsätter - även om detta inte klart framgår av förslaget - att ex

empelvis information om SPK:s utredningar i pris- och konkurrensfrågor 

skall ske genom SPK:s försorg även om det här inte är fråga om information 
i ett kortsiktigt perspektiv. 

Beträffande de o r g a n i sa t o r i s k a frågor n a biträder SPK utred

ningens förslag att informationsfunktionen ges en med övrig verksamhet 

jämställd placering som en enhet inom linjeorganisationen. Vidare godtar 

nämnden att informationsfunktionen i framtiden kommer att bestå av åtta 

befattningshavare, varav fem handläggare. 

Några remissinstanser berör frågan om res u r s förde I ni n gen mel

lan SPK och konsumentverket. Härvid gör SPK inte någon invänding mot 

att en del av de medel som i budgeten brukar ställas till nämndens förfogande 

under anslagsposten Allmän upplysningsverksamhet, i stället tilldelas kon

sumentverket. Nämnden biträder, utom på en punkt, de slutsatser i fråga 

om medelstilldelningen som utredningen dragit härav. Den andel av hit

tillsvarande anslag som ursprungligen varit avsedd för regional upplysnings

verksamhet, bör enligt nämndens mening, även i fortsättningen anvisas 

SPK. Beloppet uppgår till 60 000 kronor. 

Konsumentverket tillstyrker utredningens förslag att verket tillförs medel 

för utbildnings- och kampanjverksamhet. Dessa medel bör emellertid enligt 
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konsumentverkets mening beräknas till ett belopp om cirka 850 000 kronor, 
motsvarande bl. a. kostnaden för tre kvalificerade handliiggare. 

NO ifrågasätter om inte åtminstone en del av de resurser som SPK har 
för kampanj- och utbildningsverksamhet bör bibehållas hos nämnden för 
att möjliggöra vissa aktiviteter på dessa områden i nämndens regi. 

Utredningens förslag rörande tidskriften Pris - och 
kartell frågor (PKF) diskuteras förhällandcvis ingående av remissin
stanserna. Härvid framhåller marknadsdomstolen att det är av mycket stor 
betydelse att dess avgöranden i såväl konkurrens- som marknadsförings
och avtalsvillkorsärenden ges publicitet och vinner spridning. Först där
igenom kan domstolen helt fylla sin rättsskapande funktion inom dessa 
områden. Det har därför varit av stort värde att domstolens samtliga beslut 

kontinuerligt publicerats i PKF. 
Marknadsdomstolcn anför vidare att det kan finnas sakliga skäl att ärenden 

som rör marknadsföring eller avtalsvillkor inte ges utrymme i tidskriften, 
varför domstolen inte vill motsätta sig att den information som rör just 
denna del av verksamheten faller bort. Därmed försvinner enligt domstolen 
cirka 80 procent av det material från marknadsdomstolen som nu publiceras 
i PKF. Med hänsyn härtill vore det enligt domstolens bedömning rimligt 
att den återstående informationsdelen bibehölls i oförändrat skick, bl. a. där
för att domstolens avgöranden är av stort intresse just för den krets som 
via PKF får aktuell information om pris- och konkurrensfrågor. 

Domstolen är tveksam inför utredningens utgångspunkt att den statliga 
informationen på pris- och kartellområdet skall vara självfinansierande. Det 
finns enligt domstolens mening inga starka skäl för att, i syfte att göra 
just tic.lskriftsinformationen på pris- och kartellområdet självfinansierande, 
begränsa denna informations omfång och kvalitet. Härtill kommer att ett 
bortfall i PKF av marknadsdomstolens avgöranden in extenso på detta om
råde kan, såsom domstolen ser saken, leda till merarbete och merkostnad 
vid domstolen för att stencilera och distribuera avgöranden respektive lämna 
muntlig information om dessa. 

NO anför liknande synpunkter och menar att publicitetsprincipen är en 
av hörnstenarna i den svenska pris- och konkurrenspolitiken och som sådan 
omistlig, om den konkurrensfrämjande verksamheten skall kunna fullgöras 
i enlighet med statsmakternas intentioner. Detta framgår enligt NO tydligt 
av pris- och konkurrenslagstiftningens förarbeten. 

Vidare framhåller NO all PKF från NO:s synpunkt inte enbart har in
formationskaraktär utan också tillgodoser det intresse av dokumentation 
som finns när det gäller NO:s prejudikatskapande verksamhet. Dokumen
tationsaspekten skulle. menar NO, helt försvinna om tidskriften endast skul
le uppta korta notiser om ett fåtal ärenden. En nedskärning av PKF enligt 
utredningens förslag måste enligt NO kompenseras med andra, sannolikt 
dyrbarare och mindre effektiva dokumentationsformer. 

NO kan heller inte acceptera all hela ansvaret för materialurval, redigering 
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osv. av information i PKF från NO skall överföras på SPK såsom utgivare 
av tidskriften. Detta ställningstagande är. menar NO. närmast självklart 
mot bakgrunden av att denna information i väsentlig utsträckning har pre
judikatskapande karaktär. NO ifrågasätter vidare starkt om självfinansiering 
av PKF skall vara ett oeftergivligt krav. 

NDM framhåller, att förslaget om sättet för publicering av marknads
domstolens beslut och NO:s avgöranden inte är godtagbart bl. a. eftersom 
utdrag, som redigerats vid olika tidpunkter. är helt oanvändbara i praktisk 
verksamhet. Vidare understryks att en uppdelning av publikationsverksam

heten inom marknadsrätten på två skilda publikationer är praktiskt olämplig. 
Enligt NDM är tiden mogen för att överväga införandet av en marknads
rättens årsbok, publicerad i fyra till sex häften om året. 

KO förordar att utredningens förslag beträffande PKF genomförs, och 
framhåller att de flesta läsare enligt KO:s erfarenhet föredrar en redak
tionell bearbetning av marknadsdomstolens avgöranden i stället för ett 
återgivande in extenso. 

KO tillstyrker vidare att marknadsdomstolens slutliga beslut i fullständigt 
skick samlas i en årlig utgåva. KO understryker vikten av att marknads
domstolen också svarar for en tillräcklig stencilupplaga av besluten som 
fortlöpande tillställs den juridiskt specialintresserade målgrupp, som har be
hov av att snabbt få tillgång till domstolens beslut. 

SPK anför att vid en förändring av PKF uppkommer frågan om kom
penserande åtgärder i syfte att tillgodose det behov av att få tillgång till 
ett mera utförligt dokumentationsmaterial som trots allt föreligger hos 
olika grupper. För nämndens del skulle detta i väsentlig mån kunna tillgodo
ses genom en mera systematisk utgivning av de fullständiga utrednings
rapporterna. 

Det iir emellertid inte möjligt, framhåller nämnden, att bortse från att 
redan i direktiven till utredningen klart anges, att information av den typ 
PKF representerar bör vara ekonomiskt självbärande. Att åstadkomma detta 
med ett oförändrat eller endast i ringa grad minskat omfång hos tidskriften 
torde inte vara möjligt. Mot denna bakgrund anser sig nämnden inte kunna 
motsätta sig att förändringar vidtas i fråga om PKF i ungefär den omfattning 
utredningen tänker sig. 

Föredraf{anden 

Innan jag redovisar mina ställningstaganden i de anslagsfrågor som rör 
statens pris- och kartellnämnd (SPK), vill jag redogöra för min syn på de 
förslag som den sakkunnige lagt fram beträffande informationsvcrksam
heten vid nämnden. 

Utredningen hade enligt sina direktiv bl. a. att företa en översyn av 
SPK:s hela informationsverksamhet samt att i detta sammanhang pröva 
frågan om uppgiftsfordelningen mellan nämnden och konsumentverket på 
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informationsområdet. Utredningen har därvid funnit att en total avgränsning 

från SPK av sådana informationsuppgifter som syftar till att informera den 

enskilde konsumenten inte är lämplig. Utredningen har dock eftersträvat 

en klar kompetensfördelning mellan SPK och konsumentverket. Utred

ningsförslaget innebär att den hittills av SPK bedrivna informationsverk

samheten gentemot studiesektorn liksom den typ av konsumentorienterade 

kampanjer som hittills har bedrivits av SPK i framtiden bör vara en uppgift 

för konsumentverket. Detta skulle innebära att information som har lång

siktig och utbildningsmässig inriktning bedrivs av konsumentverket medan 

information om priser och prisutveckling i det kortsiktiga, nyhetsförmed

lande perspektivet skulle tillkomma SPK. 

Remissinstanserna har, med något undantag, godtagit eller lämnat för

slaget utan erinran. 

En samordning av de långsiktiga informationsaktiviteterna hos de myn

digheter som är verksamma på det konsumentpolitiska området är enligt 

min mening en förutsättning för att de resurser som disponeras för ändamålet 

skall utnyttjas på bästa sätt. Konsumentverket är central förvaltningsmyn

dighet på det konsumentpolitiska området. Jag finner det därför naturligt 

att ansvaret för information med mera allmänt konsumentorienterad in

riktning åvilar verket. I likhet med flertalet remissinstanser kan jag därför 

biträda utredningens förslag beträffande uppgiftsfördelningen mellan SPK 

och konsumentverket. 

Jag vill liksom utredningen inte utesluta möjligheten att SPK kan behöva 

komplettera den löpande informationsverksamheten med mera brett upp

lagda informationsaktiviteter på prisområdet. De nu pågående aktiviteterna 

rörande jämförpriser bör slutföras av SPK. 

Beträffande frågan om nämndens organisation delar jag utredningens upp

fattning som biträds av flertalet remissinstanser att informationsfrågorna 

även i fortsättningen bör sammanhållas inom en särskild enhet. Jag till

styrker förslaget att informationsenheten skall omfatta åtta tjänster, varav 

fem handläggare. Jämfört med dagsläget innebär detta en minskning med 

två tjänster för handläggare. Motsvarande personalförstärkriing bör ske på 

konsumentverket. 

I konsekvens med förslag! rörande uppgiftsfördelningen mellan SPK och 

konsumentverket föreslår utredningen att medel motsvarande kostnaden 

för kampanjverksamheten och produktion av läromedel överförs till kon

sumentverket. Detta belopp beräknas till 560 000 kronor varför, om man 

utgår från innevarande budgetårs anslag för SPK, nämnden i framtiden under 

anslagsposten Allmän upplysningsverksamhet skulle anvisas 100 000 kro

nor. Jag tillstyrker utredningens förslag. 

Tidskriften Pris- och kartellfrågor bör enligt utredningen omarbetas till 

att innehålla korta referat av SPK:s utredningar, referat av marknadsdom

stolens utslag i viktigare konkurrensbegränsningsärenden samt referat av 

viktigare beslut från NO. Tidskriften skall redigeras inom och ges ut av 
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SPK. Utredningen har bedömt det möjligt att genom de föreslagna åtgär
derna uppnå självfinansiering i vad avser kostnader för teknisk produktion, 
marknadsföring och distribution. 

Information av den typ som det här gäller bör enligt min uppfattning 
i princip vara ekonomiskt självbärande. Eventuella subventioner bör re
dovisas öppet. 

Ett genomförande av utredningens förslag möjliggör att information om 
pris- och konkurrensförhållanden kan spridas utan omfattande subventioner. 
På så sätt kan medel frigöras för SPK:s övriga informationsverksamhet. 
Det torde fä ankomma på SPK att arbeta vidare med frågan om tidskriftens 
utformning m. m. Därvid bör de invändningar som gjorts under remiss
behandlingen beaktas varvid samråd bör ske med berörda myndigheter. 

Vissa av de förslag jag nu framfört får anslagsmässiga konsekvenser. Jag 
återkommer till detta i anslutning till respektive anslag. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att godkänna vad jag förordat beträffande informationsverksam
heten vid statens pris- och kartellnämnd. 

D 4. Statens pris- och kartellnämnd 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

Personal' 
tlandläggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

därav engångsutgifier 
Sjukvård 
Resecrsäuningar (även 

utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgilicr 
Allmän upplysnings-

verksamhet 

15543990 
15 279000 
15 940 000 

1974175 

110 
58 

168 

11 353 000 

30000 

150000 
I 816000 
I 270000 

(25 000) 
660000 

15 279000 

Beräknad ändring 1975/76 

Statens pris- Föredra-
och kartell- ganden 
niimnd 

+ 9 -I 
+ 8 +I 
+ 17 of. 

+2041000 +I 080000 
(+ 75 000) 
+ 16000 + 16000 

+ 17 000 25000 
+ 199 000 + 86000 
+ 896 000 + 64000 

(+ 483 000) (- 25 000) 
- 560 000 

+ 3169000 + 661 000 

1 Den för handHiggning av prisstoppsärenden anställda extra personalen. som den 

I juli 1974 uppgick till 30 personer. har ej medräknats. 
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Statens pris- och kartellnämnd 

I. Pris- och löneomräkning 1 328 000 kr., varav 373 000 kr. avser höjt 
lönekostnads pålägg. 

2. I 0-alternativet förordas bl. a. minskning av personalen med fem tjäns

ter, av kostnaderna för reseersättningar samt av upplysningsverksamheten. 

En resursbegränsning i enlighet med 0-alternativet skulle innebära att nämn

den inte kan upprätthålla önskvärd ambitionsnivå vad avser prisövervak

ningen. Vidare skulle information om nämndens utredningar inte kunna 

spridas på ett tillfredsställande sätt. 

3. Ökade kostnader för sjukvård(+ 16000 kr.). 

4. Ökade redovisningskostnader ( + 2 000 kr.). 

5. För bl. a. två pris- och marginalnivåundersökningarerfordras ytterligare 

medel (+ 215 000 kr.). 

6. Personalförstärkningar yrkas vid avdelningen för pris- och konkur

rensövervakande samt utredande verksamhet med fyra assistenttjänster, 

samt fyra biträdestjänster ( + 490 000 kr.). 

7. För överläggningar med prissättare yrkas fyra tjänster för byråchefer 

( + 553 000 kr.). 

8. För utökad verksamhet som är erforderlig med hänsyn till riksdagens 

beslut angående regleringen av priserna påjordbruksprodukter m. m. behövs 

fem tjänster för handläggare ( + 427 000 kr.). 

9. Kostnader för personalutbildning ( + 40 000 kr.). 

10. Ökade kostnader för vissa register ( + 190 000 kr.). 

11. Upprustning av maskinbeståndet m. m. (+ 181 000 kr.). 

12. Visst utvecklingsarbete inom ramen för samarbetet med statistiska 

centralbyrån ( + 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

15 940 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för ytterligare personal 

för handläggning av frågor rörande prisreglcringen på jordbruksprodukter 

m. m. Vidare har jag i enlighet med vad jag tidigare anfört beträffande 

SPK:s informationsverksamhet räknat med ett minskat medelsbehov för 

informations- och upplysningsverksamhet motsvarande kostnaden för två 

handläggare och 560 000 kr. 

Behovet av ytterligare medel för pris- och marginalnivåundersökningar 

(5) torde fä prövas av regeringen då resultatet från de undersökningar som 

nu genomförs föreligger. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 15 940 000 kr. 
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Kon~umentverket 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor 

och har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning 

på marknaden. 

Verket leds av en styrelse, som består av nio ledamöter. Chef för verket 

är en generaldirektör. Inom verket finns två utredningsavdelningar, en in

formationsenhet, en teknisk enhet. en administrativ enhet och ett plane

ringssekretariat. Till verket är knuten en rådgivande nämnd for glesbygds

frågor. gleshygdsnämndcn. 

Konsumentverket är huvudman för försöksverksamheten med allmänna 

reklamationsnämnden. 

Konsumentverket fär anslag i programtermer. Följande programindelning 

gäller tills vidare. 

1. Utredning och producentkontakt. 

2. Information och utbildning. 

3. Varuprovningar m. m. på uppdrag. 

Konsumentverket redovisar vidare två internprogram, Teknisk service 

och Central administration. 

Medel för konsumentverkets verksamhet anvisas huvudsakligen under 

följande anslag. 

D 5. Konsumentverket: Förvaltningskostnader 

D 6. Konsumentverket: Forskning m. m. 

D 7. Konsumentverket: Allmänna reklamationsnämnden 

Verket ansvarar även för vissa medel, som anvisas under anslaget D 8. 

Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m., och medlen under anslaget 

V:8 Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd. 

Anslaget D 5 är ett förslagsanslag, som finansierar programmen 1-3. Pro
grammet Varuprovningar m. m. på uppdrag redovisas under en förslagsvis 

betecknad ansfagspost med ett formellt belopp på 1 000 kr. Under denna 
post redovisas kostnader och intäkter för verkets uppdragsverksamhet. An

slagsposten fär inte belastas. För att lösa tillfälliga likviditetsproblem för 

uppdragsverksamheten disponerar konsumentverket en rörlig kredit hos 

riksgäldskontoret på högst 100 000 kr. 

Anslaget D 6 är ett rescrvationsansfag, från vilket verkets bidrag till kon

sumentinriktad forskning, studieverksamhet m. m. utgår. Anslaget D 7 är 

ett förslagsanslag, som finansierar försöksverksamheten med allmänna re

klamationsnämnden. 

D 5. Kon~umentverket: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

16 335 320 
15 154000 
18 033 000 
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Allmän inriktning 

Utgångspunkt för verksamheten är kunskap om konsumenternas situa

tion. Härvid uppmärksammas särskilt problemen hos de konsumenter, som 

från olika synpunkter har sämre resurser än flertalet. Hit hör de grupper 

som är ekonomiskt, utbildningsmässigt eller på annat sätt socialt svaga. 

Härutöver inriktas arbetet på problem som rör människors liv, hälsa och 

säkerhet eller mera betydande ekonomiska risksituationcr, samt frågor om 
möjligheterna att rationalisera hushållens arbete. 

Programsammanställning 

I 000-tal kronor 

1973174 1974175 1975176 Beriiknar 
Utfall Anslag 

Konsument- Föredra-
verket ganden 

Program 

I. Utredning och produ-
cent kontakt 9 655 9 473 12 221 10 744 

2. Information och utbild-
ning 8 379 7 280 12 239 9 248 

3. Varuprovningar m. m. 
på uppdrag I 

Summa kostnader 18 035 16 754 24461 19 993 

Avgår intäkter under an-
slaget I 700 I 600 I 960 I 960 

Summa anslag 16 335 15 154 22 501 18 033 

Programmet Utredning och producentkontakt 

Programmet omfattar utredningsverksamhet och kontakter med produ

centsidan, dvs. producenter, distributörer och marknadsförare. Utrednings

vcrksamheten syftar till att skaffa kunskap om konsumenternas förhållanden 

i olika avseenden samt ange möjligheter till ett resursutnyttjande, som ger 

konsumenterna bättre förutsättningar att tillfredsställa de egna behoven. 

Kontakterna med producentsidan syftar till att påverka produktionen i en 

för konsumenterna gynnsam riktning. En annan uppgift inom programmet 

är att bringa konsumentproblem, som verket inte kan ätgärda, till ansvariga 

organs kännedom. 

Under programmet redovisas verkets inkomster från verksamheten med 

det frivilliga VON-systemet. 

Motiv 

Verket räknar med all väsentligt ökade resurser under de närmaste åren 

kommer att erfordras för att de av statsmakterna uppställda målen för verk-
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samheten skall kunna uppnås. Behovet är särskilt framträdande i fråga om 

arbetet inom fritidssektorn. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 482 000 

kr. Ett förverkligande av 0-alternativet skulle enligt verket innebära, att 

redan påbörjade projekt måste avbrytas innan de hunnit ge effekter på mark

naden. Vidare skulle för konsumenterna väsentliga problemområden under 

ytterligare tid komma att ligga utanför verkets verksamhetsfält. 

Det omfattande arbetet inom fritidssektorn samt arbetet med vissa all

männa frågor bl. a. rörande produktsäkerhet motiverar enligt verket inrät

tandet av ytterligare en chefstjänst. Härför begärs 118 000 kr. För au genom

föra en undersökning av hushållens arbetsförhållanden begär verket 

I 250 000 kr. För sex ytterligare handläggartjänster begärs 451 000 kr. Härvid 

har bl. a. medel beräknats för handläggning av juridiska frågor inom pro

grammet. 100 000 kr. begärs för två nya biträdestjänster. 

Intäkterna från varudeklarationsverksamheten beräknas till 160 000 kr. 

Programmet Information och utbildning 

Verksamheten inom programmet syftar till att ge konsumenterna möj

ligheter att bättre utnyttja sina resurser. Arbetet inriktar sig därför på att 

ge konsumenterna kunskaper i konsumentpolitiska frågor samt vägledning 

valet av varor och tjänster och i frågor om hushållsplanering. 

Under programmet redovisas intäkterna från försäljning av publikationer. 

Motiv 

Under de närmaste åren r'.iknar verket med ett ökande resursbehov sam

tidigt som verksamheten inom programmet successivt förskjuts så, att den 

egna direkta konsumentinformationen minskar i takt med att nya infor

mationskanaler tillskapas, exempelvis i kommunal regi. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 840 000 

kr. Ett förverkligande av 0-alternativet skulle enligt verket innebära, att 

all produktion av läromedel måste upphöra samt att flertalet utställnings

projekt eller en betydande del av trycksaksproduktionen fick läggas ned. 

För handläggning av informationsstrategiska frågor behövs enligt verket 

en kvalificerad handläggare. En kvalificerad handläggare erfordras också 

för de konsumenträttsliga frågorna inom programmet. För dessa båda tjänster 

begärs 220000 kr. För ökade informationsinsatser, vari ingår produktion 

av läromedel, utställningar, publikationer etc., begärs 2 161 000 kr. För tre 

ytterligare tjänster begärs 212 000 kr. och för ökat utnyttjande av konsulter 

716 ()()() kr. 

Intäkterna från publikationsverksamheten beräknas till I 800 000 kr. Detta 

förutsätter dock viss uppräkning av utgifterna under programmet. 
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Programmet Varupromingar m. m. på uppdrag 

Programmet omfattar varuprovningar m. m., som verket mot betalning 

åtar sig att utföra. Verksamheten, som bedrivs inom ramen för full kost

nadstäckning, syftar till att främja en för konsumenterna gynnsam pro

duktutveckling. 

Motiv 

Uppdragsverksamhetens omfattning under de kommande budgetåren är 

svår att beräkna bl. a. med hänsyn till att beslut ej fattats om det framtida 

varudeklarationssystemet. Verket förutser dock i vart fall en viss årlig ökning 

i verksamhetens omfattning. 

Proxrammet Teknisk service 

Programmet är ett internprogram, vars kostnader helt belastar programmet 

Utredning och producentkontakt. Under programmet redovisas de kostnader 

för verksamheten inom verkets tekniska enhet, som inte hänför sig till 

uppdragsverksamheten. 

Motiv 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 103 000 

kr. Ett !Orverkligande av 0-alternativet skulle medföra att utredningsverk
samhetens behov av teknisk service inte tillgodoses i önskad omfattning. 

Programmet Central administration 

Programmet är ett internprogram, vars kostnader fördelas på verkets hu

vudprogram. Under programmet redovisas kostnaderna för styrelse och 

verksledning, för verksamheten inom administrativa enheten och plane

ringssekretariatet samt för gemensamma ändamål. 

Motiv 

Ökade krav kommer under de närmaste åren att ställas på i första hand 

verkets juridiska och ekonomiska service. Pris- och löneomräkning på be

fintliga resurser har beräknats till 632 000 kr. Ett förverkligande av 0-al

ternativet skulle huvudsakligen nödvändiggöra personalminskningar. 

Verket begär förstärkningar under programmet med sammanlagt 422 000 

kr. Härvid har tre nya tjänster beräknats för handläggning av juridiska frågor 

och ekonomifrågor samt för intern utbildning. I beloppet ingår även för

stärkning av vaktmästeri och ökade redovisningskostnader. 
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Persona{frågor 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1973174 

86 
56 

142 

1974/75 

88 
57 

145 

1975176 Bcriiknar 

Konsument- Föri::dra-
verkct )!anden 

102 
61 

163 

92 
57 

149 

63 

Konsumentverket beräknar att verksamheten under budgetåret 1975176 

erfordrar en personalökning med 18 manår, varav 14 avser handläggare. 

Föredraganden 

Den allmänna inriktningen av konsumentverkets verksamhet och de prio

riteringar inom programmen som redovisas kan jag i stort ansluta mig till. 

Dessa prioriteringar har lett till delvis nya arbetsuppgifter inom utrednings

programmet, som enligt min mening motiverar en personalförstärkning. 

Min beräkning av medelsbehovet medger inrättandet av en arvodestjänst 

för handläggning av dessa arbetsuppgifter. 

Mina beräkningar innebär en relativt kraftig uppräkning av verkets medel 

för information. Detta hänger bl. a. samman med den överföring av resurser 

från anslaget D 4. Statens pris- och kartellnämnd, som jag tidigare har för

ordat i anslutning till mina överväganden om informationsverksamheten 

hos nämnden. Härutöver bör en uppräkning göras huvudsakligen för pro

duktion av sådana publikationer, som på sikt ger inkomstförstärkningar hos 
verket. 

Verket har under olika program begärt medel för sammanlagt tre tjänster 

för juridiska frågor. Utvecklingen på bl. a. det konsumenträttsliga området 

motiverar enligt min mening en förstärkning av verkets juridiska kapacitet. 

Förstärkningen bör ske så, att en handläggartjänst inrättas inom ramen för 
verkets centrala administration. 

Verkets beräkningar av intäkterna under anslaget kan jag ansluta mig 
till. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen. Jag har 

därvid fördelat kostnaderna under verkets internprogram i huvudsak efter 

de riktlinjer, som verket tillämpat i sin anslagsframställning. Beräkningen 

medger bl. a. en förstärkning av verkets personalresurser med fyra hand

läggare. Medel har även beräknats för det höjda lönekostnadspålägget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 18 033 000 kr. 



Prop. 1975:1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 

D 6. Konsumentverket: Forskning m. m. 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

I 071 350 
I 500000 
1695 000 

Reservation 

64 

I 327 155 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till forskning, studieverksamhet 

och internationellt samarbete. 

Konsumentverket 

Frän anslaget finansieras projekt, som direkt eller indirekt ger konkret 

underlag för konsumentpolitiska åtgärder. Under budgetåret 1975176 be

räknas förhållandevis stora resurser krävas för utveckling av hushällseko

nomiska modeller och teorier, för forskning kring resurssvaga gruppers pro

blem och för utveckling av metoder att mäta effekterna av konsument

politiska åtgärder. Anslaget behöver räknas upp med I 000 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet till I 695 000 kr. och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket: Forskning m. m. för budgetåret 1975176 

anvisa ett reservationsanslag av I 695 000 kr. 

D 7. Konsumentverket: Allmänna reklamationsnämnden 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

I 832 431 
2 042 000 
2 446000 

Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att pröva enskilda kon

sumenters klagomål beträffande varors och tjänsters beskaffenhet m. m. 

Nämnden bedrivs som en försöksverksamhet av konsumentverket. Hos 

nämnden finns en heltidsanställd ordförande och fyra vice ordförande. Verk

samheten är uppdelad på nio avdelningar. Till nämnden är knutet ett kansli. 

Konsumentverket 

1. Pris- och löneomräkning 223 500 kr., varav 46 300 kr. avser höjt lö

nekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en kraftig minskning av sammanträdesfrekven-
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sen hos nämnden. Konsekvenserna för verksamheten skulle bli en icke 

acceptabel förlängning av handläggningstiderna och ökade ärendebalanser. 

3. Den ökande ärendetillströmningen kräver förstärkningar motsvarande 

tre tjänster, varav två för handläggande uppgifter ( + 172 200 kr.). 

4. Medel behövs för ökade expenskostnader ( + 35 700 kr.). 

5. För konsultuppdrag omfattande tekniska besiktningar m. m. krävs 

ökade resurser (+ 37 500 kr.). 

6. För att möta den ökande ärendetillströmningen måste nämnden sam

manträda oftare (+ 52 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar en ökning av anslaget med 404 000 kr. till 2 446 000 kr. 

Ökningen möjliggör bl. a. en förstärkning av nämndens kansli. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket: Allmänna reklamationsnämnden för bud

getåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 2 446 000 kr. 

D 8. Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

2 500000 
2 500000 

Från anslaget bestrids utgifter för hcmsändningsbidrag enligt kungörelsen 

(l 973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd samt utgifter 

för infriande av kreditgaranti enligt samma kungörelse. 

Konsumentverket har den övergripande tillsynen över <;let stöd till kom
mersiell service i glesbygd för vilket medel anvisas under tionde huvudtitelns 

anslag D 8 och V:8. Verket tecknar kreditgarantier och gör utbetalningar 

från förevarande anslag för infriande av sådana garantier. 

För budgetåret 1974175 har under anslaget beräknats 2 300 000 kr. för 

hemsändningsbidrag och 200 000 kr. för infriande av kreditgarantier. Ramen 

för tecknande av kreditgarantier är f. n. 2 000 000 kr. 

Konsumentverket 

Orsakerna till det ringa intresset för hemsändningsbidrag är flera. En orsak 

är de initialsvårigheter som i allmänhet sammanhänger med nya bidrags

former. Vidare bedöms de nuvarande reglerna som alltför strikta samt bi

dragsprocenten som alltför låg. 

len särskild skrivelse har verket föreslagit ändrade bestämmelser för hem

sändningsbidrag. Verket föreslår bl. a. att bidragsgivningen i fortsättningen 

inte blott skall avse hemsändning med reguljär trafik utan även hemsändning 

5 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bilaga/:! 
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med handlares eget fordon samt att bidragsprocenten höjs från nuvarande 

35 procent till 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. 

Verket föreslår vidare att bidragsåret förläggs till tiden den I augusti - den 

31 juli, dvs. samma bidragsår som gäller för statligt stöd till lokal trafik

service. 

För budgetåret 1975176 föreslår konsumentverket att för hemsändnings

bidrag anslå<; oförändrat 2 300 000 kr. samt att för infriande av kreditgarantier 

anslås 100 000 kr. Ramen för tecknande av kreditgarantier föreslås bli I milj. 

kr. 

Föredraganden 

Under första bidragsåret, som endast omfattade andra halvåret 1973, be

lastades inte anslaget. Till betydande del torde detta sammanhänga med 

att tiden varit alltför kort för kommunerna att få till stånd bidragsberättigad 

hemsändning. Flertalet kommuner har vidare prioriterat arbetet med att 

utarbeta planer för lokal trafikförsörjning. I många kommuner pågår emel

lertid arbete med serviceplanering. Med hänsyn till den korta tid som bi

dragsbestämmelserna varit i kraft kan jag inte förorda några avgörande för

ändringar i dessa. 

Konsumentverket har föreslagit att bidragsunderlaget skall utvidgas till 

att även avse hemsändning med handlares eget fordon. Jag kan ansluta 

mig till detta förslag. Om särskilda skäl finns bör statsbidrag kunna utgå 

även för sådan hemsändning. Särskilda skäl kan vara att det uppenbarligen 

är enklare, men mera praktiskt eller billigare för kommunen att stödja hand

lares egen hemsändning än att anlita reguljära transportmedel. 

En överensstämmelse mellan bidragsåren för hemsändningsbidrag och 

bidrag till lokal trafikservice förefaller ändamålsenlig. Det ankommer på 

regeringen att besluta i denna fråga. Jag finner däremot inte skäl föreslå 

någon ändring beträffande statsbidragets storlek. 

Jag beräknar anslagsbehovet till oförändrat 2,5 milj. kr. Under åberopande 

av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den förändring beträffande hemsändningsbidrag som 

jag har förordat i det föregående, 

2. till Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m. för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr., 

3. medge att kreditgaranti för lån till anskaffning av varulager 

under budgetåret 1975176 beviljas intill ett belopp av 2 000 000 
kr. 
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E. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET M. M. 

Patent- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverket (PR V) handlägger ärenden angående pa

tent, varumärken, mönster, namn och aktiebolag. PRV leds av en styrelse 

med åtta ledamöter. Chef för PRV är en generaldirektör, tillika styrelsens 

ordförande. Inom PRV finns en patentavdelning, ett bibliotek, en varu

märkesbyrå, en mönstersektion, en namnsektion, en bolagsbyrå, en besvärs

avdelning, en administrativ byrå samt en planerings- och utvecklingsenhet. 

Patentavdelningen består av nio byråer och ett patentkansli. Chefen för 

patentavdelningen är generaldirektörens ställföreträdare. Chefen för varu

märkesbyrån har tillsyn över mönster- och namnsektionerna. I besvärs

avdelningen. som fr. o. m. den 1 juli 1972 t.v. arbetar på tre avdelningar, 

prövas besvär angående patent, varumärken, mönster och namn. 

Enligt beslut av riksdagen år 1973 skall bolagsbyrån omlokaliseras till 

Sundsvall i etapp 2 av utnyttningen av statliga myndigheter. 

Vid PRV fanns den I juli 1974 644 anställda, varav 304 utgjorde hand

läggande personal. 

PRV tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk

samheten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande pro

gramindelning gäller t. o. m. budgetåret 1974175 för PRV. 

I. Patentärenden. 

2. Teknisk information och dokumentation. 

3. Varumärkes- och mönsterärenden. 
4. Namnärenden. 

5. Bolagsärenden. 

6. Uppdragsverksamhet. 

PRV redovisar vidare två internprogram, Besvärsärenden och Central ad
ministration. 

PRV:s verksamhet under programmen 1-6 finansieras från ett förslags

anslag benämnt Patent- och registreringsverket. Programmet Uppdragsverk

samhet redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp 

på I 000 kr. Under denna post redovisas kostnader och intäkter för PRV:s 

uppdragsverksamhet. Anslagsposten får i princip inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten 

samt för att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig 

kredit i riksgäldskontoret på 100 000 kr. 
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E t. Patent- och reglstrerlngsverket 

1973174 Utgift 
l 974175 Anslag 
1975176 Förslag 

45 159 199 
41 318 ()()() 
45 604000 

Produktions· och avgiftspolitik 

68 

Intresset för patent och varumärken samt frekvensen i fråga om bo

lagsbildning beror på aktiviteten i näringslivet. Efterkrigstiden har utmärkts 

av en mycket stark frammarsch på det ekonomiska livets område. För PRV:s 

del har det inneburit en ständigt stigande efterfrågan beträffande främst 

patent och varumärken. Detsamma gäller även för bolagsbildningar, bortsett 

från senaste året, då antalet bolagsbildningsärenden sjönk kraftigt till följd 

av höjningen av minimikapitalet. PRV har små möjligheter att styra efter

frågeutvecklingen. Avgiftsförändringar kan inte mer än tillfälligtvis påverka 

ansökningsvolymen. 
I fråga om krav på kvalitet är PRV i huvudsak bundet genom bestäm

melser i lagstiftningen såväl gällande den formella som den materiella be

handlingen. PR V har emellertid en medveten str.ivan att bedöma dessa 

frågor så praktiskt som möjligt för att därigenom kunna erbjuda en fullgod 

service åt sina kunder. 

PRV anser att man varken genom en ändrad avgiftspolitik eller genom 

att acceptera en ändrad kvalitet i ärendehandläggningen i någon nämnvärd 

grad kan påverka efterfrågan. Resurserna måste därför i stället anpassas 

till efterfrågan för att köbildning och ökade balanser inte skall uppstå. PRV 

emotser de närmaste åren inom flertalet verksamhetsområden en måttlig 

ökning av efterfråga·n på sina tjänster. 
Huvudpunktema i det internationella samarbetet har redovisats i den 

inledande översikten. 

Rationaliserings- och utvecklingsarbete 

Den under senare år stigande efterfrågan har medfört allt större krav 

på PRV:s produktionsresurser. Stora ansträngningar görs för att utnyttja 

befintliga resurser effektivare. Ett omfattande rationaliserings- och utveck

lingsarbete med tyngdpunkten förlagd till patent- och bolagsprogrammen 

inleddes under mitten av 1960-talet. Det omfattande rationaliseringsprogram 

som då påbörjades har i väsentliga delar avslutats varigenom betydande 

rationaliseringsvinster uppnåtts. Nya viktiga rationaliseringsprojekt har dock 

tillkommit som bör fullföljas. 

Fina nsieri ngsbudget 

I anslagsframställningen lämnas uppgifter om de inkomster som uppbärs 

form av avgifter m. m. samt om kostnaderna för verksamheten. 
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Milj. kr. 

1973174 1974175 1975176 beräknar 
Utfall Beriiknat 

PRV Föredra-
ganden 

Inkomster 45,0 46,8 48,2 48.4' 
Kostnader 45,5 45,2 47,5 45,7 
Resultat - 05 + 1.6 + 0,7 + 2} 

'1 Iiinsyn tagen till avgiflshöjning fr. o. m. I januari 1975 under programmet Namn
ärenden. 

Programsammanställning 

----------------··---··· -----· ·-- ·--··---

Prugrum 

I Patentärenden 
2. Teknisk information och 

dolwmeniation 
3. Varumiirkes- och 

mönsteriirenden 
4. Namnärenden 
5. Bolagsiirenden 

Varav rationaliserings-
projekt 

6. l.Jppdragsverksamhet 
Summa kostnader 

Avgår intäkter under 
;inslaget 

Summa anslag 
----

I 000-tal kr. 

1973174 
Utfall 

23 110 

6 252 

."\911 
741 

11 440 

(2()()) 
0 

45 454 

- 305 

45 149 

1974175 
Anslag 

23 643 

3 292 

4 176 
816 

9 860 

<0) 
I 

41 788 

-470 

41 318 

1975176 beräknar 

PRV Föredra-
gamlen 

26 636 29 303' 

3 706 

4 948 4 677 
770 840 

11 429 IO 893 

(440) (205) 
I I 

47 490 45 714 

-!JO - I IO 
47 380 45 604 

'Varav för programmet Teknisk information och dokumentation J 355. 

Prowammet Patentärenden 

Programmet omfattar handläggning av ärenden angående patent på upp
finningar. 

Budgetåret 1969170 inkom 18 000 ansökningar. Därefter har antalet an
sökningar sjunkit, och beräknas 1974/75 vara 17 200. Antalet avgjorda pa
tentansökningar per år beräknas under samma period minska från 23 000 
till 17 900. Detta innebär en produktivitetsminskning från 133 till 111 av
gjorda ärenden per manår. Antalet ingenjörer i manår har under perioden 
minskat från 172 till 161. Produktionsminskningcn beror bl. a. på att pro
duktionen 1969170 var särskilt hög på grund av att granskarna för att ned
bringa balanserna särskilt ägnade sig åt att slutbehandla ansökningar, och 
att patentavdelningen mist ett stort antal erfarna granskare. Då produktionen 
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överstiger efterfrågan, beräknas balansen av oavgjorda ansökningar minska 

från 60 000 budgetåret 1969170 till 53 000 för budgetåret 1974175. Detta 

motsvarar f. n. en rnedelbehandlingstid för beviljade patent på ungefär fyra 

år. 

Antal ärenden 
Efterfrågan 
Produktion 
Kostnader (I 000-tal kr.) 

Motiv 

Utfall PRV beriiknar 

1973174 

17000 
17600 
23 110 

1974175 

17 200 
17 900 
25 442 

1975176 

17 400 
19000 
26 636 

PRV:s målsättning är att i framtiden kunna erbjuda en i huvudsak lika 

snabb och omsorgsfull ärendebehandling som det blivande europeiska pa

tentverket. Samtidigt skall balanserna nedbringas till att motsvara ungefär 

det dubbla antalet under ett år inkomna patentansökningar. 

Antalet ansökningar beräknas öka något fram till den tidpunkt då Patent 

Cooperation Treaty (PCT) och European Patent Convention (EPC) träder 

i kraft. Detta beräknas ske år 1977. Därefter sker en minskning fram till 

omkring år 1980 då ett fortvarighetstillstånd nås. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till I 949 000 

kr. Verket anser att ett förverkligande av det s. k. 0-alternativet skulle med

föra en produktionsminskning med ca 5 % . 
PRV begär 300 000 kr. för att möjliggöra fortsatt deltagande i det in

ternationella samarbetet på patentområdet. 680 000 kr. yrkas för att ersätta 

resurser som överförts till besvärsavdelningen. För inköp av läsapparater 

för patentskrifter på mikrofilm begär verket 100 000 kr. För planering och 

utbildning inför EPC och PCT yrkas 210 000 kr. Utbildning av personal 

från u-länder medför ett resursbehov av 50 000 kr. För fortsatt rationalisering 

begärs 65 000 kr. för databehandling av patentregistret. PR V har gjort en 

översyn av patentavdelningens organisation och arbetsformer och föreslår 

vissa ändringar i dessa. Förslaget innehåller bl. a. ett flertal åtgärder som 

skall ge överingenjörerna bättre möjligheter att följa och leda arbetet. En 

huvudpunkt är att tillfälligt inrätta två nya byråer att ledas av chefer med 

göromålsförordnanden. Antalet granskare per byrå blir då i genomsnitt 18 

mot 23 i dag. PRV föreslår dessutom att rotelgruppsystemet avskaffas och 

ersätts med kontaktgrupper. Dessa skall vara så organiserade att de bättre 

än rotelgrupperna skall kunna tillfredsställa behovet av samråd och kon

sultation. PRV anser att dess budgetförslag kan ge en årlig produktions

ökning med l 100 avgjorda ärenden. 

Ett belopp på 360 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för 

utgifter av engångsnatur, har räknats bort. 
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Prof:{ratnmet Teknisk information och dokumentation 

Programmet omfattar anskaffande, registrering och iordningställande av 
den dokumentation, som utgör underlaget för nyhetsprövning av patent
ansökningar samt litteraturtjänst till verkets övriga verksamhetsområden. 

Antalet mottagna, omklassade och distribuerade utländska patentskrifter 
utgjorde I 189 000 under budgetåret 1969170, och beräknas till I 150 000 
för 1974175. Motsvarande siffror för framtagna patentskrifter m. m. är 51 200 
resp. 75 000. 

Utfall PRV beräknar 

.411/a/ ärenden' 

Mottagna Ol'h c..listribucrac..lc uti. patentskriftcr 
framtagna patentskrifter rn. rn. 
Kostnader (I 000-tal kr.) 

1973174 

I 186 000 
80 100 
6 252 

1974175 

I 150000 
75000 
3 545 

'Avser cnc..la-;t två av !lera prcstationstypcr inom programmet. 

Motiv 

1975176 

I 150 000 
75 ()()() 
3 706 

Verkets målsättning för den interna servicefunktionen är att förvalta och 
tillhandahålla den omfattande dokumentation som erfordras för PRV:s myn
dighetsutövning och att befria den handläggande ingenjörspersonalen från 
arbetsuppgifter förenade med granskningsmaterialets organisation och till
växt. 

Pris- och löneomräkningen på befintliga resurser har beräknats till 215 000 
kr. PRV konstaterar i anslutning till 0-alternativet att programmet i kost
nadshänseende styrs av för programmet externa faktorer. För att PR V skall 
kunna fylla sin uppgift som nyhetsgranskande patentverk, kan resurstill
delningen inte minskas. 

Det internationella samarbetet inom PCT kräver komplettering av gransk
ningsmaterialet med artiklar om teknik. Kostnaderna beräknas till 190 000 
kr. 

PRV begär 100000 kr. för att kunna förvara materialet rationellare. 
Härutöver yrkas 100 000 kr. till om klassning av svenska patentskrifter. 

Ett belopp på 125 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för utgifter 
av engångsnatur, har räknats bort. 

Pro!!,rammet Varumärkes- och mönsterärenden 

Programmet omfattar registreringar och förnyelse av registrering av va
rumärken och mönster samt registrering av kommunala vapen. Antalet va
rumärkesansökningar beräknas öka från 5 800 för budgetåret 1969/70 till 
6 300 för budgetåret 1974175. Den årliga produktionen beräknas under mot-
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svarande period preliminärt förbli oförändrat 6 000 ärenden och antalet oav

gjorda ärenden öka från 5 100 till 5 600. 

Ny mönsterlag (SFS 1970:485) trädde i kraft den I oktober 1970. En his

torisk jämförelse av efterfrågan och produktion är därför inte meningsfull. 

Antalet oavgjorda ärenden vid utgången av budgetåret 1973174 var I 500. 

Antal ärenden 
Efterfrågan, varumärkesansökningar 
Produktion, varumärkesansökningar 
Efterfrågan, mönsteransökningar 
Produktion, mönsteransökningar 
Kostnader (I 000-tal kr.) 

Motil' 

Utfall 

1973174 

6 200 
6200 
2 200 
2 500 
3911 

PRV beräknar 

1974175 1975176 

6 300 6 300 
6000 6300 
2 500 2 700 
2600 2 800 
4 504 4948 

PRY:s mMsättning för programmet är att med bibehM\ande av nuvarande 

kvalitet i handläggningen av ärendena och med minsta möjliga resurstillskott 

fullfölja produktionsplanen som syftar till en produktion motsvarande efter

frågan. 
Pris- och löneomräkningen på befintliga resurser har beräknats till 313 000 

kr. PR V anser att ett förverkligande av 0-alternativet skulle innebära en 

balansökning för såväl mönster- som varumärkesansökningar. De senare 

skulle öka med ca 450, dvs. en förlängd väntetid med omkring en månad. 

Utredningsarbete i samband med ny varumärkeslagstiftning och rutiner 

vid svensk anslutning till Trade Mark Registration Treaty (TRT) medför 

ett resursbehov av 75 000 kr. 
Försöksverksamhet rörande likhetsgranskning av figurmärken med dator 

medför en kostnad av 120 000 kr. 
För förstudier av registeruppdatering via dataterminal och användning 

av textskärm vid granskning behövs resursförstärkning med sammanlagt 

130 000 kr. 
För de ökade tryckkostnaderna för mönstertidningen begär PRY 25 000 

kr. 
Ett belopp om 75 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för ut-

gifter av engängsnatur, har räknats bort. 

Programmet Namnärenden 

Detta program avser handläggning av ärenden angående byte av släkt

namn och förnamn. 
Antalet inkomna namnärenden per år beräknas till 4 500 under budgetåret 

1974175, samma antal som under 1969170. Produktionen har i stort mot

svarat efterfrågan. 
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Utfall PRV hcr~iknar 

1973174 1974175 1975176 

A nral ärenden 
Efter frågan 4500 4 500 4 500 
Produktion 4400 4 500 4 500 
Kostnader (I 000-tal kr.) 741 862 770 

Motiv 

PRV:s målsättning för programmet är att stimulera och tillgodose all

mänhetens intresse för namnbyte. Pris- och löneomräkningen har beräknats 

till 50 000 kr. PR V hemställer att få överta den verksamhet som bedrivits 

av kommissionären för namnärenden. 

Programmet Bo/agsärenden 

Programmet avser arbetsuppgifter som i huvudsak regleras i lagen 

(1944:705) om aktiebolag. 

Antalet bolagsbildningsärenden per år steg under perioden 1969170 
-1971/72 från 10200 till 16300 och minskade därefter till 4850 för 

budgetåret 1973174. För 1974175 beräknas antalet bli 2 300. Denna kraf

tiga minskning beror på företagna lagändringar om aktiekapitalets mini

mistorlek för nya bolag. 

Antalet inkomna registerändringsärenden beräknas under perioden 

1969170-1974175 öka från 27 600 till 50 000. Antalet avgjorda bolagsbild

nings- och rcgisterändringsiircndcn var budgetåret 1969170 9 500 resp. 27 600 
och beräknas budgetåret 1974175 preliminUrt till 2 300 resp. 45 000. Balansen 

av registerändringsärcnden beräknas under samma period öka med 6 900. 
Trots den kraftiga efterfrågeökningen under perioden har personalökning

en kunnat begränsas som en följd av den genomgripande rationaliserings

verksamheten, som medfört en starkt ökad produktivitet. Genom införandet 

av ett datorbaserat påminnelseförfarande har antalet inkommande redovis

ningshandlingar ökat avsevärt. Sedan budgetåret 1972173 prövas på försök 

ändrad indelning av byrån i arbetsenheter. 
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Utfall PRV beriiknar 

1973174 1974175 1975176 

A11tal iirC'lldC'11' 
Efterfrågan. 

bolagsbildningsärenden 4 850 2 300 3 300 
Produktion. 

bolagsbildningsärenden 5 700 2 300 3 300 
Efterfrågan, 

registerändringsärenden 44000 50000 60000 
Produktion. 

registerä ndri ngsä renden 43 300 45 000 60000 
Kostnader (I 000-tal kr.) 11 440 10 803 11429 

'Övriga huvudprestationer inom programmet är beställningar och granskning av rä
kenskapshandlingar. 

lvlotil' 

Med hänsyn till kundernas krav är bolagsbyråns målsättning beträffande 

samtliga ärenden att tillgodose efterfrågan utan att besvärande balanser upp

kommer. 

Pris· och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till I 026 000 

kr. PRV räknar med att antalet bolagsbildningsärenden åter kommer att 

öka något efter den kraftiga minskning som var en följd av de ändrade 

bestämmelser om lägsta aktiekapital som införts genom lagen (1973:303) 

om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag. Till följd av de sista årens 

stora antal bolagsbildningar kommer emellertid under perioden övriga ären

degrupper fortfarande att ligga på en hög nivå. Registerändringsärenden 

kommer förmodligen att öka kraftigt på grund av bestämmelserna om lägsta 

aktiekapital. 

PRV anser dock att alla bedömningar av utvecklingen på sikt är syn

nerligen osäkra, då konsekvenserna av ändring i gällande aktiebolagslag, 

ny firmalag samt bolagsbyråns beslutade utlokalisering ej kan bedömas i 

dag. Ett förverkligande av 0-alternativet skulle enligt PRV medföra oac

ceptabelt höga balanser. Produktionen av registerändringsärenden och re

dovisningshandlingar skulle minska med 2 500 resp. 5 500 ärenden. 

För att bestrida kostnader för vikarier samt övertidsersättning behöver 

PRV ytterligare 200 000 kr. För fortsatt rationaliseringsverksamhet yrkas 

125 000 kr. 

PRV avser att i samarbete med nämnden för samhällsinformation (NSI) 

informera bolag med lägre aktiekapital, än det som kommer att vara det 

lägsta tillåtna, om aktuella förändringar i aktiebolagslagen. För detta behövs 

115 000 kr. 

Ett belopp om I 05 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för 

utgifter av engångsnatur, har räknats bort. 
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Prowamm('f Uppdragsl'erksamhet 

Programmet omfattar bl. a. nyhetsgranskning av uppfinningar utan sam
band med patentansökan, publiceringsverksamhet, likhetsgranskning av va
rumärken och mönster utan samband med ansökan, utfärdande av regi
streringsbevis samt extern utbildningsverksamhet, information och service. 

Programmet har successivt utökats, varvid bl. a. uppdragsverksamheten 
inom bolagsbyrån och den externa servicefunktionen inom informations
tjänsten tillförts under innevarande budgetår. 

Utfall PRV hcr;iknar 

1973174 1974/75 

Efterfrågan', 
resultat 

Efterfrågan. 
nyhetsgranskning 1600 2 500 

Efterfrågan. 
registreringsbevis 
(I 000-tal) 136' 100 

Kostnader 
Il 000-tal kr.) I 152 6 666 

Intäkter 
(I 000-tal kr.) 1429 6 506 

Resultat 
(I 000-tal kr. l + 277 - 160' 

Driftsbidrag 0 0 

'Avser endast två av flera prestationstyper inom programmet. 
'Budgetåret 1973174 ej som uppdragsverksamhet. 

1975176 

2 500 

100 

6 891 

6 711 

-205' 
0 

'Underskott avses balanseras med överskottsmedel från budgetåren 1972173 och 
1973/74. 

Uppdragsverksamheten beräknas disponera sammanlagt 73,5 manår under 
budgetåret 1975176. 

Prowammet Besvärsärendrn 

Programmet är ett internprogram, vars kostnader fördelas på huvudpro
grammen med hlinsyn till den omfattning det tas i anspråk. Programmet 
avser prövning av besvär angående patent, varumärken, mönster och namn 
samt avgivande av utlåtande till domstolar i mål angående dessa ärenden. 

Antalet inkomna besvärsärcnden rörande patent per år beräknas under 
perioden 1969170-1974175 minska från ca 1 400 till 980 ärenden. Antalet 
avgjorda ärenden per år under samma period minskar från I 010 till 980. 
Balansen av oavgjorda ärenden beräknas vid utgången av budgetåret 1974175 
uppgå till 2 785, dvs. motsvara en väntetid på ca tre år. Produktionen vad 
gäller besvär avseende varumärken, mönster och namn har i stort motsvarat 
efterfrågan. 
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Motfr 

PRY:s målsättning för programmet är en genomsnittlig behandlingstid 

för patentbesvär som inte överstiger två år. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 206 000 

kr. En medelsram enligt 0-alternativet skulle medföra en balansökning med 

ca 50 patentärenden vilket PRV anser orimligt. 

PRY anser att besvärsavdelningen behöver tillföras ett göromålsförord

nande som lagkunnig ledamot för att avlasta chefen för administrativa byrån 

att vara ledamot av besvärsavdelningen (I 13 000 kr.). För att bibehålla re

lationen mellan antalet ordinarie och extraordinarie ledamöter av samtliga 

ledamöter på besvärsavdelningen bör tre tjänster som göromålsförordnanden 

ersättas med tre fasta tj~inster i F 24 (48 000 kr.). Internprogrammet Be
svärsärenden bör dessutom omvandlas till ett program. 

Programmet Central administration 

Programmet är ett internprogram, vars kostnader fördelas på huvudpro

grammen med hänsyn till den omfattning det tas i anspråk. Under pro

grammet redovisas PRY:s styrelse, verkschefen, administrativa byrån samt 

planerings- och utvecklingsenheten. 

Mot il' 

Administrativa byråns målsättning är att tillhandahålla sådan central eko
nomi- och personaladministrativ information och service att en effektiv 

styrning mot formulerade del- och huvudmål möjliggörs inom de olika pro

gramvcrksamheterna. 

Målsättningen för planerings- och utvecklingsenheten är bl. a. att göra 

PRY bättre rustat för en anpassning av verksamhetens inriktning och den 

framtida vcrkspolitiken efter de krav som en ny internationell miljö och 

olika intressentgrupper i framtiden beräknas komma att ställa på PRV samt 

att genom rationaliserings- och utvecklingsarbete uppnå ett effektivare ut

nyttjande av de resurser som ställs till PR V :s förfogande. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 708 000 

kr. 0-alternativet skulle innebära en minskning av central administration 

med fem till sex personer. Detta skulle medföra försämrad intern service 

(vaktmästeri, telefonväxel, kopiering) m. m. vilket även skulle drabba PRY:s 

kunder. För planerings- och utvecklingsenheten skulle detta alternativ i 

första hand medföra att tidsplanerna för rationaliseringsprojeklen måste för

längas med åtföljande negativ inverkan på rationaliseringsresultaten. 

PR V begär ett resurstillskott på 46 000 kr. för ett biträde. För att täcka 

kostnader i samband med kurser och konferenser yrkar PRV 155 000 kr., 

för ökad intern information 10 000 kr. samt för ökade kostnader för sjukvård 
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m. m. 20 000 kr. För en ny kontoristtjänst för planerings- och utvecklings
uppgifter yrkas 46 000 kr. Härutöver anhåller PRV att planerings-och ut
vecklingsenheten omvandlas till byrå, samt att en permanent tjänst som 
chef för denna inrättas i lönegrad F 24. 

Persona(frågor 

1973174 1974/75 1975176 beräknar 

PRV Före-
draganden 

Personal (manår) 
!-)andläggande 284 304 320 304 
Ovrig 342 340 343 341 

626 644 663 645 

PR V beräknar att ett genomförande av dess förslag under programmen 
kräver en personalökning som motsvarar 19 manår varav 16 avser hand
läggare. 

Föredraganden 

En utvärdering av patentavdelningens organisation och arbetsformer har 
gjorts av patent- och registreringsverket (PRV). I denna konstateras att vissa 
brister finns i det nuvarande systemet. I årets anslagsframställning redovisar 
PRV förslag till en ny organisation, i vilken patentavdelningen indelas i 
tio i stället för åtta byråer. Denna åtgärd syftar till en minskning av antalet 
rotlar inom varje byrå. Ökningen av antalet byråer föreslås bli tillfällig, då 
en anslutning till Patent Cooperation Treaty (PCT) och European Patent 
Convention (EPC) medför en minskning av antalet granskare. Under början 
av 1980-talet bör enligt förslaget organisationen kunna återgå att arbeta med 
åtta byråer. PRV anser att förslaget medför den effektivare arbetsledning, 
som kommer att krävas vid en omställning till PCT och EPC. 

Kungl. Maj:t har i december 1974 beslutat att antalet byråer på patent
avdelningen provisoriskt t. v. skall vara nio och meddelat ett göromåls
förordnande som överingenjör. 

PRV har begärt medel för fortsatt rationaliseringsverksamhet inom va
rumärkesbyrån. Förslagen har remissbehandlats. Jag ansluter mig till re

missinstansens mening, att förstudien av datorgranskning av figurvaru
märken bör avvaktas, innan medel för en försöksverksamhet inom detta 
område ställs till PRV:s förfogande. Jag instämmer även i att en för
studie av registeruppdatering via dataterminal bör utföras. För detta har 
jag beräknat 80 000 kr. 

PRV har hemställt att få överta de uppgifter som åligger kommissionären 
för namnärenden. Jag finner det angeläget att den service, som har lämnats 
till namnsökande av kommissionären, även i fortsättningen kommer 
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dessa till del. Samtliga sökande bör såväl före som vid ansökningstillfållet 

få den hjälp och vägledning som kommissionären hitintills har givit. Avgift 

för denna utökade service bör erläggas vid ansökningstillfållet, varvid nu

varande kommissionärsavgift kan slopas. För att finansiera denna ändring 

och ge en bättre kostnadstäckning för programmet Namnärenden har Kungl. 

Maj:t beslutat att fr. o. m. år 1975 höja ansökningsavgiften (SFS 1974:731). 

Jag har beräknat 54 000 kr. får att bestrida PRV:s kostnader i samband 

med förändringen. 

En omfattande rationaliseringsverksamhet har under en längre tid be

drivits vid bolagsbyrån. Denna verksamhet är enligt min mening av särskild 

betydelse då den bör underlätta övergången till en ny aktiebolagslag och 

byråns omlokalisering till Sundsvall. För fortsatt rationalisering har jag be

räknat 125 000 kr. Innan medlen ställs till PR V :s förfogande bör PRV re

dovisa en omarbetad projektplan som tar hänsyn till de förändringar som 

en ny aktiebolagslag kommer att medföra. Antalet bolagsbildningsärenden 

har kraftigt minskat. Denna minskning förutses i huvudsak bli bestående. 

Detta medger en minskad resurstilldelning. Jag har beräknat denna till 

500 000 kr. 

PRV har begärt medel för en utökad personalutbildning bl. a. inom om

rådena arbetsledning, administration och arbetarskydd. Jag delar PRV:s upp

fattning om behovet av en ökad personalutbildning och har beräknat 60 000 

kr. för detta ändamål. 

Yrkandena avseende tjänster vid besvärsavdelningen och omvandlingen 

av internprogrammet besvärsärenden till program är jag inte beredd att ta 

ställning till innan resultatet av utredningen om besvärsavdelningens or

ganisation och arbetsformer (H 1973:01) föreligger. 

Jag kan ej biträda PRV:s framställning att omvandla planerings- och ut

vecklingsenheten till byrå och inrätta en permanent chefstjänst för denna. 

Verksamheten inom programmet Teknisk information och dokumenta

tion betjänar nästan enbart programmet Patentärenden. De båda program

men bör fr. o. m. budgetåret 1975/76 sammanföras till ett program be

nämnt Patentärenden. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av programsamman

ställningen för patent- och registreringsverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1975176 anvisa 

ett fårslagsanslag av 45 604 000 kr. 

'--. 
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E 2. Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

5 569 596 
4 500 ()()() 
5 500000 

79 

Från detta anslag bestrids länsstyrelsernas annonskostnader för att kungö· 

ra sådana anmälningar som skall tas in i förenings· och handelsregistren. 

Avgifter, som flyter in i samband med anmälningarna, redovisas på riks· 

statens inkomstsida under titeln Avgifter för registrering i förenings· m. tl. 
register. Avgifterna, som höjdes den 1januari1972 (SFS 1971:918 och 919), 

avses täcka kostnaderna under detta anslag samt länsstyrelsernas handlägg

ningskostnader i samband med anmälningarna. För budgetåret 1973/74 har 

inkomsttiteln redovisats med 3 571 584 kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 5.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda kostnader jör forenings- m .. /1. register för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 5 500 000 kr. 



Prop. 1975:1 Bilaga 12 Handelsdepartementet 80 

F. EKONOMISKT FÖRSVAR 

Under fonden för beredskapslagring och förrådsfonden för ekonomiskt 
försvar redovisas samtliga intäkter och kostnader som uppkommer till följd 
av beredskapslagring hos överstyrelsen för ekonomiskt försvar(ÖEF). Balans 
mellan intäkter och kostnader på driftstaten för vardera fonden fås genom 
omföring av erforderligt belopp från anslaget F I. Överstyrelsen för eko
nomiskt försvar. Det omförda beloppet bokförs som intäkt på fonderna. 

ÖEF är central förvaltningsmyndighet för den ekonomiska försvarsbe
redskapen. Styrelsen har till uppgift att samordna landets försvarsförbere
delser på det ekonomiska området. I den mån det inte ankommer på annan 
myndighet skall ÖEF också ombesörja att det totala försvarets behov av 
förnödenheter kan tillgodoses vid krig eller under utomordentliga, av krig 
eller krigsfara föranledda förhållanden. På ÖEF ankommer även uppgifter 
beträffande undanförsel och förstöring m. m. 

Ledamöter i styrelsen är generaldirektören, tillika styrelsens ordförande, 
och minst sex andra ledamöter som regeringen utser särskilt. Inom styrelsen 
finns en avdelning som omfattar en utredningsbyrå och en varubyrå samt 
en administrativ byrå, en alfårsbyrå, en bränslebyrå och en informations
sektion. Avdelningschefen samordnar st}•relsens olika planeringsfunktioner. 
Direkt under avdelningschefen finns t.v. ett särskilt sekretariat för studier 
och långsiktsplanering. 

ÖEF tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk
samheten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Med stöd av 
KungL Maj:ts bemyndigande den 14 februari 1969 har ÖEF ålagts att för 
budgetåret 1975176 inge en anslagsframställning utformad enligt de allmän
na anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar och en anslags
framställning i programtermer. I beslutet föreskrevs att följande programin
delning skulle tillämpas l. v. 

I. Livsmedel 
2. Beklädnads-, övriga textil- och lädervaror 
3. Bränsle, drivmedel 
4. Kemiska produkter, övriga varor med anknytning till kemikalieområdet 
5. Stål, metaller, verkstadsprodukter 
6. Tjänster 
7. Sjukvård 
8. Övrigt 

Vidare föreskrevs att verksamheten inom varje program skulle redovisas 
uppdelad i ett antal verksamhetsområden, nämligen 

I. Övergripande planering 
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2. Företagsplanläggning 

3. Beredskapslagring 

4. Samordning 

5. Information och utbildning 

6. Administration 

De sex olika verksamhetsområdena skulle underindelas med hänsyn till 

de krav och behov som framkommer vid internbudgetering inom myn

digheten. 

Vid beredningen av styrelsens anslagsframställningar har det visat sig . 

lämpligt att redan för budgetåret 1975176 för riksdagen redovisa anslags

behoven i programtermer. 

F 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

1973174 Utfall 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

78 832 664' 
85 573 000' 

104044000 

' F I Överstyrelsen för ekonomiskt försvar F 2 Ersättning för bcredskapslagring m. m. 
F 3 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier i beredskapssyfte till teko-, 
sko- och garveriindustrierna 

överstyre/sen for ekonomiskt fersvar (ÖEF) 

Utgångspunkter fer ÖEF:s verksamhet 

Det ekonomiska försvaret skall bidra till att trygga försörjningen om vårt 

land helt eller delvis blir hänvisat till egna försörjningsresurser. Om Sverige 
utsätts för angrepp, skall det ekonomiska försvaret trygga folkförsörjningen 

i vidaste bemärkelse. 

Även kriser i fredstid kan leda till att importen av produkter, som är 

väsentliga för försörjningen, helt eller delvis upphör. Det ekonomiska för
svaret bör medverka till att konsekvenserna för svensk försörjning vid kriser 

av denna typ mildras. 

Det allmänna målet för försörjningsberedskapen inom ÖEF:s ansvars

område är att inom ramen för tillgängliga medel säkerställa att 

näringslivet snabbt och säkert kan ställas om eller anpassas till neutralitets

eller krigssamhällets behov, 

olika försörjningsområden erhåller den försörjningsstandard och uthål

lighet som erfordr~ för en tryggad försörjning om vårt land - utan att 

vara i krig - blir hänvisat till egna försörjningsresurser på grund av t. ex. 

krig i vår nära omvärld eller annan utomlands inträffad kris, 

det totala försvaret (innefattande hela det svenska samhället) erhåller de 

förnödenheter och tjänster som oundgängligen erfordras om vårt land utsätts 
för angrepp, 

6 Riksdai:en /()75. I sam/. Nr I. Bilai:a /] 
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gynnsamma förutsättningar finns för en återuppbyggnad (motsv.) i för

sörjningsavseende av samhället efter avspärrning eller krig, 

gynnsamma förutsättningar finns för att bemästra en försörjningskris i 

fredstid så att väsentliga behov av varor och tjänster kan bli tillgodosedda. 

Allmän översikt över utvecklingen inom ÖEF:s verksamhetsområde. 

ÖEF:s verksamhet i vad gäller planläggning och övriga åtgärder för att 

trygga försörjningen med varor och tjänster bestäms i allt väsentligt av 

utvecklingen inom näringslivet och samhället i övrigt, kraven på medverkan 

från andra totalförsvarsmyndigheter samt av uppgifter som sammanhänger 

med ÖEF:s ställning som central förvaltningsmyndighet för hela den eko

nomiska försvarsberedskapcn. 

Utvecklingen under senare år har i regel medfört ökad sårbarhet och mins

kad försörjningsuthållighet - även med en hårt pressad försörjningsstandard 

- i händelse av krig eller avbrott i utrikeshandeln. Det är framför allt det 

ökade importberoendet, strukturförändringarna inom industri och handel, 

nedgången i de kommersiella varulagren, koncentrationen av näringsliv och 

befolkning till storstadsområden och andra från beredskapssynpunkt ogynn

samt belägna tätorter liksom befolkningsuttunningen i stora landsdelar som 

har medfört betydande konsekvenser för försörjningsberedskapen. Utveck

lingen av de militära stridsmedlen har samtidigt gjort det möjligt för en 

angripare att snabbt kunna allvarligt skada tillgångar av väsentlig betydelse 

för vår försörjning. 
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I det följande sammanfattas ÖEF:s anslagsframställning i programbud

gettermer. Den siffermässiga redovisningen har överarbetats i handelsde

partementet i samarbete med ÖEF. Vissa siffermässiga avvikelser förekom-
mer därför jämfört med den anslagsframställning som ÖEF lämnat in. 

Programsammanställning 

I 000-tal kr. 

1974175' 1975176 beräknar 

Anslag ÖEF Föredraganden 

Drift- Kapital- Drift- Kapital- Drift- Kapital-
budget budget budget budget budget budget 

Program 
Livsmedel 3 482 3 849 5000 3 571 
Beklädnad m. m. 13 269 37000 15 723 49000 14 563 10000 
Bränsle, drivme-
del 28 085 92 700 30840 98 400 36 297 91 900 
Sjukvård 2 677 3 306 15000 3 097 8000 
Kemiska produk-
term. m. 16 551 22000 22 971 19 750 21 415 15 750 
Metaller m. m. 17 662 17 983 16000 17 575 12 850 
Tjänster 70 79 
Övrigt 6 655 9109 7 954 100 
Summa kostna-

der 88 451 151 700 103 860 203 150 104472 138 600 

Avgår uppbörds-
medel 326 -429 -428 
Summa anslag 88 125 151 700 103 431 203 150 104 044 138 600 

, Övcrslagsmässig fördelning till program. Avser anslag resp. fastställd driftstat. 

Persona(frågor 

1973174 1974175 1975176 beräknar 

ÖEF Föredragan-
den 

Personal 
tiandläggande 104 106 + 29' + 10' 
Ovrig personal 59 61 +ID' + 5' 

Summa 163 167 +39 + 15 

' Därav I.tjänst inrättad under 1974175 för särskild bränsleregleringscnhet och 4 tjäns
ter överflyttade från konsultmedel. 
' Varav I tjänst inrättad under 1974175 för särskild bränsleregleringscnhet. 

ÖEF beräknar att ett genomförande av dess förslag under programmen 

kräver en personalökning med 39 manår, varav 29 avser handläggare. Ök
ningen avser främst förstärkning av planeringsresursema för samtliga pro
gram samt utökad verksamhet inom bränsle- och drivmedelsprogrammet. 
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I. Programmet livsmedel 

Inom programmet livsmedel faller huvuddelen av beredskapsförberedel
serna för livsmedelsförsörjningen inom statens jordbruksnämnds ansvars
område. ÖEF:s uppgifter inom programmet begränsar sig till beredskaps

lagring och produktionsplanläggning avseende gödsel- och bekämpnings

medel samt, i samverkan med jordbruksnämnden, undanförsel- och för

störingsplanläggning inom hela livsmedelsområdet. 
Jordbruksnämnden svarar för alla behovsberäkningar med hänsyn till att 

de beredskapslagrade varorna uteslutande används för livsmedelsförsörj

ningen. 

ÖEF beräknar 

1974175 1975176 

Drift- lnveste- Drift- lnveste-
kostnad ring' kostnad ring' 

Övergripande planering 21 36 
Företagsplanläggning 6 7 
Beredskapslagring 3455 3 806 5000 

Summa 3482 3849 s ()()() 

' VIII: I Lagring för beredskapsändamål 

I. I Motiv 

1.1.1 Investeringar 

l .1.1. I Lagring för beredskapsändamål 

De medel som står till förfogande för ÖEF:s lagring av växtskyddsmedel 

har endast räckt till att täcka en mindre del av ett första avspärrningsårs 
behov. Beträffande vissa grödor - inte minst sockerbetor - bedöms skör
deutfallet i väsentlig grad sammanhänga med tillgången på ogräsbekämp

ningsmedel. 

Jordbruksnämnden bedömer det mycket angeläget au en förbättring av 

beredskapen inom bekämpningsmedelsområdet snarast sker. För att möj

liggöra ett första steg i en förbättrad beredskap inom detta område föreslår 

ÖEF att fonden för beredskapslagring ökas med 5 milj. kr. 

1.1. 2 Driftkostnader 

Pris- och löncomräkning på befintliga resurser har beräknats till 172 000 
kr. 

Styrelsen begär 24 000 kr. avseende hyreskostnad för lagerutrymme samt 

för transport- och hanteringskostnader för HJO ton ogräsbekämpningsmedel, 
för vilket inköp investeringsmedel yrkats. 
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2. Programmet Beklädnad m. m. 

Programmet omfattar frågor rörande beklädnads-, övriga textil- och lä

dervaror. Till programmet hör även prövning av ansökningar om avskriv

ningslån och kreditgarantier till teko-, sko- och garveriindustrier och samråd 

med andra myndigheter i fråga om stöd till skoindustrin. 

Övergripande planering 
Förctagsplanläggning inkl. av-

skrivningslån 
Bcrcdskapslagring 
Samordning 
Projekt Syntetläderprov 
Samarbetsprojekt Skoindustri 

Summa 

ÖRF bcr~iknar () 000-tal ·kr.) 

1974175 

Drift
kostnad 

191 

750 
11 668 

60 
100 
500 

13269 

Investe
ring' 

25 000 
12000 

37000 

1975176 

Drift
kostnad 

395 

733 
14025 

70 

500 
15723 

Investe
ring' 

25 000 
24000 

49000 

'V:7 Lån till teko-, skol- och garveriindustrier 25 milj. kr. (]974/75) 25 milj. kr. 
(1975176). 

VIII:! Lagring för beredskapsändamål 12 milj. kr. (1974175) 24 milj. kr. ()975176). 

2.1 Moth· 

ÖEF har beräknat behoven av produktionskapacitet och beredskapslagring 

med utgångspunkt från de riktlinjer för uthållighet och standard som angivits 

i försörjningsberedskapsutredningen och i prop. 1972: 127. Civilbefolkning

ens, försvarsmaktens och övriga myndigheters behov under tre års partiell 

avspärrning dimensionerar kraven på tillverkningskapacitet medan motsva
rande behov under två år dimensionerar beredskapslagringens omfattning. 

Under budgetåret 1975176 beräknas arbetet med ransonerings- och reg

leringsförbcredelser inom textilområdet komma att fullföljas samt utar
betande av försörjningsplan för textil, läder och skor i huvudsak kunna 

slutföras. Arbetet med försörjningsplan för teknisk textil avseende genom
gång av behov- och tillgångsbilden skall påbörjas under samma budgetår. 

Uppgiften spänner över ett mycket ansenligt behovsområde och ställer krav 

på tillgång till egen kvalificerad personal och på konsultinsatser. 

2.1.1 Investeringar 

2.1. l .1 lån till teko-. sko- och garveriindustrier 

Från anslaget bestrids kostnader för amorterings- och räntefria lån som 

av beredskapsskäl lämnas till teko-, sko- och garveriindustrierna (prop. 

1972: 127, FöU 1972:25, rskr 1972:325). Lån beviljas enligt särskilda av Kungl. 

Maj:t den 15 december 1972 meddelade föreskrifter. 
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Riksdagen har beviljat en investeringsram för avskrivningslån till teko-, 
sko- och garveriindustrier på sammanlagt I JO milj. kr. Inom invsterings
ramen har riksdagen hittills beviljat investeringsanslag på sammanlagt 80 
milj. kr. ÖEF äger vidare bevilja lånegarantier inom en ram på totalt 40 
milj. kr. t. o. m. utgången av budgetåret 1974175. 

Hittills har ÖEF träffat avtal om avskrivningslån på sammanlagt ca 70 
milj. kr. och beviljat lånegarantier på ca 19 milj. kr. I första hand har ÖEF 
sökt tillgodose bomulls- och skoindustriernas behov av investeringsstöcl med 
hänsyn till det kritiska försörjningsläget inom dessa sektorer. 

För att från försörjningssynpunkt nödvändig kapacitet skall kunna sä
kerställas inom främst trikå- och ylleindustrin samt inom bomulls- och s. k. 
övrig textilindustri, erfordras utöver de av riksdagen beviljade 110 milj. 
kr. sammanlagt ytterligare 59 milj. kr. i investeringsram för avskrivningslån. 
Anslagsbehovet för budgetåret 1975176 uppgår till 25 milj. kr. 

ÖEF:s framställning avser framför allt att täcka det oundgängliga grund
textila kapacitetsbehovet under beredskap och krig. Behovet av lånegarantier 
för perioden fram t. o. m. 1980 beräknas samtidigt öka med 29,5 milj. kr. 

2.1. l .2 Lagring för beredskapsändamål 

På grund av det förhållandevis dåliga beredskapsläget beträffande granulat 
och syntettibrer är det angeläget att en uppbyggnad snarast sker av be
redskapslagren av dessa varor. ÖEF yrkar att fonden för beredskapslagring 
tillförs JO milj. kr. för budgetåret 1975176 för inköp av granulat, 10 milj. 
kr. för inköp av polyamidsilkegarn och 4 milj. kr. för inköp av ull, till
sammans 24 milj. kr. 

2.1.2 Driftkostnader 

Pris- och löneornräkning på befintliga resurser har beräknats till 2 075 000 

kr. 
Ytterligare resurser behöver tillföras programmet dels för arbete med fort

löpande revidering av handelsplanläggningen, dels för arbete med att ta 
fram underlag för standardberäkningar och bedömningar av importförut
sättningar vid olika typer av krisfall dels för att i anslutning till den s. k. 
Berlag-modellen utarbeta produktstrukturer, dvs. samband mellan produk
tion och förbrukning i olika branscher och tillverkningsled. För dessa än
damål begärs 89 000 kr. 

Transport- och hanteringskostnader för inköp av granulat, polyamidsil
kegam och ull, för vilket investeringsmedel yrkas uppgår till 266 000 kr. 

Utgifter för att täcka förluster för lån till teko-, sko- och garveriindustrier 
(prop. 1972:127, FöU 1972:25, rskr 1972:325) bestrids f. n. från förslags
anslaget Täckande av förluster på grund av kreditgarantier i beredskapssyfte 
till teko-, sko- och garveriindustrierna. Statsgarami beviljas enligt särskilda 
av Kungl. Maj:t den 15 december 1972 meddelade föreskrifter. 
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Kreditgarantier har lämnats för 19 milj. kr. Några förluster har inte upp

stått. Med hänsyn till den finansiella status de låntagande företagen har, 

torde nämnvärda förluster ej uppstå. Anslaget bör därför föras upp med 

oförändrat belopp 500 000 kr. 

3. Programmet Bränsle, drivmedel 

Programmet omfattar försörjningsplaner för bränslen och drivmedel samt 

utredningar, planläggning och åtgärder för försörjningsbcredskapen, tvångs

lagringen samt långivning i anslutning härtill, samordningsfrågor inom ener
gisektorn, underlag, planläggning och åtgärder för regleringar och ranso

neringar, oljedistributionsfrågor, uppförande, förvaltning och drift av olje

lagringsanläggningar, teknisk granskning och tillsyn av statsbidragsanlägg

ningar och anläggningar för skyddad oljelagring för vilka ÖEF är tillsyns
myndighet. Till programmet hör även beredskapsplanläggningen för en cent

ral bränslcförsörjningsmyndighet. 

ÖEF beräknar (I 000-tal kr.) 

1974175 1975176 

Drift- lnveste- Drift- lnveste-
kostnad ring' kostnad ring' 

Övergripande planering 252 850 
Företagsplanläggning 241 500 
Beredskapslagring 27 256 92640 28 938 98400 
Samordning 46 71 
Information, utbildning 67 9 93 
Administration 223 51 388 

Summa 28085 92 700 30840 98400 

'V:6 Lån till utbyggnad av oljelagringen 11.5 mkr (1974175) 11,5 mkr (1975176) 
VIII: I Lagring för beredskapsändamål 12 mkr (1974175) 15 mkr (1975176) 
IX:7 Förrådsanläggningar 69,2 mkr (1974175) 72 mkr (1975/76). 

3.1 Motiv 

Försörjningen med drivmedel och bränslen under såväl krigs- och av

spärrningsförhållanden som fredskriser skall genom aktivering av inhemsk 

produktion, ransoneringsförberedelser samt beredskapslagring av importva

ror tryggas för totalförsvarsfunktionerna och befolkningen i den omfattning 

att motståndsförmågan och samhällets viktigaste funktioner kan vidmakt

hållas med av statsmakterna senast genom beslut år 1969 och år 1973 fast

ställd uthållighet. 
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3.1. l Investeringar 

3.1.1. l Lån till utbyggnad m1 o{ie/agringen 

Efter förslag av Kungl. Maj:t godkände 1969 års riksdag riktlinjer för 
utbyggnad av beredskapslagringen av olja under sjuårsperioden 1970-1976 
(prop. 1969: 136, BeU 66, 2LU 86, rskr 398 och 375). De fastställda riktlinjerna 
innefattar förutom ett program för en totalt sett ökad lagring av de produkter, 
som tidigare lagrats, dvs. bensin, fotogen, motorbrännolja och eldningsoljor, 
även gasol. Vissa mängder av de lagrade produkterna skall förvaras i skyd
dade eller särskilt lokaliserade anläggningar. Till finansieringen av kost

naderna för denna lagring skall staten bidra med ca 11,5 milj. kr. för år. 
Bidraget, som avser merkostnaderna för skyddad och lokaliserad lagring, 
skall utgå i form av ränte- och amorteringsfria lån till de lagringsskyldiga. 

ÖEF hemställer, att för budgetåret 1975176 ett investeringsanslag av 11,5 
milj. kr. anvisas för att genomföra det av 1969 års riksdag beslutade ol
jelagringsprogrammet för perioden 1970-1976. 

3.1.1.2 Lagring för beredskapsändamål 

En översyn av försörjningsplanerna som gjorts i fråga om fasta bränslen 
utvisar ökade ~hov av beredskapslagring. 15 milj. kr. bör ställas till för
fogande budgetåret 1975/76 för inköp av koks. 

3.1.1.3 Förrådsan/äggningar 

För att påbörja en fjärde bergförlagd anläggning för lagring av flygdriv
medel har för budgetåret 1974/75 anvisats ett investeringsanslag av 4 milj. 
kr. ÖEF eftersträvar att kunna sätta igång anläggningsarbetena under första 
halvåret 1975. För att kunna fortsätta arbetet erfordras en medelsanvisning 
av 6 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

För att utföra en skyddad lagringsanläggning för gasol som ingår i det 
av 1969 års riksdag fastställda oljelagringsprogrammet 1970-1976 hart. o. m. 
budgetåret 1974175 anvisats sammanlagt 11,5 milj. kr. För budgetåret 
1975176 behövs 4,5 milj. kr. 

Genom beslut av 1973 års riksdag (prop. 1973:194, FöU 1973:27, rskr 

1973:366) har ÖEF fått i uppdrag att bygga utrymmen för lagring av 3 

milj. m' råolja. 
Lagringen avses bli fördelad på tre anläggningar. Projekteringen bedrivs 

enligt ÖEF med sikte på att anläggningsarbetena på två objekt skall kunna 
påbörjas under hösten och vintern 1974/75. För det tredje objektets del 
har markfrågorna visat sig mycket komplicerade, varför byggstart tidigast 

torde kunna ske hösten 1975. 
För budgetåret 1974175 har anvisats 60 milj. kr. Med ovan angivna tids

program erfordras för budgetåret 1975/76 en medelsanvisning av ytterligare 
60 milj. kr. 
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Från anslaget bestrids sedan budgetåret 1969/70 kostnader för anskaffning 

och förrådsuppläggning av fältledningsmateriel för civila, skyddade olje

lagri ngsanläggni ngar. 
För kringgångstransporter vid kommunikationsavbrott över vattendrag 

ar det angeläget att disponera lättare rörmaterial än den som ingår i de 

nuvarande fältledningsförråden. Till anskaffning av en första förrådsenhet 

föreslår ÖEF att 650 000 kr. anvisas. 

Till lagerutrymmen för koks beräknar ÖEF 850 000 kr. För de medel 

som anvisas för förrådsanläggningar begär ÖEF motsvarande avskrivnings

anslag. 

3.1.2 Driftkostnader 

För arbete med ransoneringsförberedelser är det angeläget, att ÖEF tillförs 

sådana resurser att planläggningen kan omfatta såväl fredskrisfallet som 
avspärrnings- och krigsfallen. 

Förberedelser som syftar till att i krislägen ta upp inhemsk produktion 

av bränsle och drivmedel som ersättning för importbortfall får alltmer ökad 

betydelse. Även om härvid i första hand skogsprodukter - ved- och gen -
gasbränslen - kommer i fråga, färde mycket stora energitillgångarna i landets 

torvmossar inte förbises. Det är därför av vikt att resurser ställs till förfogande 

för fullföljande av den på torvområdet påbörjade försöksverksamheten. 

Liksom inom flera andra sektorer följer utvecklingen inom energisektorn 

i många stycken banor, som gör beredskapsproblemen mera invecklade och 

ökar kraven på bcredskapsförberedelser. 

De knappa personalresurserna inom bränslebyrån medför att tillräcklig 
uppmärksamhet inte kan ägnas flera avsnitt som är väsentliga för försörj
ningsberedskapen inom energiområdet, exempelvis distributionsberedska
pen, förberedelser för krisadministrationen för skilda krisfall, smörjmedels
försörjningen och det inhemska bränsleområdet. Beredskapsnivån inom bl. a. 

dessa områden är därför i nuläget inte tillfredsställande. 
Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 2 357 000 

kr. 

För att kunna genomföra planerade verksamheter inom programmet begär 

ÖEF sammanlagt I 016 000 kr. 

Kostnaderna för transport och hantering av koks m. m., för vilket in
vesteringsmedel begärts, beräknar ÖEF till I 250 000 kr. 

4. Programmet Siukvård 

Verksamheten inom programmet omfattar beredskapslagring och produk

tionsplanläggning avseende sjukvårds- och läkemedelsförnöclenheter, för-
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bandsaniklar och kirurgiska instrument samt i samverkan med socialsty

relsen undanförselplanläggning inom socialstyrelsens ansvarsområde. 

ÖEr hcr~iknar 

1974175 1975176 

Drift- lnveste- Drift- lnveste· 
kostnad ring' kostnad ring' 

Övergripande planering 18 34 
Företagsplanläggning 25 26 
Beredskapslagring 2 634 3 246 IS 000 

Summa 2677 3306 15000 

' VIII :I Lagring for bercdskapsändamål. 

4.1 Motiv 

Socialstyrelsen upprättar försörjningsplaner inom sjukvårds- och läkerne

delsornrådet bl. a. som grund för ÖEF:s beredskapslagring av läkemedel, 

läkemedelsråvaror och vissa sjukvårdsfömödenheter samt för ÖEF:s indu

stri-, handels- och undanförselplanläggning inom motsvarande område. 

4.1. I Investeringar 

4.1.1.1 lagringför beredskapsändamål 

I 1970 års petita beräknades med utgångspunkt från ett förslag av en 

av socialstyrelsen tillsatt arbetsgrupp medelsbehovet för beredskapslagring 

av läkemedelsråvaror till 20 milj. kr. Härav anvisades 8 milj. kr. budgetåret 

1971172. 
Med hänsyn till den kostnadsfördyring som skett beräknar ÖEF det åter

stående medelsbehovet till 15 milj. kr. 

4.1.2 Driftkostnader 

Pris- och löneomräkning för befintliga resurser beräknas till 304 000 kr. 

För främst transport- och hanteringskostnader vid ökning av läkeme

delslagringen yrkar ÖEF 60 000 kr. 

5. Programmet Kemiska produkter m. m. 

Programmet omfattar övergripande planering, företagsplanläggning, be

redskapslagring och samordning inom näringsgrenarna annan brytning och 

utvinning (än metaller), trävarutillverkning, massa-, pappers- och pappers

varutillverkning, grafisk produktion samt kemiska produkter, petroleum-
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produkte1, gummi- och plastvaror och varor av mineraliska ämnen utom 
metaller. 

ÖEF bcriiknar (I 000-ial kr.) 

1974175 1975176 

Drill- lnveste- Drift- lnveste-
kostnad ring' kostnad ring' 

Övergripande planering 289 632 
Företagsplanläggning 149 183 
Beredskapslagring 16091 22000 22 156 19 750 
Samordning 22 

Summa 16 551 22000 22971 19750 

'VIII:! Lagring for bcredskapsändamål. 22 milj. kr. (1974/75) 17 milj. kr. (1975/76). 
IX:7 Förrådsanläggning 2,75 milj. kr. 11975176) 

5.1 Motiv 

5.1. I Investeringar 

5.1. I. l Lagring for beredskapsändamål 

Under oljekrisen framgick att såväl ÖEF:s faktiska beredskapslager som 
lagringsmålen av vissa plaster och plastråvaror var klart underdimensio
nerade. För inköp av fenol, styren, melamin och diisocyanat för polyuretan 
samt polyamider, polypropen, polystyren m. 11. plaster erfordras 8 milj. kr. 

I tidigare lagringsplaner har upptagits behov av vissa råvaror för tvätt
medelsindustrin av petrokemisk natur (nonen, dodecylbensen). Bland annat 
på grund av prishöjningar beräknar ÖEF att 3 milj. kr. ytterligare erfordras 
for att lagringsmålet skall kunna nås. 

ÖEF begär vidare 3,5 milj. kr. för inköp av aluminiumhydroxid (för till
verkning av vattenreningsmedel). 

ÖEF framhåller vikten av att koksalt finns i erforderlig utsträckning för 
såväl livsmedelsförsörjning som industriell användning. Delar av ÖEF:s 
lager är numera mycket gamla och delvis av försämrad kvalitet genom 
bristfälliga lagringsbetingelser. Det är särskilt angeläget att koksaltslagret 
snarast förstärks. Kostnaden för 25 000 ton beräknas till 2,5 milj. kr. 

5.1.1.2 Förrådsanläggningar 

För uppförande av lagerbyggnader för koksalt och aluminiumhydroxid 
beräknar ÖEF kostnaderna till 2 750 000 kr. För de medel som anvisas för 
förrådsanläggningar hemställer ÖEF att motsvarande avskrivningsanslag be
viljas. 
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5.1.2 Driftkostnader 

Pris- och löneomräkning för befintliga resurser har beräknats till 5 076 000 
kr. 

Inom verksamhetsområdet övergripande planering skall bl. a. arbetet med 

försörjningsplaner för emballage och för det organisk-kemiska och petro

kemiska området slutföras under 1975176. Under budgetåret skall vidare 

arbete med att utarbeta försörjningsplan för det oorganiska kemiska området 
påbörjas. 

Mot bakgrund av erfarenheterna från krisen inom det petrokemiska om

rådet har ÖEF funnit det nödvändigt att en förstärkning sker av utred

ningsbyräns personella resurser inom det kemiska området och att en per

manent sektion inrättas för detta varuområde. 

Huvuduppgiften för sektionen bör vara att upprätta försörjningsplaner 

för olika delområden inom det kemiska varuområdet som grund för lag

ringsverksamheten. Sektionen skall även ta fram underlag for produktions-. 

handels- och undanförselplanläggningen samt ta fram och hålla aktuellt 

ett sådant underlag som är nödvändigt om ransonerings- och reglerings

åtgärder skall kunna insättas med kort varsel inom olika delar av detta 

stora och komplicerade område - inte minst det petrokemiska området. 
Totalt erfordras härför 293 000 kr. 

För de varor för vilka investeringsmedel yrkats uppstår transport-, han

terings- och hyreskostnader till ett sammanlagt belopp av l 780 000 kr. 

6. Programmet Metaller m. m. 

Programmet omfattar övergripande planering, företagsplanläggning, be
redskapslagring och samordning inom näringsområdena malmbrytning, me
tallframställning samt verkstadsvarutillverkning och annan tillverkning. Till 
programmet hänförs även projektet angående utveckling av gengasverk. 

ÖEF beräknar (I 000-tal kr.) 

1974175 1975176 

Drift- lnveste- Drift-
kostnad ring' kostnad 

Övergripande planering 160 405 
Projekt Gengas 415 478 
Företagsplanläggning 153 194 
Beredskapslagring 16908 16900 
Samordning 26 6 

Summa 17662 17983 

'Vill:! Lagring for beredskapsändamål. 11.5 milj. kr (1975176) 
IX:7 Förrådsanläggningar 4,5 milj. kr. (1975176) 

Investe
ring' 

16000 

16000 
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6.1 Motiv 

6. l. I Investeringar 

6. l. l. l Lagring .för beredskapsändamål 

För metallområdet har ÖEF utarbetat försörjningsplaner med ingående 

analyser av behov och tillgångar i olika krissituationer. Beräkningarna har 

givit vid handen att försörjningsläget beträffande aluminium är sämre än 

för övriga metaller. Utvecklingen på aluminiumområdet i samband med 

energikrisen har visat att aluminium kan bli en knapphetsvara bland annat 

på grund av brist på basråvaran bauxit. Den under senare år starkt stigande 

förbrukningsutvecklingen beträffande aluminium gör det angeläget att be· 

redskapen stärks beträffande aluminiumoxid samt tillsatsråvarorna petro

leumkoks, beck, kryolit och aluminiumfluorid. ÖEF begär 11,5 milj. kr. 

för inköp av dessa varor. 

6.1.1.2 Förrådsanläggningar 

För uppförande av lagerbyggnader för aluminiumråvaror begär ÖEF 

4 500 000 kr. För de medel som anvisas för förrådsanläggningar hemställer 

ÖEF om motsvarande avskrivningsanslag. 

6.1.2 Driftkostnader 

Inom den övergripande planeringen har försörjningsplanerna för järn- och 

metallområdet inte kunnat följas upp med motsvarande planer för verk

stadsindustrin. Arbetsområdet är utomordentligt invecklat. Bl. a. kan fram

tagning av ersättningsprodukter bli aktuellt för att minska beroendet av 

import. Vidare kommer möjligheterna att nå godtagbara produktionsresultat 

med andra metoder än de fredssamhället använder att prövas. 

Pris- och löneomräkning för befintliga resurser har beräknats till 104 000 
kr. 

Någon företrädare inom ÖEF för det område som bl. a. gäller försörjningen 

med reservdelar för industrin, reparationskapacitet, möjligheten att uppta 

ersättningsproduktion m. m. finns ej. Särskild vikt kommer under plan

perioden att läggas vid industrins reservdelsförsörjning, ransonerings- och 

regleringsförberedelser och en kartläggning av produktions- och råvarusam

bandet inom verkstadsindustrin. Erfarenheterna under det gångna året har 

vidare i hög grad bekräftat angelägenheten av att en tjänst för detta för

sörjningsområde tillförs. 

Medel begärs också för uppföljning av handelsplanläggningen. Totalt begär 

ÖEF 118 000 kr. härför. 

Transport- och hanteringskostnaderna för aluminiumoxid med tillsats

råvaror beräknas till 215 000 kr. 
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7. Programmet Tjänster 

Programmet omfattar frågor rörande reparations-, tvätteri- och liknande 

serviceverksamhet. Bl. a. behandlas planeringsfrågor för motorreparations

tjänst, byggnadsreparationstjänst och service inom dataområdet inom detta 

program. 

ÖEF beräknar (I 000-tal kr.) 

1974175 1975176 

Drift- Drift-
kostnad kostnad 

Förctagsplanläggning 60 79 
Samordning 10 

Summa 70 79 

7.1 Moriv 

Kontinuerlig uppföljning av planläggningen inom programmet måste ske, 

särskilt med beaktande av den ökade användningen av datateknik. 

7.1.1 Driftkostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 1 000 
kr. 

För att genomföra den planerade uppföljningen begärs 11 000 kr. 

8. Programmet Övrigt 

Till programmet Övrigt hänförs dels verksamhet inom utredningsbyrån 

och varubyrån, som är gemensam för nera program eller inte hänförlig till 

annat program bl. a. beredskapsplaneringen för en handels- och industri

kommission, dels planeringssekretariatets arbetsuppgifter, administration, 

ekonomi, informationsbehandling samt informationssektionens verksam

het. 

ÖEF beräknar (I 000-\al kr.) 

1974175 1975176 

Drift- Drift-
kostnad kostnad 

Övergripande planering 535 707 
Förctagsplanläggning 146 139 
Samordning 309 505 
Information. utbildning 844 996 
Administration 4 821 6 762 

Summa 6655 9109 
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8.1 Motiv 

Någon klar och entydig målsättning för verksamheten inom programmet 

går inte att formulera på grund av programmets heterogena innehåll och 
sammansättning. Målsättningen r.tr därför redovisas för de verksamheter 

inom programmet som bedrivs av organisationsenheterna. 

Målen för den studie- och planeringsverksamhet som ÖEF bedriver och 

samordnar kan sammanfattas enligt nedan: 
- Skapa underlag för statsmakternas ställningstaganden till det ekonomiska 

försvarets utveckling på kort och lång sikt. 

- Förbättrad samordning/avvägning mellan olika försörjningsområden 

inom det ekonomiska försvaret och mellan detta och övriga delar av 

totalförsvaret. 

Informationsbehandlingen inom styrelsen har bl. a. till mål att 
förbättra möjligheterna att utnyttja befintlig statistik samt r.i effektiv och 

kostnadsbesparande samverkan med olika statistikproducenter, 

genom medverkan i olika utredningar skaffa underlag för att konstruera 

nya system och register som kan erfordras för att tillgodose olika plane

ringsfunktioners krav på informationsunderlag, 
säkerställa erforderlig informationsbehandling vid olika slag av kriser. 

Administrationen inriktas mot 

- fortsatt utveckling och användning av sådana komponenter i statens eko
nomi-administrativa system (SEA) som är av betydelse för ÖEF:s pro
grambudgetering 

- ökad service till organisationsenheterna i form av vidgad ekonomiinfor
mation 

- effektiv personalplanering på kort och lång sikt. 

Informations- och utbildningsverksamheten har som mål att 
- tillse att de personer som krigsplaceras inom det ekonomiska försvaret 

hos ÖEF och de krisorgan som ÖEF skall kunna organisera samt hos 
regionala myndigheter, meddelas sådan information och utbildning att 

de effektivt kan arbeta för att trygga folkförsörjningen i kristider. 

8.1.1 Driftkostnad 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 983 000 

kr. Därutöver yrkar ÖEF sammanlagt 465 000 kr. för bl. a. arbete med lång
siktsplanering inom varubyrån (en tjänst) och tre tjänster för långsiktspla

neringsarbete inom planeringssekretariatet. För utvecklingsarbeten inom in

formationsbehandlingen samt för effektivare drift av databanken m. m. begär 

ÖEF 327 000 kr. För administrationen yrkar ÖEF sammanlagt 63 l 000 kr. 
Yrkandet innefattar bl. a. medel för utökning av antalet expeditionsvakter 
och inrättande av en särskild budgetsektion. Vidare yrkas medel för ökade 
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kostnader för lokaler och expenser till följd av yrkanden inom övriga pro
gram. 

För informations- och utbildningsverksamheten begär ÖEF sammanlagt 
122 000 kr. för tryckning av blanketter och för en broschyr om det eko
nomiska försvaret och försörjningsberedskapen. 

ÖEF föreslår slutligen att planeringssekretariatet och den försöksvis or
ganiserade dataverksamheten får inrättas som byråer inplacerade i styrelsens 
permanenta organisation. 

Föredraganden 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) har för budgetåret 1975176 
vid sidan av ordinarie anslagsframställning även lämnat en anslagsfram
ställning i programtermer. Jag anser, att ÖEF fr. o. m. den l juli 1975 bör 
införa programbudgetering för sin verksamhet. Redovisningen för riksdagen 
av ÖEF:s anslagsbehov sker därför i programtermer. På grundval av de 
uppgifter som har framkommit vid beredningen av anslagsframställningen 
i programtermer finner jag emellertid skäl att justera den programindelning 
som jag tidigare fastställt. Sålunda bör programmet Tjänster inte redovisas 
som särskilt program utan i stället redovisas under programmet övrigt. 
Vidare anser jag att driftstaten för förrådsfonden för ekonomiskt försvar 
inte bör delas upp på de olika programmen utan liksom hittills särredovisas. 
På driftstaten redovisas kostnader för drift och underhåll av ÖEF:s egna 
förråd samt intäkter i form av interna hyror och hyror som erläggs av externa 
nyttjare m. m. Driftstaten bör behandlas som en resultatenhet som bör vara 
självfinansierad. Även driftstaten för fonden för beredskapslagring bör sär
redovisas. I övrigt bör den tidigare fastställda programindelningen gälla. 

Jag övergår nu till att behandla ÖEF:s förslag till medelstilldelning för 
nästa budgetår. Som framgår av programsammanställningen i det föregående 
beräknar jag driftbudgetanslaget till 104,0 milj. kr. och anslagen på kapi
talbudgeten till sammanlagt 138,6 milj. kr. 

För lån till teko-, sko- och garveriindustrierna, som ingår i programmet 
Beklädnad m. m., har riksdagen medgivit en investeringsram om samman
lagt 110 milj. kr. (prop. 1972:127, FöU 1972:25, rskr 1972:325; prop. 1973:1 
bil. 12, FöU 1973:44, rskr 1973:161; prop. 1974:2, FöU 1974:2, rskr 1974:24). 

ÖEF har hittills bemyndigats att teckna avtal om avskrivningslån för 85 
milj. kr. Hittills ingångna avtal om avskrivningslån belöper sig på ca 70 

milj. kr. 
Jag har för avsikt att under innevarande budgetår föreslå regeringen att 

bemyndiga ÖEF att träffa avtal för ytterligare 25 milj. kr., dvs. intill ett 
belopp av 110 milj. kr. Jag förordar vidare att ramen justeras upp med 
10 milj. kr. till 120 milj. kr. Ramen för statlig kreditgaranti bör utvidgas 
till 50 96 av detta belopp, dvs. med 5 milj. kr. till 60 milj. kr. För budgetåret 
1975176 beräknar jag behovet av anslagsmedel för avskrivningslån till 10 
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milj. kr. Medel till förlusttäckning på grund av kreditgarantier, som hittills 
anvisats under ett särskilt förslagsanslag, beräknar jag till oförändrat belopp, 
500000 kr. 

För programmet Beklädnad m. m. räknar jag medel för bl. a. ytterligare 
två förrådsmästare och en assistent hos atfårsbyrån. 

Inom programmet Bränsle, drivmedel beräknar jag 11,5 milj. kr. för statliga 

lånebidrag för budgetåret 1975176 för det av 1969 års riksdag beslutade 
oljelagringsprogrammet. Jag räknar vidare med investeringsmedel om 10 
milj. kr. för inköp av koks. 

Vidare beräknar jag 6 milj. kr. för att fortsätta utbyggnaden av en skyddad 

anläggning för flygdrivmedel, 4,5 milj. kr. för att fortsätta arbetet med den 
skyddade anläggningen för gasol och 60 milj. kr. för att fortsätta utbyggnaden 
av lagringsutrymmen för råolja. Slutligen räknar jag med 25 000 kr. för 
iordningsställande av lagerplatser för koks. 

Medel för investeringar i anläggningar nästa budgetår bör anvisas enligt 
följande investeringsplan och anslagsberäkning. 

I nvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Byggstart Färdig-
ställande 

114 1973 1/4 1974 Faktiskt Beräknad för mån.lår 
t.o.m. 
1973174 1974175' 1975176 

Flygdrivmedels-
anläggning 16000 16000 4000 6000 4175 4/78 
Anläggning för 
gasol 15000 19 300 l 358 10 142 4 500 4/74 4/77 
Råoljeanläggning-
ar 198 300 231 000 60000 60000 12174 6179 
Div. lagringsut-
rymmen för kok-
salt och alumini-
umråvaror 6600 6600 175 

' inkl. reservation. 

För transport- och hanteringskostnader för koks beräknar jag 726 000 kr. 
För disposition av de bergrumsanläggningar i Stockholm, Norrköping och 

Piteå för lagring av eldningsolja, om vilka avtal har träffats år 1974 i enlighet 
med riksdagens beslut (prop. 1974:85, FöU 1974:17, rskr 1974:142), beräknar 
jag på driftbudgeten 8,2 milj. kr. 

Riksdagen beslöt år 1974 att medel skulle beräknas för att höja beredskapen 
på energisektorn, främst i samband meds. k. fredskriser, genom förstärkning 
av ÖEF:s bränslebyrå med en byrådirektör och en byråsekreterare (prop. 
1974:1 bil. 12. s. 72, FöU 1974:12, rskr 1974:70). För budgetåret 1975176 

har jag beräknat medel, sammanlagt 440 000 kr .• för den provisoriska bräns
leregleringsenhet som efter beslut av Kungl. Maj:t inrättats inom ÖEF 

7 Riksdagen 1975. I sam/. Nr/. Bilaga Il 

176 
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fr. o. m. den I juli 1974 för att ytterligare stärka krisberedskapen. I anslutning 

till detta beslut tillfördes ÖEF, utöver medel för de två förenämnda tjäns

terna, medel för ett göromålsförordnande som byråchef, ytterligare en as

sistent och konsulttjänster. För budgetåret 1975176 beräknar jag även medel 

för ett biträde. De sammanlagda nytillförda personalresurserna för den pro

visoriska bränsleenheten blir då fyra handläggare och ett biträde. 
Inom programmet Sjukvård beräknar jag 8 milj. kr. för inköp av läke

medelsråvaror. Jag har också beräknat medel för förrådshållning av dessa 

varor. 

Inom programmet Kemiska produkter m. m. har jag beräknat 13,5 milj. 

kr. för inköp av vissa plaster och plastråvaror, råvaror för tvättmedel samt 
koksalt. Vidare har jag beräknat 2,2 milj. kr. för att uppföra behövliga lager

utrymmen för dessa varor och för förbättring av befintliga förråd för koksalt, 

samt 910 000 kr. för transport- och hanteringskostnader. För planläggnings

arbete inom det petrokemiska området har jag beräknat medel för en hand

läggare. 

För programmet Metaller m. m. har jag beräknat 8,5 milj. kr. för inköp 

av aluminiumråvaror. För att uppföra lagerutrymmen för dessa varor har 
jag beräknat 4,3 milj. kr. Jag har vidare beräknat 390 000 kr. för att projektet 

med vidareutveckling av gengasaggregat skall kunna fortsätta i planenlig 

omfattning. 
För programmet Övrigt har jag räknat medel för ytterligare två handläggare 

för långsiktsplaneringen inom det ekonomiska försvaret. 
I och med att ÖEF övergår till programbudgetering kommer större krav 

att ställas på verksamhetsplanering och internbudgetering m. m. inom ÖEF. 
För att programbudgeteringen skall bli det styrinstrument som är avsett, 
krävs en tillfällig förstärkning av ÖEF:s ekonomifunktion. Jag ämnar därför 
föreslå regeringen att ÖEF redan i början av innevarande år tillförs ett göro
målsförordnande som byråchef med ansvar för ÖEF:s ekonomiadminist

ration. 
ÖEF:s förslag att planeringssekretariatet och den försöksvis organiserade 

dataverksamheten permanent tillförs organisationen och omvandlas till by

råer är jag inte beredd tillstyrka. 
Hemställan om anslag för investeringar och lån görs i det följande under 

anslagspunkter på kapitalbudgeten (V:6, V:7, VIII:!, IX:7). 

Med stöd av allmänna ransoneringslagen (1954:280) förordnade Kungl. 

Maj:t i december 1973 om clearing för oljeprodukter. Syftet härmed var 

att genom clearingbidrag möjliggöra import av olja som inte kunde köpas 

till priser, som rymdes inom den fastställda högstprisnivån. 

För att finansiera bidragen inrättade Kungl. Maj:t en särskild fond, clea

ringfonden för olja. Denna tillfördes medel genom clearingavgifter för vissa 

oljeprodukter. 
En särskild nämnd, clearingnämnden, inrättades för att pröva frågor om 

clearingbidrag. Nämndens verksamhet upphörde vid utgången av november 

1974. 
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Clearingnämnden har i en slutredogörelse för verksamheten anmält att 

clearingen givit ett överskott på ca 37 milj. kr. 

Sedan samtliga med clearingverksamheten sammanhängande kostnader 

för administration m. m. har bestridits, beräknar jag att behållningen på 

clearingfonden kommer att uppgå till ca 33 milj. kr. 

Med tillämpning av 19 § förordningen (1959:92) om förfarande vid viss 

konsumtionsbeskattning kan slutligt beslut om clearingavgifter meddelas 

fram till utgången av år 1975. Detta innebär att clearingavgifter kan komma 

att restitueras under samma tid. Restitution bör betalas ut från clearing

fonden. Riksskatteverket beräknar att 1 milj. kr. kan behöva reserveras för 

detta ändamål. 

Efter år 1975 och till ingången av år 1979 kan clearingavgifter komma 

att inflyta genom beslut om efterdebitering. Dessa medel bör tillföras clea

ringfonden. 

Behållningen på clearingfonden för olja bör enligt min mening utnyttjas 

för ändamål som är av betydelse för att stärka försörjningsberedskapen inom 

energiområdet t. ex. inköp och lagring av fasta och flytande bränslen. Det 

bör ankomma på regeringen att besluta om användningen av fondmedlen 

efter förslag av ÖEF. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till överstyre/sen för ekonomiskt försvar för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslaganslag av 104 044 000 kr., 

2. medge att avtal om statlig kreditgaranti för lån till teko-, sko

och garveriindustrier får ingås inom en ram av sammanlagt 

60000000 kr., 

3. godkänna de grunder för disposition av clearingfonden för olja 

som jag har förordat. 
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KAPITALBUDGETEN 

V: Fonden för la\neunderstöd 

V :6 Lån till utbyggnad av oljelagringen 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

Föredraganden 

9 887 824 
11500000 
11500000 

Reservation 

100 

6 232 990 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmälan av förslags
anslaget F l. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hemställer jag att re
geringen föreslår riksdagen 

att till Lån till utbyggnad av oljelagringen för budgetåret 1975176 an
visa ett investeringsanslag av 11 500 000 kr. 

V:7 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

Föredraganden 

20 544 500 
25 000 000 
!0000000 

Reservation 41000000 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört vid anmälan av förslagsanslaget 
F l. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 
l. att till Lån till teko-, sko- och garveriindustrier för budgetåret 

1975176 anvisa ett i_nvesteringsanslag av IO 000 000 kr. 
2. medge att avtal om avskrivningslån till teko-, sko- och gar

veriindustrier tlr ingås inom en sammanlagd investeringsram 
av 120000000 kr. 

V :8 Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd 

1973174 Utgift 
l 974175 Anslag 
l 975/76 Förslag 

1000000 
l 500000 

Reservation 500 000 
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Från anslaget bestrids utgifter för investeringsstöd i form av avskrivnings
och investeringslån enligt kungörelsen (1973:608) om statligt stöd till kom

mersiell service i glesbygd. Lånen beviljas av konsumentverket, som vid 

prövningen av stödärenden bistås av en till verket knuten rådgivande nämnd, 
glesbygdsnämnden. 

Konsumentverket 

Under budgetåret 1973/74 inkom 46 ansökningarom lån till investeringar. 

Verket har fattat beslut i 41 ärenden och av dessa har 14 bifallits och lån 

beviljats med sammanlagt 464 479 kronor. Några utbetalningar har inte skett, 
då huvuddelen av ansökningarna inkommit under senare delen av bud
getåret och investeringarna således inte blivit slutförda. 

Vid bedömningen av ansökningarna om lån har konsumentverket prio
riterat butiker i utpräglade glesbygdsområden, vars ekonomiska situation 
varit sådan att nödvändiga investeringar inte kunnat genomföras utan för
hållandevis stora ekonomiska uppoffringar. Konsumentverket har vidare 
prioriterat butiker i områden, där möjligheter saknats att genom alternativa 
åtgärder erbjuda befolkningn en tillfredsställande kommersiell service. 

En av svårigheterna vid bedömningen av ansökningarom investeringsstöd 

under budgetåret 1973/74 har varit bristen på kommunal serviceplanering. 
1 ett flertal kommuner pågår emellertid arbete med sådan planering. En 
Ytterligare ökad aktivitet på detta område kan förväntas. Detta torde medföra 
att ett större antal butiker under budgetåret 1975176 kan komma i fråga 
för investeringsstöd. 

Verket förväntar att ca 100 ansökningar om investeringsstöd kommer 
au inges under budgetåret 1975/76. Knappt 40 st. beräknas bli beviljade, 
varvid i genomsnitt 50 000 kronor beräknas utgå i stöd. Verket förordar, 
att anslaget räknas upp med 800 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget till 1 500 000 kr. och hemställer att regeringen fö

reslår riksdagen 
att till lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd för bud

getåret 1975/76 anvisa ett investeringsanslag av I 500 000 kr. 

VI: Fonden för statens aktier 

Överföring av aktierna i AB Oljetransit frin Statsföretag AB till fonden 
för statens aktier. 

Föredraganden 

Med stöd av beslut av 1956 års riksdag (prop. 1956:120, 201, SU 1956:77, 
222, rskr 1956:201, 407) träffades avtal mellan Sverige och Norge rörande 
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transittrafik över hamn i Trondheimsfjorden. Syftet med avtalet var bl. a. 
<1tt genom uppförande av en oljel<1grings<1nläggning vid Trondheimsfjorden 
förbättra möjligheterna för en kontinuerlig tillförsel <1v främst oljeprodukter 
till mellersta och norm Sverige vid olika avspärrningssitu<1tioner men även 
under vintrar då sjöförbindelserna till hamnarna i Bottenhavet är avbrutna. 

I prop. 1956:120 föreslogs att ett svenskt, av staten ägt bolag skulle bildas 
med huvudsaklig uppgift att uppföra, äga och förvalta oljeanläggningen samt 
att idka sådan handel som föranleddes av lagring i anläggningen. Till ak
tieteckning föreslogs ett investeringsanslag av l milj. kr. För finansiering 
av oljelagringsanläggningen skulle räntefria statliga lån lämnas. Riksdagen 
beslöt i enlighet med förslaget. Bolaget fick namnet AB Oljetransit. 

I samband med att det statliga förvaltningsbolaget Statsföretag AB bildades 
överfördes AB Oljetransit till förvaltningsbolaget (prop. 1969: 121, SU 
1969:168, rskr 1969:381). 

Av den senaste årsredovisningen för Statsföretag AB (skr 1974: 126) fram
går att det nominella värdet för AB Oljetransits aktier fortfarande är I milj. 
kr. medan det bokförda värdet är 0 kr. 

Enligt min mening föreligger väsentliga skillnader mellan målen för den 
verksamhet som AB Oljetransit bedriver och målen för övriga företag inom 
Statsföretag AB. Det främsta syftet för dessa företag är att under krav på 
lönsamhet uppnå största möjliga expansion. 

AB Oljetransits syfte är som framgår av vad jag förut anfört att i händelse 
av avspärrning av Östersjön transitera oljeprodukter till Sverige. Bolaget 
har således inga kommersiella uppgifter utan dess verksamhet är av ren 
beredsk<1pskaraktär. Verksamheten är i sin helhet förlagd till en enda ol
jeanläggning vid Trondheimsfjorden i Norge. Bolaget har inte någon egen 
personal i Sverige utan administrationen ombesörjes av AB Svensk Petro
leumadministration, ett av oljeföretagen ägt bolag med främsta uppgift att 
förvalta oljeanläggningar, medan driften omhänderhas av bolagets norska 
dotterbolag, som har fem anställda. 

AB Oljetransits rörelseresultat medger därför inte täckning av avskriv
ningskostnaderna för bolagets anläggning utan dessa kostnader måste täckas 
genom statliga låneeftergifter. 

AB Oljetransit beviljades under budgetåren 1956/57-1962/63 statliga lån 
med sammanlagt 29,2 milj. kr. för att uppföra nämnda oljelagringsanlägg
ning. Statens fordran hos bolaget har genom låneeftergifter successivt mins
kat så att bolagets skuld f. n. uppgår till 19,5 milj. kr. 

De nu angivna skillnaderna mellan AB Oljetransit och övriga företag 
inom Statsföretagsgruppen bör enligt min mening få till följd att huvud
mannaskapct för AB Oljetransit återförs från Statsföretag AB till staten. 

Aktierna i AB Oljetransit bör därvid föras över från Statsföretag AB till 
fonden för statens aktier. Detta bör ske till det bokförda värdet. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag efter samråd 
med chefen för industridepartementet att regeringen föreslår riksdagen att 
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1. bemyndiga regeringen att besluta om överföring av aktierna 

i AB Oljetransit från Statsföretag AB till fonden för statens 

aktier och 
2. godkänna vad jag har anfört om förfarandet vid övertagandet. 

VIII: Fonden för beredskapslagring 

Överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond 

VIII:l Lagring för beredskapsändamål 

1973174 Utfall 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

Föredraganden 

57 430 370 
46000000 
40000000 

Reservation 49 139 573 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmälan av förslags

anslaget F 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hemställer jag att re

geringen föreslår riksdagen 

att till Lagring for beredskapsändamål för budgetåret I 975176 anvisa 

ett investeringsanslag av 40 000 000 kr. 

IX: Diverse kapitalfonder 

Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

IX:7 Förrådsanläggningar m. m. 

1973174 Utfall 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

Föredraganden 

2 757 361 
69 200000 
77 100000 

Reservation 6 082 277 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmälan av förslags

anslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hemställer jag att re

geringen föreslår riksdagen 

att till Förrådsanläggningar m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett investeringsanslag av 77 100 000 kr. 
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Register 

Sid. 

I Översikt 

DRIFfBUOOETEN 

X. Handelsdepartementet 

A. Handelsdepartementet m.m. 

15 Handelsdepartementet 

16 Kommitteer m. m. 

16 Extra utgifter 

16 Krigsmaterielinspektionen 
17 Kostnader för nordiskt samarbete 

17 Nordiska ministerrådssekretariatet 

B. Främjande av utrikeshandeln m.m. 

19 Sveriges exportråd 
27 Handelssekreterare 
31 Exportfrämjande åtgärder 
37 Svenska handelskamrar i utlandet m. m. 
39 Importkontoret för u-landsprodukter 
40 Täckande av förluster på grund av garantier för lån till 

teko-industri samt manuellt arbetande glasindustri 
41 Svenska turisttrafikförbundet 

C. Kommerskollegium m. m. 

42 Kommerskollegium 

44 Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 

45 Kostnader för vissa nämnder m. m. 

D. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

46 Marknadsdomstolen 
47 Näringsfrihetsombudsmannen 
48 Konsumentombudsmannen 
49 Statens pris- och kartellnämnd 

104 

7 322 000 
3000000 

150000 
230000 
225 000 

*6188000 

17115 000 

3400000 
17 234 000 
14 130 000 
I 136000 

I 000 

450000 
*7 449000 

43800000 

10448 000 
522000 
233000 

11203000 

1015000 
I 979000 
2 630000 

15 940 000 

* Anslaget förs i avvaktan på särskild proposition upp med oförändrat belopp. 
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Konsu'rnentverket: 

59 Förvaltningskostnader 
64 Forskning m. m. 

64 Allmänna reklamationsnämnden 

65 Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m. 

E. Patent- och registreringsverket m. m. 

67 Patent- och registreringsverket 
79 Särskilda kostnader för förenings- m. n. register 

F. Ekonomiskt försvar 

80 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Summa för driftbudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 

V. Fonden för låneunderstöd 

100 Lån till utbyggnad av oljelagringen 

100 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 

100 Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd 

101 VI. Fonden för statens aktier 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

103 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar delfond: 
Lagring för beredskapsändamål 

IX. Diverse kapitalfonder 

103 Förrådsfonden för ekonomiskt försvar: 

Förrådsanläggningar m. m. 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för handelsdepartementet 

JOS 

18 033 000 
I 695 000 
2446000 

2 500000 

46 238000 

45 604000 

5 500000 

51104000 

104044000 

273504000 

11 500000 

!0000000 
I 500000 

23000000 • 

40000000 

77 100 000 

140100 000 

413604000 
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Bilaga I 

AVTAL 

mellan Svenska staten och Sveriges allmänna Expor(förening om Sveriges export
råd 

/§ 

Svenska staten och Sveriges allmänna exportförening (SAE) åtager sig 

att i enlighet med detta avtal driva Sveriges exportråd. 

2 § 

Rådets verksamhet regleras av detta avtal samt genom stadgar som fast

ställts av regeringen efter godkännande av Sveriges allmänna exportförening. 

3§ 

Rådet skall som centralt organ planera, samordna och genomföra åtgärder 

för att främja svensk export. 

Det åligger rådet särskilt 

att insamla, bearbeta och förmedla marknadsinformation 

att lämna råd i internationell marknadsföring 

att stimulera och stödja exportansträngningar. 

4§ 

Rådet skall ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter 
med sex suppleanter. Hälften utses av regeringen och hälften av SAE. Sty

relsen utser inom sig ordförande. 

Suppleant kan utöva rösträtt endast i stället för ordinarie ledamot med 

samma huvudman. 

Rådet kan tillsätta delegationer för särskilda arbetsområden. En sådan 

skall tillsättas för den mindre industrin. 

5 § 

Handelssekreterarnas verksamhet skall förvaltas av rådet enligt föreskrifter 

som meddelas av regeringen. Den personal- och ekonomiadministrativa för

valtningen skall ombesörjas med medel som staten ställer till förfogande. 

6§ 

Rådet skall samråda med utrikesdepartementet vid behandlingen av så

dana i 3 § angivna uppgifter, för vilka erfordras medverkan av utrikes

representationen. 

H 
Rådet skall ha avtal om den exportfrämjande verksamheten vid de svenska 

handelskamrar i utlandet, som erhåller statliga bidrag. 
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8 § 

Rätt att anlita rådet och handelssekreterarna samt. i fråga om verksamhet 

av det slag som anges i 3 §, de handelskamrar som avses i 7 § tillkommer 

endast dem, som tecknat avtal om abonnemang med rådet. Detsamma gäller 

i fråga om rätt att deltaga i statsfinansierade exportfrämjande åtgärder eller 

att åtnjuta tjänster av det slag som anges i 3 § från den svenska utrikes

representationen. 

Rådet är skyldigt att inom ramen för den verksamhet, som anges i 3 §, 
mot avgift utföra tjänster som begärs av svensk myndighet. 

9~ 

Rådets verksamhet finansieras genom avgifter för abonnemang som avses 

i 8 ~. statliga bidrag samt andra inkomster. som uppbärs i verksamheten. 

10 § 

Abonnemangsavgiften skall beräknas för varuexporterande företag på dess 

exportvärde och för tjänsteexporterande företag på aktiekapitalet. Om sär

skilda skäl föreligger att beräkna avgiften för sådana företag på annat sätt 

skall rådet hänskjuta ärendet till handelsdepartementet och Sveriges all

miinna exportförening. För andra abonnemang äger rådet att besluta om 

avgiften. 

Il § 

Staten skall bidraga till rådets finansiering med ett belopp som motsvarar 

rådets nettokostnader för den mindre industrin. 

IH 
Rådet skall till regeringen avge anslagsframställningar för handelssekre

terarverksamheten och den allmänna exportfrämjande verksamheten. Rådet 

skall bereda och till regeringen avge förslag om tillsättande av handels

sckrctcrartjänster. 

lH 
Upphör avtalet att gälla, delas rådets tillgångar och skulder lika mellan 

parterna såvitt ej annat avtalas för särskild egendom. 

14* 
Tvist om detta avtal skall avgöras genom skiljedom. 

Detta avtal träder i kraft den I juli 1975 och gäller tills vidare. Eventuell 

uppsägning av avtalet måste ske 18 månader före det budgetårsskifte som 

skall vara tidpunkt för avtalets upphörande. 
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Bilaga 2 

Förslag till 
lag om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare 
m.m. 

Härigenom föreskrives följande. 

1 § Enligt de närmare föreskrifter regeringen beslutar fär Sveriges exponråd 

1. genom anvisningar för den allmänna inriktningen planeni och leda 

handelssekretcrarnas verksamhet, 

2. besluta rörande handelssekreterares anställnings- och arbetsvillkor, i 

den mån dessa ej bestämmes genom avtal eller beslutanderätten enligt sär

skilda bestämmelser tillkommer myndighet, dock ej i fråga om tillsättning 

av eller skiljande från tjänst, läkarundersökning, disciplinär bestraffning, 

flyttningsskyldighet eller avstängning från tjänstgöring, samt 

3. besluta rörande statliga stipendier till praktikanter hos handelssekre

terare eller hos svenska handelskamrar i utlandet. 

Vid utövande av befogenhet som enligt första stycket tillkommer rådet 

skall rådet i sak tillämpa de föreskrifter som skulle gälla för statlig för
valtningsmyndighet i rnotsvaninde fall. 

2 § Förvaltningslagen (1971 :290) skall tillämpas vid handläggning av ärende 

hos Sveriges exportråd enligt I §. I fråga om besvär över rådets beslut i 

sådant ärende äger 18 §allmänna verksstadgan (1965:600) motsvarande till

lämpning. 

3 § Vad någon i samband med Sveriges exponråds befattning med han

delssekreterares verksamhet i anställning hos rådet eller på grund av uppdrag 

hos detta har erfarit om enskilda företags eller sammanslutningars affårs

eller driftförhållanden fär han ej obehörigen yppa eller utnyttja. Den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter häremot dömes till böter eller fängelse 

i högst eu år. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1975. 



Bilaga 13 till budgetpropositionen 1975 Prop. 1975:1 
Bilaga 13 

Arbetsmarknadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Arets budgetförslag innehåller flera reformer, som syftar till att an
passa arbetsplatserna, skapa trygghet till arbete och hälsa samt att öka 
den enskildes valmöjligheter på arbetsmarknaden. Dessa reformer är 
uttryck för regeringens strävan att förnya arbetslivets villkor. 

Inom arbetsmarknadspolitikens område kommer förslag att läggas 
fram till utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen och förbättring av 
utbildningsbidragen. Åtgärder föreslås för att ytterligare förbättra för 
de arbetssökande att få arbete genom arbetsförmedlingen. Arbetsmark
nadsverket tillförs medel motsvarande ytterligare ca 290 tjänster, främst 
inom arbetsförmedlingen. Härtill kommer medel för en ökning av an
talet aspiranter, från 170 till 230. Resurser avdelas för en teknisk för
nyelse inom arbetsförmedlingen; ADB-baserade platslistor införs i 
ytterligare nio län och utvecklingsarbetet på ett söksystem för lediga 
platser intensifieras. Anslaget till halvskyddat arbete räknas upp kraf
tigt, för att ge fler personer med arbetshinder möjlighet till arbete på 
den öppna arbetsmarknaden. 

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön har en framskjuten plats i 
budgetförslaget. Arbetarskyddsstyrelsen får en ny kraftig resursförstärk
ning. Yrkesinspektionen byggs ut ytterligare. Anslaget till information 
höjs väsentligt. Förslagen är inriktade på att förstärka forskning och 
tillsynsverksamhet kring bl. a. kemiska hälsorisker och för att i ökad 
utsträckning ge råd och stöd till den lokala skyddsorganisationen. 

Förslag med bl. a. riktlinjer för den framtida invandrar- och minori
tetspolitiken avses bli framlagt för riksdagen under våren. I anslutning 
därtill kommer också en ökning av resurserna till bl. a. invandrarverket 
liksom till invandrarorganisationerna att föreslås. 

Arbetsmarknad 

Under våren 1973 inträdde en påtaglig uppgång i den ekonomiska 
aktiviteten som fortsatte i accelererande takt under år 1974. Återverk
ningarna på arbetsmarknaden kom emellertid till mer påtagligt uttryck 
först under senare delen av år 1973. Till följd av minskad oljetillförsel 

1 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bil. 13 
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vid årsskiftet 1973-1974 skedde en viss avmattning, som dock hade 
endast kortvariga verkningar på arbetsmarknaden. För att motverka 
friställningar och permitteringar inom företag som särskilt berördes av 
den minskade energitillförseln, och för att i övrigt hålla företagens 
produktionsförutsättningar intakta, vidtogs en rad åtgärder av bl. a. 
arbetsmarknadspolitisk natur. Så stimulerades t. ex. särskild utbildning 
inom de berörda företagen genom bidrag av statsmedel. 

Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft steg fortsatte tillströmningen 
till arbetsmarknaden av nya arbetssökande. Antalet sysselsatta enligt 
arbetskraftsundersökningarna (AKU) uppgick till 4 026 000 under tred
je kvartalet 1974, vilket innebär en ökning med 86 000 i jämförelse 
med motsvarande kvartal 1973. Andelen personer i arbetskraften ökade 
från 68,3 % tredje kvartalet år 1973 till 69,4 % samma period år 1974. 

Kvinnorna svarade för i stort sett hela ökningen. Utvecklingen framgår 
av följande sammanställning. 

Antalet sysselsatta enligt arbetskraf tsu11dersök11ingama (AKU) åren 

1971-1974, kvartalsgenomsnitt av månadsdata (tusental) 

Tidsperiod 1971 1972 1973 1974 

Totalt 
l:a kv. 3 812 3 808 3 813 3 879 
2:a kv. 3 884 3 877 3 879 3 937 
3:e kv. 3 894 3 899 3 940 4026 
4:e kv. 3 851 3 866 3 900 

Män 
l:a kv. 2 285 2 262 2 260 2 276 
2:a kv. 2 327 2 300 2 299 2 303 
3:e kv. 2 348 2 329 2 338 2 354 
4:e kv. 2297 2 290 2 295 

Kvinnor 
l:a kv. I 527 I 546 I 553 I 603 
2:a kv. l 557 1 577 1580 1 634 
3:e kv. l 546 1 569 1 603 1 673 
4:e kv. 1 554 1 576 1 605 

Den successivt stegrade efterfrågan på arbetskraft inom främst in
dustrin ledde under år 1974 till svårigheter för vissa industriföretag att 

täcka behovet av arbetskraft, bl. a. beroende på att utbudet av lediga 
platser och de arbetssökandes förutsättningar inte svarade mot varand
ra. Under andra halvåret 1974 ägde åter en viss dämpning i efter
frågan rum. Antalet lediga platser fortsatte dock att öka i jämförelse 
med år 1973 och arbetslösheten sjönk. Antalet till arbetsförmedlingen 
nyanmälda platser visade dock en svagare utveckling. 

I sammanhanget bör uppmärksammas de förändringar som genom
fördes i arbetsmarknadsstatistiken från den 1 juli 1974. De innebar viss 
samordning av arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersök-
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ningarna genom bl. a. gemensam publicering. Förändringen innebar 
också att arbetsmarknadsverkets mittmånadsräkningar över antalet bos 
arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa slopades och ersattes med en 
flödesstatistik över antalet arbetssökande m. m. Arbetskraftsundersök
ningarna utgör härigenom den huvudsakliga mätaren på arbetslöshetens 
omfattning. Statistiken över antalet hos arbetsförmedlingen anmälda ar

betslösa medlemmar i arbetslöshetskassor behålls dock och möjliggör 

jämförelser bakåt i tiden. 
Från AKU, som innefattar hela befolkningen i s. k. aktiv ålder, 

återges följande diagram över antalet arbetslösa i procent av arbetskraf

ten åren 1972 till 1974. 

4 

3 

2 

,-,, ., Arbetslöshet enligt AKU åren 1972-1974 

JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 

1972 1973 

Enligt konjunkturbarometern i mars 1974 uppgav 51 % av företagen 
att de hade brist på arbetskraft. I juni och september samma år hade 
andelen stigit till drygt 60 % . Orderingången i industrin var hög under 
år 1974. Hög orderingång noterades bl. a. i massa- och pappersindustri 
samt de konsumtionsvaruinriktade branscherna. Byggnadsbranschen 
präglades av en förhållandevis låg arbetslöshet trots en totalt sett vi
kande byggproduktion, vilket kan förklaras bl. a. av en betydande över
strömning från byggnadsarbetarkåren till andra yrken. En markerad 
förskjutning ägde också rum i bostadsbyggandet, från flerfamiljshus till 
småhus, vilket medförde en förändring av arbetskraftsefterfrågan. Ned
gången i bostadsbyggandet kompenserades dock i viss utsträckning ge
nom en ökad aktivitet inom andra delar av byggarbetsmarknaden. Bl. a. 
till följd av särskilda stimulansåtgärder ökade sålunda sanerings- och 
ombyggnadsverksambeten inom det äldre bostadsbeståndet liksom bygg
sysselsättningen inom den s. k. oreglerade sektorn. 

Den förbättrade arbetsmarknadssituationen under främst år 1974 har 
uppvisat regionala skillnader liknande dem som uppträdde under hög
konjunkturåren 1969 och 1970. ökningen av antalet lediga platser och 
minskningen av antalet arbetslösa har således främst gällt storstadslän 

1974 
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och gruppen övriga län. I de senare har dock skillnaderna mellan länen 
varit betydande. För skogslänen har utvecklingen generellt sett varit 
något svagare. I de nordligaste länen har dock ett klart förbättrat sys
sclsättningsläge kunnat noteras på många orter. Detta återspeglas bl. a. 
i att befolkningen inte har minskat i något av skogslänen under de tre 
första kvartalen 1974. 

De ekonomiska utsikterna för år 1975 präglas av en viss osäkerhet. 
A ena sidan har vi vid ingången av året en god situation på arbets
marknaden. A andra sidan har den ekonomiska utvecklingen i vår om
värld varit mycket svag. Flertalet länder har under år 1974 bedrivit 
en åtstramningspolitik, som bl. a. lett till en snabbt ökande arbetslöshet. 
Under den allra senaste tiden har dock en omläggning av politiken 
påbörjats i flera länder. 

Regeringen har i finansplanen presenterat en ekonomisk politik för 
att stärka sysselsättningen och stimulera investeringarna. Politiken under 
år 1975 syftar till att hålla uppe antalet arbetstillfällen inom varu
produktionen, medan arbetskraftsefterfrågan inom tjänstesektorn kan 
väntas öka med ca 30 000 personer. Därigenom kan sysselsättningsgra
den. höjas främst bland kvinnorna, som i ökad utsträckning söker ar
bete. 

Även om grundprognosen för tillväxt och sysselsättning under år 
1975 genom regeringens ekonomiska politik är positiv, vill jag under
stryka att det finns osäkerhetsmoment. Beredskapen för snabba insatser 
måste mot bakgrund härav hållas fortlöpande hög. Behovet av ytterli
gare sysselsättningspolitiskt motiverade insatser får bedömas längre 
fram. 

Förändringarna på arbetsmarknaden under år 1974 har medfört en 
omfördelning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Medan kraven 
på sysselsättningsskapande åtgärder och arbetsmarknadsutbildning 
minskat har tyngdpunkten kommit att läggas på de rent platsförmed
lande insatserna. Utvecklingen belyses väl av att utnyttjandet av de ar
betsmarknadspolitiska hjälpmedlen utom skyddat och halvskyddat ar
bete har kunnat minskas från år 1973 till år 1974. Den förbättrade ar
betsmarknadssituationen har dock inte automatiskt kommit alla arbets
sökande till godo. Den bristande överensstämmelsen mellan arbetsgivar
nas krav och det faktiska arbetsutbud som olika grupper av arbetssö
kande representerar har som tidigare nämnts utgjort grundläggande 
problem när det gällt att skapa arbete åt alla. Åtgärderna har därför 
särskilt inriktats på att stärka den enskildes ställning genom selektiva 
stödåtgärder och en förbättrad lagstiftning. Lagen (1974: 12) om an
ställningsskydd och lagen (1974: 13) om åtgärder för att främja an
ställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbets
förmåga trädde i kraft den 1 juli 1974. Lagarna ger bl. a. stöd åt arbets
förmedlingens strävanden att genom anpassningsgruppernas åtgärder 
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möta uppkommande problem inne i företagen så att friställning kan 
undvikas. Genom grupperna kan också i ökad utsträckning äldre per
soner och personer med nedsatt arbesförmåga beredas anställning på 
den öppna arbetsmarknaden. 

Situationen för nytillträdande på arbetsmarknaden har i någon mån 
förbättrats under år 1974. Medan arbetslösheten för åldersgruppen 16-
24 år enligt AKU uppgick till 5,6 % under senare de!en av år 1973, var 
motsvarande tal 4,7 år 1974. Problem kvarstår dock, särskilt för de 
ungdomar i åldern 16-19 år som saknar yrkesutbildning. Arbetslös
heten i åldern 16-19 år uppgick under tredje kvartalet 1973 till 7,7 % 
och under motsvarande kvartal 1974 till 7,2 %. Intensifierade förmed

lingsinsatser har genomförts för att underlätta ungdomarnas möjlig

heter att erhålla arbete eller yrkesutbildning. Under år 1974 har också 
bestämmelserna om utbildningsbidrag ändrats i syfte att stimulera dessa 
ungdomar till yrkesutbildning. 

När det gäller att skapa arbete åt alla är självfallet arbetsförmed
lingens funktion av avgörande betydelse. För att förmedlingens ser
vice skall kunna ges en mer individuell utformning har betydande för
ändringar genomförts i förmedlingens organisation samt i principerna 
för förmedlingsverksamheten. Arbetsförmedlingarna har också erhållit 
betydande personaltillskott eller totalt ca 760 nya tjänster hittills under 
1970-talct. Under hösten 1974 överlämnade AMS till arbetsmarknads
departementet en utredning med förslag till förbättrad platsinformation. 
Förslaget innebär i korthet att alla lediga platser skall anmälas till 
arbetsförmedlingen. Förslaget remissbehandlas f. n. 

På förslag av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 
vidtogs förra året särskilda åtgärder för att stödja kvinnornas inträde på 
arbetsmarknaden och för att bryta den könsbundna rekryteringen till 
vissa yrken. En försöksverksarnhet med särskilt stöd om 5 kr. per timme 
till företag som rekryterar män resp. kvinnor till yrkesområden som do
mineras av motsatt kön har inletts. Dessutom har bestämmelser utfär
dats som innebär att lokaliseringsstöd i princip kan utgå endast till före
tag som rekryterar minst 40 % av arbetskraften från vartdera könet. 
Arbetsförmedlingen har vidare tillförts särskild personal för insatser för 
kvinnliga arbetssökande. Förvärvsintensiteten bland kvinnor uppgick 
enligt AKU under tredje kvartalet 1974 till 58,0 %, jämfört med 
55,9 % samma tid år 1973. Som jämförelse kan nämnas att förvärvs
intensiteten för hinnor år 1964 uppgick till 48,8 %. 

De sysselsättningsskapande åtgärder som vidtas för att möta arbets
löshet främst av konjunkturell art begränsades väsentligt under år 
1974. Antalet sysselsatta i allmänna beredskapsarbeten uppgick sålunda 
tredje kvartalet 1973 till 7 400 och till 3 600 motsvarande kvartal 1974. 
För särskilda beredskapsarbeten var motsvarande tal 15 000 resp. 
10 800. De sysselsättningsskapande åtgärderna för arbetslösa har främst 
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inriktats för att stödja regioner med kvarstående sysselsättningsproblem, 
stimulera sysselsättningen inom tjänste- och byggsektorn samt skapa 
arbete för nytillträdande, som inte kunnat få arbete på den öppna 
marknaden. 

Den andra typen av sysselsättningsskapande åtgärder, som syftar till 
att ge meningsfullt arbete åt äldre eller handikappad arbetskraft m. fl. 
som oavsett konjunkturläge har svårt att erhålla och behålla sysselsätt
ning på den öppna arbetsmarknaden har, som tidigare nämnts, bedrivits 
i stor omfattning. 

Behovet av att kartlägga de framtida sysselsättningsmöjligheterna 
inom olika samhällssektorer för att skapa bättre underlag för stats
makternas planering, ledde till att regeringen i fjol tillsatte en sär
skild parlamentarisk syssclsättningsutredning med företrädare för 
bl. a. arbetsmarknadens parter. Utredningen skall enligt sina direktiv 
lämna en samlad sysselsättningspolitisk belysning av långtidstendenserna 
i vår ekonomi i samband med att 1975 års långtidsutredning (LU 75) är 
färdig och efter det att resultatet av Länsplanering 1974 föreligger. Ut
redningen torde avlämna sitt slutbetänkande i början av år 1978. 

Som tidigare har konstaterats är arbetsförmedlingens funktionssätt av 
avgörande betydelse när det gäller att förverkliga rätten till arbete. Den 
nya målsättningen, som innebär att arbetsförmedlingen genom anpass
ningsgrupperna i väsentligt ökad utsträckning skall söka bedriva sitt ar
bete för främst äldre och handikappade arbetstagare inom företagen 
ställer härvid särskilda krav på personella resurser. Även de ökade 
insatserna för andra grupper som möter särskilda problem på arbets
marknaden, främst de nytillträdandc på arbetsmarknaden, d. v. s. kvin
nor och ungdomar, ställer väsentliga personella anspråk på förmed
lingen. Mot denna bakgrund föreslås arbetsförmedlingen få ytterligare 
lönemedel motsvarande ett personaltillskott av ca 290 tjänster. Utöver 
denna personalökning föreslås medel för att öka antagningen av aspi
ranter från 170 till 230. 

Arbetsförmedlingens nuvarande tekniska resurser är inte avpassade 
för hantering av en kraftigt utökad platsvolym. För att arbetsförmed
lingen skall få en samlad överblick över flödet av lediga platser och ar
betssökande och kunna ge bästa möjliga service krävs att den inledda 
försöksverksamheten med ADB i förmedlingsarbetet utvidgas. I första 
hand bör detta ske genom att den datorassisterade framställningen av 
platslistor, som f. n. försöksvis bedrivs i storstadsområdena, successivt 
vidgas. Vidare bör undersökningarna om datorbaserade söksystem och 
michrokort fortsätta. Syftet härmed är att de arbetssökande skall 
kunna erbjudas ett urval av lediga platser. Medel beräknas för fortsatt 
utvecklingsarbete. 

Kommitten för översyn av arbetsmarknadsutbildningen (KAMU) har 
i oktober 1974 avlämnat sitt betänkande (SOU 1974: 79) Utbildning 
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för arbete. Kommitten påvisar att ca 85 % av dem som avslutar ar
betsmarknadsutbildning och som inte är förhindrade att söka arbete 
får sådant inom tre månader efter utbildningens slut. Under år 1974 

har utbildningen främst inriktats på att ge yrkesutbildning till dem 
som saknar eller har mindre gångbar yrkesutbildning. Förslag grundat 

på KAMU:s betänkande avses bli förelagt riksdagen under våren 1975. 

Med hänsyn till levnadskostnadernas utveckling under år 1974 fattade 

1974 tirs höstriksdag beslut om höjning av utbildningsbidragets grund

bidrag med 40 kr. för månad. En ytterligare höjning med 40 kr. för 

månad föreslås från den 1 juli 1975. 

Forskningsverksamheten rörande arbetsmarknadspolitiken och dess 
olika medel har under de senare åren i väsentlig grad initierats och sam

ordnats av den år 1967 tillsatta expertgruppen för utredningsverksamhct 
i arbetsmarknadsfrågor (EF A). EF A överlämnade under förra året ett 
betänkande (SOU 1974: 29) Att utvärdera arbetsmarknadspolitik. I det
ta redovisas hittills framkomna resultat av fyra stora forskningsprojekt, 
nämligen om arbetsmarknadens funktionssätt, arbetsmarknadsutbild
ningen, den geografiska rörligheten och invandringen. I anslutning här
till har expertgruppen också anmält sina synpunkter på den framtida 

inriktningen av arbetsmarknadsforskningen. På grundval härav och med 
hänsyn tagen till de yttranden över betänkandet som inkommit kommer 
denna forskning att intensifieras och vidgas till nya sektorer av arbets
marknaden och arbetslivet. 

Arbetsmarknadsdepartementet medverkar också i den framtidsstudie

verksamhet som påbörjats under statsrådsberedningen. Av Slirskilt in
tresse för departementet är studien om arbetslivet i ett framtidsperspek
tiv. 

Arbetsmiljö 

Arbetet med att förbättra arbetslivets villkor befinner sig i ett inten
sivt skede. 

Flera nya lagar som rör anställningstrygghet och de anställdas mcd
inflytande i arbetslivet har trätt i kraft under år 1974. Lagarna om an
ställningsskydd och om vissa anställningsfrämjande åtgärder gäller som 
tidigare nämnts från den 1 juli 1974. Från samma tidpunkt gäller också 
lagen (1974: 358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. 
Betydande insatser har gjorts för information om dessa lagar. Den 
1 januari 1975 trädde lagen (1974: 981) om arbetstagares rätt till ledig
het för utbildning i kraft. 

Arbetsrättskommitten väntas inom kort avge förslag om bl. a. vidgat 

inflytande för löntagarna på arbetsplatsens olika frågor. Kommitten har 

i december 1974 fått i uppdrag att utreda bl. a. vissa informations- och 
utbildningsfrågor som har samband med förslaget. 

Arbetet med att på grundval av 1973 års arbetsmiljöreform genom-
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föra en ny och utvidgad organisation för skyddsverksamheten på arbets
platserna och av den offentliga tillsynen har pågått under hela år 1974. 
Samtidigt pågår inom arbetsmiljöutredningen arbetet med att utforma 
en ny arbetsmiljölag. En viktig uppgift för utredningen blir att se över 
samordningen mellan arbetarskyddslagstiftningen och lagstiftningen om 
hälso- och miljöfarliga varor. 

1974 års riksdag begärde förslag av regeringen om särskilda stimulans
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom industrin. Den med anled
ning härav tillsatta uredningen har nyligen avlämnat ett förslag i denna 
fråga (DsA 1974: 8) Stimulansåtgärder för att förbättra arbetsmiljön. 

Den tidigare semesterutredningcn (S 1972: 03) har under år 1974 
ombildats till 1974 års semesterkommitte. De nya och vidgade direk
tiven innebär bl. a. att kommitten har att överväga en förlängning av 
den lagstadgade semestern från fyra till fem veckor. 

1 och med ikraftträdandet den 1 juli 1974 av lagen (1974: 371) om 
rättegången i arbetstvister har en enhetlig ordning införts för prövning 
av rättstvister på arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen har tillförts nya 
uppgifter och har fått en vidgad och mera allsidig sammansättning än 
tidigare. 

Det är ännu inte möjligt att ge en sammanfattande bild av vilka för
ändringar som har inträtt på arbetsmarknaden till följd av de nya trygg
hetslagarna. 

De farhågor, som uttalats om ökad restriktivitet från företagens sida 
i fråga om nyanställningar har inte besannats. Företagens efterfrågan på 
personal har varit hög under hela året. Problemet har snarast varit 
att tillgodose företagens efterfrågan på personal. 

Under hösten har en särskild arbetsgrupp i departementet haft över
läggningar med representanter för arbetsmarknadens huvudorganisatio
ner för att få del av deras erfarenheter av den nya lagstiftningen. Ett 
stort antal kollektivavtal har redan träffats om anpassning av anställ
ningsskyddslagen till de olika förhållanden som råder på arbetsmarkna
den. 

Frågor som hänger samman med ansvaret för uppsägningslöne- el
ler permittcringslönekostnader, bl. a. frågan om skattefri avsättning till 
trygghetsfonder och den latenta löneskuldens betydelse för företagens 
kreditvärdighet, utreds f. n. av företagsskatteberedningen resp. företags

inteckningsutredningen. Även frågan om ett försäkringssystem har 
Yäckts i den allmänna clebatten, främst från företrädare för mindre och 
medelstora företag. 

Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder bildar utgångspunkten 
för anpassningsgruppernas verksamhet i företag och förvaltningar. En 
anpassningsgrupp består normalt av representanter för arbetsgivare och 
löntagarorganisationer samt för arbetsförmedlingen i distriktet. F. n. 
finns drygt 4 300 anpassningsgrupper. 
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En särskild arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet har i 
samverkan med AMS och i kontakt med huvudorganisationerna på ar
betsmarknaden följt verksamhetens utveckling genom bl. a. besök på 
arbetsplatser. Samtidigt som positiva erfarenheter redovisas från aktiva 

anpassningsgrupper finns det ett stort antal grupper som har haft endast 
en begränsad verksamhet. Även om sålunda verksamheten i anpassnings
grupperna överlag ännu inte har nått den omfattning som krävs för 
verksamma resultat är erfarenheterna av ett aktivt arbete i anpassnings
grupperna så goda att de understryker det nödvändiga i en utbyggnad 
och förstärkning av arbetet. För att fördjupa verksamheten anordnar ar
betsmarknadsverket under våren en serie konferenser om hur arbetet i 
anpassningsgrupperna bör bedrivas samtidigt som en omfattande utbild
ning av gruppmedlemmarna avses komma till stånd. I budgetförslaget 
har beräknats ökade medel för sådan verksamhet under budgetåret 
1975/76. Strävandena att stödja anpassningsarbetet ute i företag och 
förvaltningar kommer till uttryck också i en kraftig ökning av medlen 
för halvskyddad sysselsättning och i den föreslagna personalökningen 
inom arbetsmarknadsverket. 

Under år 1974 har arbetstidsfrågorna tilldragit sig stort intresse i 
den politiska debatten. Inom departementet har en arbetsgrupp tillsatts 
med uppgift att kartlägga vissa frågor angående tillämpningen av 1970 
års arbetstidslag. Gruppen som består av representanter för departemen
tet och för arbetsmarknadens parter beräknas slutföra utvärderingen i 
början av år 1975. En särskild delegation för arbetstidsfrågor har in
rättats under år 1974 för att ge parterna på arbetsmarknaden en samlad 
överblick över det arbete i arbetstidsfrågor som pågår och det under
lag som behövs för att bedöma i vilken takt framtida generella arbets
tidsförkortningar kan ske. 

Den utbyggnad av arbetarskyddsverkets resurser som har pågått en 
längre tid följs upp i budgetpropositionen. Sammanlagt förstärks verket 
med ett åttiotal nya tjänster, varav hälften inom yrkesinspektionen. För 
inspektionens del innebär förstärkningarna möjlighet att i ökad utsträck
ning ge råd och service till den lokala skyddsorganisationen. Centralt 
inriktas personalökningen på tillsynsverksamhet och forskning kring 
kemiska hälsorisker. Utbildnings- och informationsverksamheten byggs 
ut. 

Invandring och svenskt medborgarskap 

Under åren 1965-1973 invandrade drygt 371 000 utlänningar till vårt 
land, vilket gör drygt 41 000 per år i genomsnitt. Utvandringen under 
tidsperioden uppgick till 185 000 personer, dvs. 20 500 i genomsnitt per 
år. Invandringsnettot blev således ca 186 000 personer eller ca 20 700 
per år. De båda högkonjunkturåren 1969 och 1970 gav tillsammans ett 
rekordstort invandringsöverskott om inemot 99 000 personer. 
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Under åren närmast därefter inträffade en drastisk förändring av 
migrationen främst genom en kraftig ökning av utvandringen. Trots att 
nära 39 000 personer invandrade under år 1971 blev nettoinvandringen 
endast ca 7 000 personer. Invandringsöverskottet förbyttes under åren 
1972 och 1973 i ett underskott. Under de båda åren invandrade drygt 
49 000 personer medan närmare 61 000 utvandrade, främst finländare. 
För första gången sedan andra världskriget var Sverige under dessa 
år ett utvandrarland. 

Under år 1974 har vi åter fått en nettoinvandring. Under tiden ja
nuari-november 1974 invandrade 29 500 personer, medan 19 200 
lämnade landet. Nettot blev alltså 10 300 personer. Det kan noteras att 
invandringen av finländare under perioden uppgick till 9 100 och ut
vandringen till 10 400 dvs. ett underskott om 1 300 personer, medan 
vi från övriga nordiska länder har haft ett invandringsöverskott. Vidare 
kan noteras att invandringen från utomnordiska länder varit betydligt 
större än den från de nordiska länderna. Det är första gången detta in
träffat sedan nuvarande bestämmelser om villkoren för arbetskraftsin
vandringen infördes åren 1966 och 1967. 

Arbetskraftsinvandringcn är självfallet beroende av bl. a. konjunktur
utvccklingen och därmed situationen på vår arbetsmarknad. Relativt 
oberoende av dessa förhållanden är emellertid den omfattande invand
ringen av flyktingar, familjemedlemmar till invandrare som tidigare 
kommit till Sverige av arbetsmarknadsskäl, invandringen av studerande, 
stipendiater av skilda slag, personer som gift sig med svenskar, adop
tivbarn m. fl. Den mycket omfattande invandringen under åren 1969 
och 1970 för med sig en relativt stor familjeinvandring under flera år 
cEireftcr. 

Inom ramen för den kollektiva överföringen av flyktingar till Sverige 
för varaktig vistelse här har ytterligare insatser gjorts för att hjälpa män
niskor som har riskerat förföljelse och lidanden till följd av militärens 
maktövertagande i Chile. Hittills har drygt 1 200 personer förts över hit, 
främst från Chile, men också från Argentina dit många flyktingar har 
tagit sin tillflykt. Vidare har under budgetåret 1973/74 ca 400 personer 

tagits ut från flyktingläger i Italien och Österrike. Ytterligare insatser 
har gjorts för att rädda enskilda personer som i skilda länder har be
dömts löpa akut risk för förföljelse. 

Invandrarutredningen har i september 1974 lagt fram sitt huvudbe
tänkande (SOU 1974: 83) Invandrarna och minoriteterna. I betänkandet 
redovisas invandrarnas och de språkliga minoriteternas situation inom 
olika samhällsområden. Utredningen har formulerat vissa mål för den 
framtida invandrar- och minoritetspolitiken i vårt land och lagt fram 
ett samlat program för den framtida inriktningen och omfattningen av 
samhällets åtgärder för att förbättra invandrarnas sociala och kulturella 
situation. Utredningens förslag har remissbehandlats. 
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Förslag angående riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m. 

avses föreläggas riksdagen under våren. 

Regional utveckling 

Den regionala utvecklingsplaneringen (Länsplanering 1974) pågår 

f. n. Planeringsarbetet bedrivs så att det skall kunna redovisas mot 

slutet av år 1975 och samtidigt med 1975 års långtidsutredning och 

sysselsättningsutredningcns första etapp. 

Regionalpolitiskt stöd utgår främst i form av lokaliseringsstöd - dvs. 

investeringsstöd - utbildningsstöd och sysselsättningsstöd. Lokalisc

ringsstödets omfattning och geografiska fördelning under perioden den 

1 juli 1965-den 31 augusti 1974 framgår av följande tabell. 

Lokaliseringsstud under perioden 1.7.1965-31.8.197./ 

Län 

Uppsala 
Södcrmanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
9öteborgs och Bohus 
Alvs borgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Totalt 

Därav: 
Inom stödområdet 
Utom " 

Antal 
företag 

2 
ll 
28 

5 
15 
16 
16 
5 
3 
4 
1 

22 
65 

4 
143 

13 
8 

178 
93 

117 
107 
139 
ll8 

1 113 

907 
206 

Stödets omfattning i 1 000-tal kr. 

Bidrag Lin Summa 

550 3 280 3 830 
22 917 22 917 

9 472 81 854 91 326 
15 100 15100 
13 589 13 589 

6 238 50 397 56 635 
3 907 10 060 13 967 

40468 40 468 
5 000 5 000 
3 283 3 283 
I 150 1150 

3 986 44 897 48 883 
18 868 l 34 890 153 758 

15 700 15 700 
62120 250 757 312 877 

45 299 45 299 
770 13 836 14 606 

64029 280316 344 345 
50 454 177 360 227 814 

108 091 337 404 445 495 
56168 117 790 173 958 

114 409 283 003 397 412 
97 937 322 300 420 237 

596 999 2 270 650 2 867 649 

568 1 ~o l 694 668 2 262 893 
28 802 575 982 604 756 

Den faktiska sysselsättningsökningen vid slutet av år 1973 till följd 

av då genomförda investeringar uppgick till ca 25 400 personer. 

Utanför stödområdet har stöd lämnats till företag i områden med 

siirskilda sysselsättningsproblem, framför allt i vissa områden intill stöd

områdesgränsen och på orter med ensidigt näringsliv. 

Fördel- Planerad 
ning i sysscl-
% sättnings-

ökning 

0,1 50 
0,8 153 
3,2 1 753 
0,5 417 
0,5 213 
2,0 929 
0,5 272 
1,4 1 195 
0,2 65 
0,1 111 

1,7 716 
5,5 3 080 
0,6 203 

11,0 4 230 
1,6 247 
0,5 199 

12,0 3 137 
8,0 3 177 

15,7 4 376 
6,1 2069 

13,4 3 994 
14,6 2150 

100,0 32 736 

78,8 23 359 
21,2 9 377 
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Ramen för regionalpolitiskt stöd har för femårsperioden 1973/74-
1977/78 fastställts till 2 500 milj. kr., varvid 450 milj. kr. har beräknats 
för lokaliseringsbidrag/ avskrivningslån, 325 milj. kr. för utbildnings
stöd, 150 milj. kr. för sysselsättningsstöd, 1 550 milj. kr. för lokalise
ringslån och 25 milj. kr. för stöd till Stiftelsen Norrlandsfonden. Under 
perioden får dessutom tas i anspråk outnyttjat utrymme av den ram för 
beslut om regionalpolitiskt stöd som fastställdes för treårsperioden 
1970/71-1972/73. 

En försöksverksamhet har påbörjats med sysselsättningsstöd i vissa 
fall till företag i gränsområdet till det inre stödområdet och på Gotland 
samt till företag inom turistnäringen i det inre stödområdet. 

Frågan om ökat regionalpolitiskt stöd för marknadsföringsåtglirder be
reds inom arbetsmarknadsdepartementet med sikte på att förslag skall 
kunna läggas fram, om möjligt redan under år 1975. 

I enlighet med riksdagens uttalande våren 1974 övervägs inom rege
ringens kansli frågan om vilka arbetsuppgifter inom regionalpolitiken 
som regionalt skall ankomma på länsstyrelse, länsarbetsnämnd och före
tagareförening. Även möjligheterna till decentralisering av vissa beslut 
om regionalpolitiskt stöd övervägs inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Industricenteranläggningarna i Lycksele och Strömsund är nu färdig
ställda och inflyttning av företag pågår. 

I fråga om glesbygdspolitiken hålls fortlöpande kontakt mellan berör
da departement genom en interdepartemental arbetsgrupp. Under år 1974 
bar till arbetsgruppen knutits en parlamentariskt sammansatt referens
grupp. 

Föreskrifterna om sammansättningen av företagareföreningarnas sty
relser har ändrats. Genom ändringen har de anställdas fackliga organi
sationer tillförsäkrats representation i styrelserna. 

I ntemationellt samarbete 

Sedan den 1 januari 1974 handlägger arbetsmarknadsdepartementet 
ärenden rörande förhållandet till internationella arbetsorganisationen 
(ILO). Under år 1974 har Sverige med trepartsdelegationer (företrä
dare för staten, arbetsgivarna och arbetstagarna) deltagit i dels ILO:s 
andra europeiska regionala konferens, dels internationella arbetskon
ferensens 59:e sammanträde, dels ett antal s. k. tekniska trepartsmöten. 
Till ett dylikt förberedande möte rörande arbetsförhållandena inom 
civil luftfart utsåg Sverige jämte Danmark och Norge en gemensam 
skandinavisk trepartsdelegation. 

För beredning av vissa ärenden rörande förhållandet till ILO finns 
en trepartiskt sammansatt kommittc, ILO-kommitten. Dennas samman
sättning har under det gångna året ändrats för att medge en bredare 
partsrepresentation. 

ILO:s konvention (nr 137) om de sociala återverkningarna av nya 
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lasthanteringsmetoder i hamnar (prop. 1974: 6, SoU 1974: 10, rskr 
1974: 79) har ratificerats av Sverige och kommer den 24 juli 1975 
att för Sveriges del träda i kraft. 

Den supplcantplats i ILO:s styrelse som sedan ett tiotal år har växlat 
mellan de nordiska länderna innehas f. n. av Finland. Det nordiska 
samarbetet på departementets område innefattar regelbundet samråd i 
frågor rörande ILO. På svenskt initiativ har från nordisk sida föresla
gits bl. a. att arbetsmiljöfrågor skall tas upp på internationella arbets
konferensens dagordning år 1976. Beslut härom har nyligen fattats av 
ILO:s styrelse. 

Det nordiska samarbetet innefattar också regelbundet återkommande 
möten mellan de nordiska arbetsministrarna. Ett sådant möte ägde rum 
i Stockholm i oktober 1974. Vid mötet beslöts bl. a. att ett särskilt pro
gram för nordiskt samarbete på arbetsmarknadsområdet skall utarbe
tas. Det första nordiska arbetsmiljöministermötet planeras äga rum i 
Oslo i maj 1975. 

I anslutning till det av FN:s generalförsamling proklamerade inter
nationella kvinnoåret 1975 skall en gemensam nordisk översyn göras 
av de !LO-konventioner som berör kvinnornas ställning i arbetslivet 
och de nordiska ländernas tillämpning av konventionerna. 

Inom arbetsmarknadsdepartementet handläggs ärenden rörande del
tagande i nordiska arbetsmarknadsutskottet samt de nordiska ämbets
mannakommittecrna för arbetsmiljöfrågor resp. regionalpolitik. Det 
nordiska arbetsmarknadsutskottet som inrättades i enlighet med 1954 
års överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad har under 
året också tillagts uppgiften som ämbetsmannakommitte för arbets
marknadsfrågor under Nordiska ministerrådet. Utskottet har i septem
her 1974 fastställt nya riktlinjer för det nordiska arbetsförmedlings
samarbetet. 

Sverige har under år 1974 aktivt deltagit i arbetet inom bl. a. OECD:s 
arbetskrafts- och soeialkommitte och dess underorgan. Även inom Eu
roparådet har frågor inom departementets verksamhetsområde beva
kats. Särskild uppmärksamhet har ägnats frågor rörande migrerande 
arbetare. 

Sverige deltar på skilda sätt i internationellt samarbete i frågor röran
de skydd och omhändertagande av flyktingar. Huvudsakligen behandlas 
dessa frågor inom ramen för FN-samarbetet, särskilt i FN:s flykting
kommi~saries exekutivkommitte. 

Under år 1974 har ett viseringsfrihetsavtal med Polen undertecknats. 
Bilaterala förhandlingar med Förbundsrepubliken Tyskland och med 
Österrike pågår på arbetslöshetsförsäkringens område. 
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Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets. verksam
hetsområde i förhållande till motsvarande anslag på riksstaten för bud
getåret 1974/75 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Förändring 
1974/75 1975/76 

DRIFfBUDGETEN 
A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. .,., . 

--,~ 25,4 + 3,0 
B Arbetsmarknad m. m. 3 213,3 3 431,9 +218,6 
c Arbetsmiljö 745,5 901,9 + 156,4 
D Invandring m. m. 39,0 41,8 + 2,8 
E Regional utveckling 244,4 246,6 + 2,2 

Summa för driftbudgeten 4164,6 4 647,6 +383,0 

KAPIT ALBUDGETEN 
IV Statens utlåningsfonder 30,0 30,0 
V Fonden för låneunderstöd 265,0 300,0 + 35,0 

Summa för kapitalbudgeten 295,0 330,0 + 35,0 

Totalt för arbetsmarknads-
departementet 4 559,6 4977,6 +418,0 
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Utdrag 
/\RBETS~1ARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Vid regcringssammanträde 

1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Bengtsson såvitt a\'scr frågor under littera A, 

B punkrcn 1 utom delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning samt punk
term, ::-IO, C punkterna 1, 2 och 4 utom programmet Rehabiliterings

och stödåtgiirder för svårplacerade, och E på driftbudgeten samt ka

pitalbudgeten; 
statsrådet Leijon såvitt avser frågorna under littcra B punkten 1 del
programmet Arbetsmarknadsutbildning, C punkterna 3 och 4 program
met Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade samt D. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser arbets
marknadsdepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Elfte huvudtiteln 

A ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Arbeismarknadsdepartementet 

1973174 Utgift 111970351 
197 417 5 Anslag 9 925 000 
1975/76 Förslag 11 261 000 

' Anslaget A 1. Inrikesdepartementet. 

Beräknad 
ändring 

1974/75 1975/76 

Personal 
Handläggande personal 58 +1 
Övrig personal 36 +1 

94 +2 
Anslag 
Lönekostnader 7 645 000 + 831 000 
Regionalt utvecklingsarbete m. m. 1580000 + 125 000 
Rcsccrsättningar (även utrikes resor) 200000 + 100000 
Expenser 500000 + 280000 

9925000 + 1336000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för näs
ta budgetår till 11 261 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en 
tjänst som departementssekreterare eller kanslisekreterare för arbetet 
med arbetstids- och semesterfrågor samt för ett biträde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1975176 an

visa ett förslagsanslag av 11 261 000 kr. 

A 2. Kommittcer m. m. 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

17 229 201 
8 615 000 

9 997 000 

' Inrikesdepartementets kommittecr. 

Reservation 13 671164 

För innevarande budgetår har under anslaget beräknats 2 milj. kr. 
för sådant forsknings- och utvecklingsarbete som är av betydelse för 
arbetsmarknadspolitiken. Jag avser att senare i anslutning till min be
handling av betänkandet (1974: 29) Att utvärdera arbetsmarknadspoli
tik, som har avlämnats av expertgruppen för utredningsverksamhet i 
arbetsmarknadsfrågor, föreslå riktlinjer för ett fortsatt och utvidgat 
forsknings- och utvecklingsarbete inom arbetsmarknadsdepartementets 
ansvarsområde. Jag föreslår att anslagsposten får disponeras för forsk
ning och utvecklingsarbete inom detta vidgade område. Med hänsyn 
härtill förordar jag att anslagsposten räknas upp med 1,5 milj. kr. Den 
sammanlagda medelstillgångcn för forsknings- och utvecklingsarbetc 
blir härigenom 3,5 milj. kr. 

För övrig utredningsverksamhet räknar jag med ett medelsbehov av 
6 497 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommit teer m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett reser

vationsanslag av 9 997 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

1333 178 

200 000 
250 000 

1 Avser Inrikesdepartementet. 

Reservation 180 056 

För budgetåret 1975176 förordar jag att anslaget förs upp med 
250 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1975176 anvisa ett reserva

tionsanslag av 250 000 kr. 
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A 4. Internationellt samarbete 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

12 786 796 

3 630 000 
3 860 000 

1 En mindre del av anslaget ersätter det under elfte huvudtiteln i riksstaten för 
budgetåret 1973/74 upptagna reservationsanslaget Bidrag till bestridande av kost
nader för vissa internationella kongresser i Sverige. I övrigt ersätter det vissa delar 
av det nämnda budgetåret under femte huvudtiteln i riksstaten upptagna förslags
anslaget lnlemationellt socialpolitiskt samarbete. 

Från anslaget skall bestridas kostnaderna för Sveriges deltagande i 
ILO:s verksamhet och för ILO-kommitten. Kostnader för annat inter
nationellt samarbete inom departementets ansvarsområde bestrids också 
från anslaget liksom kostnader för sådana internationella kongresser i 
Sverige, för vilka Sverige åtar sig värdskapet, bl. a. inom ramen för FN
samarbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationellt samarbete för budgetåret 1975176 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 860 000 kr. 

2 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr I. Bil.13 
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B ARBETSMARKNAD M. M. 

Arbetsmarknaden under år 1974 m. m. 

Den ökning i efterfrågan på arbetskraft som kunde noteras under se

nare delen av år 1973 förstärktes väsentligt under år 1974. ökningen 
har gällt större delen av näringslivet men har varit särskilt påtaglig inom 

industrin. Antalet obesatta platser inom industrin var under tredje 
kvartalet 1974 drygt 50 % fler än under samma period år 1973. 
Mellan andra kvartalet 1973 och motsvarande tidpunkt år 1974 för
dubblades antalet obesatta platser. Nedgången i byggnadsvcrksamheten 
torde ha medfört att byggnadsarbetare i viss utsträckning har gått över 
till andra sysselsättningar, främst övrig tillverkningsindustri. 

Industrins expanderande efterfrågan på arbetskraft medförde un
der år 1974 i vissa fall rckryteringssvårigheter för vissa industriföre
tag. Till följd bl. a. härav har industrins intresse av att rekrytera kvin
nor och ungdomar ökat märkbart. Utvecklingen av efterfrågan på 
arbetskraft kan studeras i arbetsförmedlingarnas statistik över an
talet obesatta platser varje månad samt det totala antalet under må
naden nyanmälda lediga platser. Som ett mått på aktiviteten på arbets
marknaden torde den senare redovisningen vara av särskilt intresse. 

Utvecklingen framgår av följande tabell och diagram. 

Kvarstående lediga platser. Kvartalsgenomsnitt av mittmånadsdata 

1971 1972 1973 1974 

l:a kv. 35000 26000 26000 36000 
2:a kv. 47000 41 000 42000 65 000 
3:e kv. 36000 34000 38 000 50000 
4:e kv. 26000 26000 35 000 
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Enligt konjunkturbarometern i mars 1974 uppgav ca 50 % av före
tagen att de hade brist på arbetskraft. I juni och september samma år 
hade siffran stigit till drygt 60 % . Orderingången i industrin var hög 
under år 1974. Hög orderingång noterades bl. a. i massa- och pappers
industri samt de konsumtionsvaruinriktade branscherna. En vikande 
tendens noterades mot slutet av året inom vissa delar av järn- och stål
branscherna samt sågverk och byggnadsmaterialindustri. 

Antalet personer som har berörts av varsel om nedläggningar eller 
driftinskränkningar låg under 1974 på en låg nivå. Följande diagram 
ger en bild av omfattningen av antalet av varsel berörda under de tre 
senaste åren. 
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Den ökade efterfrågan på arbetskraft under 1974 har avspeglats i sys

selsättningsutvecklingen. Sysselsättningsökningen har varit relativt be
gränsad för män medan ökningen varit betydligt större för kvinnor. 
AKU visar på en betydande ökning 1974 av antalet personer i arbets
kraften i jämförelse med år 1973. Detta tillskott till arbetskraften har 
till stor del kunnat beredas sysselsättning, vilket framgår av följande 
tabell som visar talen för tredje kvartalet åren 1971-74. Talen över 
antalet sysselsatta under år 1974 är de högsta som någonsin har re
gistrerats i vårt land. 

Tillströmningen av ungdomar till arbetsmarknaden har också varit 
stor under året. Sysselsättningsexpansionen inom industrin har kunnat 
åstadkommas bl. a. genom en ökad rekrytering av kvinnor och ung
domar. 
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I fråga om invandringen har en förändring skett jämfört med åren 

1972 och 1973 då ett utvandringsöverskott förelåg. Under år 1974 har 

nettoströmmen successivt ändrat riktning och under tredje kvartalet år 

1974 förelåg ett invandringsöverskott på ca 2 500 personer. 

Antalet personer i arbetskraften och sysselsatta enligt AKV 1111der 3:e 

hartalet åren 1971-1974 (tusental). 

År I arbetskraften Sysselsatta 

totalt därav kvinnor totalt därav kvinnor 

1971 3 996 l 596 3 894 1 546 
1972 4004 1 621 3 899 1 569 
1973 4035 1 650 3 940 1 603 
1974 4105 1 716 4026 1 673 

Arbetslöslzetenl enligt AKU låg varje kvartal under år 1974 på en lägre 

nivå än föregående år. 

Antalet arbetslösa enligt AKU, fördelat på kön och cllder (tusemal) 

År Ungdomar Män över 25 år Kvinnor över 
under 25 år 25 år 

l:a 2:a 3:c I:a 2:a 3:c I:a 2:a 
kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. 

1973 37 28 40 49 35 29 33 24 
1974 33 26 34 38 26 21 30 21 

3:c 
kv. 

25 
23 

Som framgår av tabellen har nedgången i arbetslösheten sedan år 

1973 huvudsakligen berört männen. Orsakerna härtill torde främst vara 

att den växande arbetskraftsefterfrågan gällt yrkesområden till vilka 

män traditionellt rekryteras. 

1 Den 1 juli 1974 vidtogs vissa lindringar i arbctsmarknadsstatistiken. 
Härigenom uppnås en samordning av arbetsförmedlingsstatistikcn och ar
betskraftsundersökningarna (AKU) bl. a. i form av gemensam publicering. 
Förändringen innebär också att arbetsmarknadsvcrkets mittmånadsräkningar 
över antalet hos arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa slopats och ersaas 
med en flödcsstatistik över antalet arbetssökande m. m. Arbctskraftsunder
sökningarna utgör härigenom den huvudsakliga mätaren på arbetslöshetens 
omfattning. Statistiken över antalet hos arbetsförmedlingen anmälda arbets
lösa medlemmar i arbetslöshetskassor behålls emellertid och möjliggör vissa 
jämförelser bakåt i tiden. 

Samtliga 

l:a 2:a 3:e 
kv. k\'. kv. 

119 87 94 
101 73 78 
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'' Antalet arbetslösa i procent uv antalet personer i arbetskraften 
en!igt AKU åren 1972-1974 

ungdomar 
under 
25 år 

samtliga 
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1972 1973 

Arbetslösheten i procent i olika åldersgrupper enligt AKV 

Åldersgrupp 3:e kv. 3:e kv. 3:e kv. 
1972 1973 1974 

16-24 år 6,0 5,6 4,7 
25-44" 2,1 1,7 1,3 
45-54 ,, 1,3 1,2 0,9 
55-64" 2,0 2,0 1,6 
65-74" 3,0 1,6 2,5 

16-74" 2,6 2,3 1,9 

Arbetslösheten bland ungdomar har sjunkit från tidigare år, men lig
ger fortfarande på en hög nivå. Detta kan delvis förklaras av att ökning
en av antalet ungdomar som sökt sig ut på arbetsmarknaden har varit 
större ;in på flera år. Den under våren och sommaren förbättrade sys
selsättningssituationen för ungdomar har framför allt gällt dem som har 
en yrkesinriktad utbildning inom exempelvis metall- och verkstadsom
rådet. i\ ven för nyutexaminerade från gymnasieskolans teoretiska linjer 
har arbetsmarknadsläget blivit något bättre. De största svårigheterna 
att få arbete har de ungdomar haft som önskat arbete direkt efter 
grundskolan samt kvinnlig ungdom inom många utbildningsgrupper. 

De senaste årens tendens att allt fler ungdomar söker sig ut på ar
betsmarknaden i stället för att fortsätta studierna kvarstår. 

De regionala skillnaderna i arbetslöshetsnivå mellan storstadslän, 

skogslän och övriga län har tenderat att minska. På många orter i 
främst de nordligaste länen har sysselsättningsläget markant förbättrats. 

Detta [ltcrspcglas bl. a. i att befolkningen inte har minskat i något av 
skogsfancn under de tre första kvartalen 1974. 

Arbetsförmedlingarnas statistik över arbetslösheten bland medlemmar 

1974 
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i arbetslöshetskassor visar en utvecklingsbild som i stort sett överens
stämmer med den som ges i AKU. Det totala antalet anmälda arbets
lösa kassamedlemmar år 1974 har inom alla åldersgrupper genomgående 
legat på en lägre nivå än år 1973. Jämfört med år 1973 har minsk
ningen i arbetslösheten varit mest framträdande i byggnadsarbetarnas 
kassa. Denna minskning skall ses mot bakgrund av att avgången 
från kassan år 1974 har varit betydande. I industrikassorna har arbets
lösheten också minskat jämfört med år 1973. Av de arbetslösa kassa
medlemmarna i november 1974 var ca 25 % över 65 år. 

Vid arbetsförmedli11geii anmälda arbetslösa kassamedlemmar vid skilda 
tidpunkter och inom skilda åldersgrupper 

År Febr. Maj Aug. Nov. 

1972 
-24 år 8037 5 841 5 501 6794 

25-59 år 35 343 24 532 22 805 26 736 
60- år 15 924 13 245 12 386 14 521 

Samtliga 59 304 43 618 40692 48 051 

1973 
-24år 7650 5 738 5 278 5 201 

25-59 år 36115 24 501 21048 21 941 
60- år 16461 13 325 12 321 14 827 

Samtliga 60226 43 564 38 647 41969 

1974 
-24år 6109 3 553 3 234 3 507 

25-59 år 28 975 15 988 16 557 17 320 
60- år 15 428 12670 14 185 15 887 

Samtliga 50 512 32 211 33 976 36 714 

Sysselsiittningspolitiska åtgärder. Arbetsmarknaden under år 1974 
präglades som tidigare har nämnts av en snabb och kraftig uppgång 
i efterfrågan på arbetskraft och en motsvarande - om än tidsmässigt 
något förskjuten - nedgång i arbetslösheten i förhållande till åren 
1972 och 1973. Detta konstaterande gäller efterfrågan på arbetskraft 

som den har kommit till uttryck i dels statistiken över lediga platser och 

dels företagens uppgifter om arbetskraftsbehov enligt konjunkturbaro
metern. Den snabbt förbättrade arbetsmarknadssituationen får ses bl. a. 
mot bakgrund av de omfattande ekonomisk-politiska åtgärder som 
regering och riksdag beslutade under hösten 1973 och våren 1974 och 
som i hög grad synes ha förstärkt den konjunkturuppgång som kunde 
registreras redan under år 1973. Atgärderna innebar bl. a. följande. 

Anslagen till sysselsättningsskapandc åtgärder under budgetåret 1973/ 
74 ökades med 763 milj. kr. eller från 767 milj. kr. till totalt 1 530 

milj. kr. Ramarna för byggande av barnstugor, skolor, reningsverk m. m. 
vidgades väsentligt. Genom ökade statsbidrag till kommuner för olika 
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ändamål beräknades cirka 10 000 nya arbetstillfällen tillkomma inom 

den kommunala sektorn. 
Rambegränsningen för det privatfinansierade bostadsbyggandet upp

hävdes tillfälligt under senare delen av år 1973. 
Statliga byggnadsarbeten, sjukhusbyggen m. m., tidigarelades i bety

dande omfattning. I syfte att få till stånd en snabbare prövning av an
sökningar om byggnadstillstånd, som härigenom bl. a. bättre kunde an
passas till sysselsättningen på lokala byggarbetsmarknader, höjdes sam
tidigt den kostnadsgräns över vilken sådana ansökningar skall prövas 
av regeringen från 3 till 6 milj. kr. Vissa större investeringar inom bl. a. 

skogsindustrin kunde genomföras. 
Av det sagda framgår att de direkt sysselsättningsskapande åtgärder

na även under år 1974 i hög grad varit inriktade på byggsysselsätt
ningen. Problemen inom denna sektor är förknippade med nedgången i 
bostadsbyggandet och den inträdda förskjutningen mot ökat småhus
byggande, till vilket byggande specialutbildad arbetskraft efterfrågas i 
större utsträckning än till flerfamiljshus. Den minskade byggnadsverk
samheten har också återverkat på situationen för olika grupper av kon
sulter och byggnadstekniker. Antalet sysselsatta inom byggnadsbranschen 
har fortsatt att sjunka under år 1974. 

Under år 1973 behandlades byggarbetsmarknadens problem av den 
i slutet av år 1972 tillsatta byggarbetsgruppen som i två promemorior 
(Ds In 1973: 2 och 10) lade fram förslag till sysselsättningsfrämjande 
åtgärder på byggarbetsmarknaden för åren 1973-1974. Mot bakgrund 
av de kvarstående problem på byggarbetsmarknaden som jag har berört 
i det föregående har regeringen funnit det motiverat att inrätta en bygg
sysselsättningsdelegation för bevakning av denna samhällssektor. Dele
gationen består av representanter för arbetsmarknadens parter och be
rörda myndigheter. Byggdelegationens främsta uppgift är att fortlö
pande följa utvecklingen inom byggnadssektorn och initiera åtgärder 
som bedöms påkallade från arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Delegatio
nen skall också fortlöpande inventera statliga byggnadsprojekt som an
tingen ger sysselsättning på längre sikt eller kan tidigareläggas med kort 
varsel. Delegationen skall också studera möjligheten att genom särskil
da förmedlingsinsatser och andra arbetsmarknadsåtgärder, t. ex. arbets
marknadsutbildning, underlätta övergången av personal från byggfacket 
till andra näraliggande uppgifter. Jag vill i detta sammanhang framhålla 
att utvecklingen på byggarbetsmarknaden fortsättningsvis måste följas 
med största uppmärksamhet. 

Mot bakgrund av de problem som råder i fråga om sysselsättningen 
för lantarbetare har särskilda sakkunniga tillkallats för att studera ar
betskraftsförhållandena inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. För
utom att kartlägga sysselsättningssituationen inom lantbruksnäringen 
skall de sakkunniga ställa samman tillgängligt material rörande det 
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framtida personalbehovet och analysera frågan om rekryteringen till 
näringen. En viktig uppgift för de sakkunniga är också att pröva olika 
möjligheter att utjämna de nuvarande säsongsvariationerna i sysselsätt
ningen. 

Som jag tidigare har anfört har arbetslösheten bland ungdomar sjunkit · 

något frfm tidigare år. Den är dock fortfarande förhållandevis hög. Med 
anledning härav har regeringen givit AMS möjlighet att även under bud
getåret 1974/75 anordna tillfälliga praktikplatser vid statliga institutioner 
samt utge det särskilda utbildningsbidraget till ungdomar i åldern 16-
19 år som genomgår kursen Arbetsliv och utbildning - arbetsmark

nadsinformation med praktik. I samverkan med kommunförbunden och 
berörda personalorganisationer anordnas också särskilda kommunala 
och landstingskommunala beredskapsarbeten för ungdomar. Försöksvis 
har också utbildningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen utgått un

der budgetåret 1973174 till vissa ungdomar i åldern 18-19 år som ge

nomgått yrkesutbildning .vid skolöverstyrelsens AMU-center. Stödet 
vänder sig främst till ungdomar som har kortare skolutbildning än 9-årig 

grundskola och som har förvärvsarbetat i minst två år och under längre 

tid sökt arbete. Särskild arbetsmarknadsinformation har också anordnats 
för arbetslös ungdom som uppbär kontantstöd. 

För att intensifiera den egentliga arbetsförmedlingsverksamheten för 
ungdom under år 1974 tillfördes förmedlingen en tillfällig förstärkning 
med 25 extra tjänstemän för att bistå arbetslös ungdom på särskilt ut

satta orter. 
Slutligen bör erinras om att kortare yrkesinriktade kurser också har 

anordnats inom gymnasieskolan ram. En interdepartemental arbetsgrupp, 
som leds från utbildningsdepartementet, har tillsatts för att studera de 

problem som möter ungdomar i åldern 16-19 år. 
I december 1973 minskade leveranserna av olja och andra petroleum

produkter till landet. Risk förelåg för fortsatta leveransbegränsningar. 
Mot denna bakgrund fattades beslut om vissa spar- och ransonerings
åtgärder. Den minskade tillgången på främst petroleumprodukter fick 

också åter\"erkningar på arbetsmarknaden, främst inom branscher med 
anknytning till bilismen. Avmattningen på arbetsmarknaden till följd 
av den minskade oljetillförseln m. m. blev dock av förhållandevis kort

varig natur och påverkade i stort inte utvecklingen under år 1974. 
:Med anledning av de sysselsättningsproblem som till följd av den 

minskade oljetillförseln kunde befaras vid årsskiftet 1973-1974 före

lade Kungi. Maj:t i januari 1974 riksdagen ett förslag om tillfälligt ut

bildningsbidrag att utgå till företag som i stället för att permittera arbets

tagare gav dessa utbildning vid driftsinskränkningar till följd av svårig
hckr i fråga om försörjningen med olja och elektrisk energi. Riksdagen 
godtog i huvudsak förslaget (prop. 1974: 7, InU 1974: 45, rskr 1974: 11). 

Det n:imnda beslutet innebar att stöd kunde utgå även till företag som 
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indirekt drabbades genom att marknaden för deras produkter eller tjäns

ter minskade eller försvann. Stödet skulle kunna beviljas -arbetsgivare i 
alla näringsgrenar utom statlig och kommunal förvaltning. Bidraget fick 

utgå med högst 10 kr. per timme och arbetstagare som deltog i utbild

ningen. Utbildningen förutsattes som regel vara skild från produktionen 
och bedriven enligt läroplan som AMS godkänt efter samråd med arbets
tagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Praktiska moment i utbild

ningen fick dock ske i anslutning till produktionen om så var lämpligt 

inom visst yrkesområde. Samråd mellan vederbörande företag och fack

liga organisationer skulle också äga rum vid genomförande av utbild

ningen. Avtalsenliga löner skulle utgå. 
För uppföljning och utvärdering av det tillfälliga stödet bildades en 

arbetsgrupp knuten till arbetsmarknadsdepartementet. I gruppen ingick 

representanter för departementet, AMS, skolöverstyrelsen och arbets

marknadens parter. Arbetsgruppen har den 10 september 1974 till stats
rådet Leijon överlämnat en redogörelse för det tillfälliga utbildnings

stödet (Ds A 1974: 6). 
Arbetsgruppen konstaterar att verksamheten med tillfälligt utbild

ningsbidrag blev begränsad till ett mindre antal näringsgrenar framför 

allt fordonsreparationsverksamhet, transportmedels- samt bränsle- och 
drivmedelshandel. Företagen i dessa branscher planerade omfattande 
utbildningsinsatscr men behovet minskade snabbt så att antalet an
ställda som fick utbildning stannade vid 3 268. Utbildningen fullfölj
des inte heller helt. Speciellt inom bilbranschen avkortades utbild
ningen avsevärt. På grund av att en så dominerande del av de utgivna 
bidragen togs i anspråk av ett litet antal företag inom endast en sektor 

av näringslivet fann arbetsgruppen det svå11 att dra generella slutsat
ser. Arbetsgruppen uttalade dock att anslutningen till iden om utbild
ning i stället för friställningar och permitteringar av arbetskraften måste 
bedömas som god. 

Sammanfattningsvis konstaterar arbetsgruppen att det tillfälliga ut
bildningsbidragct synes ha varit ett verksamt medel mot ökad arbets
löshet i samband med energiproblemen. Friställningar och permittering
ar av arbetskraft synes i hög grad ha kunnat undvikas. En utbildning av 
denna typ bör också ha stärkt personalens framtida ställning på arbets

marknaden. Arbetsgruppen anser d~irför att denna form av arbetsmark

nadspolitiska medel bör komma till användning om motsvarande situa

tioner inträffar i framtiden. 
Enligt arbetsgruppen är det angeläget att söka komma till rätta med 

de svagheter som framkommit. Bl. a. gäller det att söka förbättra de 

mindre företagens möjligheter att utnyttja samhällsstöd och att söka få 
till stånd en jämnare regional anslutning. Bättre insatser krävs för infor
mation till företagen om möjligheten att få stöd. Vidare betonas vikten 
av att arbetsmarknadens parter, centralt och lokalt, deltar i planeringen 
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och genomförandet av en sådan utbildning som eventuellt kan komma 
ifråga i framtiden. Vid en framtida utbildning bör dessutom enligt ar
betsgruppens uppfattning ledig kapacitet vid AMU-center i form av 
lokaler, lärare och materiel utnyttjas i en betydligt större utsträckning än 
som blev fallet under den aktuella verksamhctsperioden. Även andra ex
terna utbildningsresurscr bör kunna utnyttjas. 

Under år 1974 har cirka 100 000 personer påbörjat arbetsmarknads
utbildning. Verksamheten har i hög grad varit inriktad på att ge yrkes
utbildning till personer som trots den goda arbetsmarknadssituationen 
har haft svårigheter att erhålla och behålla arbete på den öppna arbets
marknaden. Detta gäller bl. a. dem som har dålig grundutbildning 
och som saknar eller har mindre attraktiv yrkesutbildning. Framför 
allt har särskilda insatser gjorts för kvinnor, äldre arbetstagare och 
personer med nedsatt arbetsförmåga. 1974 års höstriksdag fattade 
beslut om höjniQg av utbildningsbidragens grundbelopp med 40 kr. 
för månad (prop. 1974: 170, InU 1974: 32, rskr 1974: 400). Höjningen 
motiverades bl. a. av levnadskostnadernas utveckling under år 1974. 
Kommitten för översyn av arbetsmarknadsutbildningen (KAMU) har i 
september 1974 avlämnat sitt huvudbetänkande (SOU 1974: 79) Utbild
ning för arbete. Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslu

tats. 
Under föregående år inleddes en försöksverksamhet med särskilt 

stöd om 5 kr. per timme till företag som rekryterar män resp. kvinnor 
till yrkesområden som domineras av motsatt kön. Reglerna för loka
liseringsstöd ändrades samtidigt så att stöd numera som regel utgår till 
företag endast om de rekryterar minst 40 % av arbetskraften från vart
dera könet. Nämnda bestämmelser har tillkommit efter framställning 
från delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Arbetsför
medlingen har också tillförts särskilda personalresurser för insatser för 
kvinnliga arbetssökande. Den försöksverksamhet med särskilda insatser 
för att bereda sysselsättning åt kvinnor i tillverkningsindustrin, som 
bedrivits i Kristianstads län, har under året vidgats till ytterligare fem 
län. På det sociala området har också ökade insatser gjorts bl. a. genom 

en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. 
Behovet av att anordna sysse!sättningsskapande åtgärder för att möta 

arbetslöshet av konjunkturell art minskade väsentligt under år 1974. 
Antalet sysselsatta i allmänna beredskapsarbeten som i oktober 1973 
uppgick till 8 400 hade motsvarande månad 1974 sjunkit till 3 400. An

talet sysselsatta i särskilda beredskapsarbeten var vid motsvarande tid 
17 200 resp. 13 100. De sysselsättningsskapande åtgärderna för arbets
lösa har främst riktats mot regioner med kvarstående sysselsättnings
problem samt mot ungdomar, kvinnor samt tjänstesektorn och 

byggsektorn. Förskjutningen mot ökad andel beredskapsarbeten inom 
tjänstesektorn har fortsatt. Beredskapsarbeten inom vägsektorn har un-
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der året delvis ersatts av särskilt anslag om 200 milj. kr. under sjätte 
huvudtiteln, benämnt Särskilda byggnads- och förbättringsarbeten av
seende statliga vägar. Dessa arbeten planeras och utförs av statens väg
verk i samråd med AMS så att åsyftade arbetsmarknadspolitiska effek

ter nås. Arbetskraften till dessa arbeten anvisas av arbetsförmedlingen. 
De sysselsättningsskapande åtgärderna för svårplacerad arbetskraft, 

främst i form av särskilda beredskapsarbeten, arkivarbeten, halvskyd

dad och skyddad sysselsättning m. m. bar bedrivits med hög ambitions

nivå. Mina förslag i fråga om arkivarbete, halvskyddad och skyddad sys

selsättning kommer jag att anmäla i det följande under avsnitt C Arbets

miljö. 

Omfattningen av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder tlren 

1972-1974 

Tids
period 

Antal personer som Genomsnittligt antal personer i 
fått flyttningsbidrag 

arbetsmarknadsutbild
ning 

allm. beredskaps
arbete 

särsk. beredskaps
arbete 

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 

1 kv. 5 600 
2 kv. 5 900 
3 kv. 6 600 
okt.-nov. 3 700 

5 700 
5 900 
7 400 
4200 

6 300 
5 900 
7 100 
3 444 

52 700 
42 900 
28 800 
47100 

54 300 
46500 
31 300 
52 500 

52 600 
39000 
27 000 
45 961 

29700 
26800 

8 600 
8 900 

17 800 12 400 13 100 
19 600 12 400 13 400 

7 400 3 600 10 900 
8700 5719 15800 

Till följd av den förbättrade arbetsmarknadssituationen har antalet 
personer som uppbär ersättning från arbetslöshetskassa eller kontant 
arbetsmarknadsstöd sjunkit väsentligt under år 1974. Under januari
november 1974 var antalet personer som uppbar ersättning från arbets
löshctskassa 7 400 färre än under motsvarande period år 1973. 

Av det anförda framgår att en omfördelning skett av de arbetsmark
nadspolitiska åtgärderna under år 1974. Den förbättrade konjunktur
situationen har i ökad utsträckning gjort det möjligt att genom aktiva 
platsförmedlande insatser även bereda svårplacerad arbetskraft möj
lighet att erhålla och behålla anställning på den ordinarie arbets
marknaden. Tyngdpunkten har under det gångna året således kommit 

att ligga på de rent platsförmedlande åtgärderna. Behovet av andra 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder bl. a. arbetsmarknadsutbildning och 

syssclsättningsskapande åtgärder har däremot totalt sett blivit mindre. 

Som jag tidigare har framhållit belyses utvecklingen väl av att samt
liga arbetsmarknadspolitiska åtgärder utom sysselsättningsskapande åt

gärder för svårplacerad arbetskraft i form av skyddat och halvskyddat 
arbete har minskat i omfattning från år 1973 till 1974. 

Antalet varsel om uppsägning och permittering låg under år 1974 på 

22 900 
23 500 
15000 
17 400 

19100 
19200 
10800 
23 552 
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en låg nivå. Ett undantag härifrån noteras under januari månad då 

antalet till följd av den minskade oljetillförseln var relativt högt. 
Lagstiftningen om anställningsskydd och anställningsfrämjande åt

gärder trädde i kraft den 1 juli 1974. En av grundtankarna i den nya 
lagstiftningen är att uppkommande problem skall lösas inne i företagen 
och att friställning av personer med nedsatt arbetsförmåga därigenom 

skall undvikas. En annan grundtanke är att arbetsförmedlingen skall få 
ökade möjligheter att bereda anställning åt äldre arbetstagare och ar
betstagare med nedsatt arbetsförmåga inom det ordinarie näringslivet. 
Förverkligandet av den nya lagstiftningen förutsätts i hög grad komma 
att ske genom anpassningsgrupperna. Anpassningsgrupperna är samar

betsorgan mellan företaget, fackföreningen och arbetsförmedlingen. 
För att kunna möta de växande uppgifter och ansvar som arbets

förmedlingen har ställts inför under år 1974 bl. a. genom den nämnda 
omfördelningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och genom 

den förändrade lagstiftningen samt införandet av nya arbetsmarknads~ 
politiska medel m. m. tillfördes arbetsförmedlingens organisation bety
dande personella resurser under året. Totalt erhöll förmcdlingsorganen 

en förstärkning med 350 personer för budgetåret 1974/75. Den sam
manlagda personalökningen under 1970-talet uppgår till ca 760 nya 
tjänster. 

Den omfattande reformeringen av arbetsförmedlingens arbetsformer 

har fortsatt under året. Detta gäller bl. a. fullföljande av den nya för
medlingsorganisationen samt vidgning av försöksverksamheten med 
datorassisterad framställning av platslistor. 

I början av januari 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt AMS att i sam
verkan med arbetsmarknadens parter utreda förutsättningarna för att 
öka informationen till arbetsförmedlingen om lediga platser. AMS har 
med skrivelse den 8 november 1974 överlämnat den begärda utred
ningen i vilken föreslås införande av lagstadgad skyldighet för arbets
givare att anmäla ledig plats till arbetsförmedlingen. Förslaget remiss

behandlas f. n. 
Efter Kungl. Maj:ts bemyndigande den 22 mars 1974 har jag till

kallat särskilda sakkunniga för utredning av den långsiktiga syssclsätt

ningspolitiken (Syssclsättningsutredningen A 1974: 02). Bland de sak

kunniga ingår representanter för de i riksdagen verksamma politiska 
partierna, arbetsmarknadsparterna och kommunförbunden. De sakkun

niga skall bl. a. Jämna en samlad, översiktlig redovisning utgörande en 

sysselsättningspolitisk belysning av långtidstendenserna i vår ekonomi i 
samband med att Långtidsutredningen 1975 publiceras och efter det att 
resultatet av Länsplanering 1974 föreligger. 

Jag har vidare efter Kungl. Maj:ts bemyndigande den 7 juni 1974 

tillkallat särskilda sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om en all-
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män arbetslöshetsförsäkring. En översyn i enlighet med riksdagens be
gäran (InU 1973: 23, rskr 1973: 251) av bestämmelserna om reduktion 
av kontant arbetsmarknadsstöd med hänsyn till makes inkomst, ryms 
inom det uppdrag som har lämnats utredningen. 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten under budgetåret 1975/76. 

Innan jag redogör för mina förslag i fråga om den arbetsmarknads
politiska verksamheten under budgetåret 1975/76 vill jag först anmäla 
ett av expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor 
(EFA) avgivet betänkande (SOU 1974: 29) Att utvärdera arbetsmark
nadspolitik samt över detta betänkande avgivna yttranden. 

EFA:s betänkande (SOV 1974: 29) Att utvärdera arbetsmarknadspolitik 

Expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor 
(EFA) inrättades år 1967 med uppgift att i anslutning till sysselsätt
ningsberedningens verksamhet ta initiativ till och biträda vid upplägg
ningen av utredningsverksamheten i frågor rörande arbetsmarknadspo
litikens verkningar. 

Expertgruppen hade fram till årsskiftet 1973/74 initierat och sam
ordnat fyra relativt omfattande utvärderingsstudier nämligen Informa
tionsöverföringen mellan arbetsförmedling, individ och företag, Arbets
marknadsutbildningens samhällsekonomiska kostnader och intäkter, 
Geografisk rörlighet - ekonomiska och sociala effekter samt Immigra
tionens ekonomiska effekter för Sverige. 

Syftet med expertgruppens nu framlagda betänkande har väsentligen 
varit att på ett överskådligt sätt presentera resultaten från dessa forsk
ningsprojekt, som har bedrivits av enskilda forskare, och att redovisa 
de allmänna föreställningar beträffande ekonomins och arbetsmarkna
dens siitt att fungera, som bildar den teoretiska utgångspunkten för s. k. 
samhällsekonomiska kostnads-intäktsanalyser. Betänkandet innehålla 
också synpunkter på den fortsatta forskningen kring arbetsmarknadspo
litikens effekter. 

De försök till kvantifierade samhällsekonomiska kalkyler över effek
terna av arbetsmarknadsutbildning, geografiska rörlighetsstimulanser 
och immigration som har gjorts har i stor utsträckning baserats på upp
följningsundersökningar av personer som direkt berörts av ifrågavarande 
åtgärd och av ett urval inte direkt berörda personer. Varje enskild åtgärd 
har blivit föremål för omfattande studium vad gäller direkta och indi
rekta effekter. I ett fall - arbetsförmedlingsstudien - har inga kvanti
fierade kalkylförsök genomförts, eftersom den existerande teoretiska 
och empiriska grundvalen för sådana kalkyler bedömdes som alltför 
bristfällig. 
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A r b e t s f ö r m e d l i n g s s t u d i e n har i hög grad präglats av 

omfattande empiriska undersökningar av samspelet mellan arbetsförmed

lingen och dess kunder. I studien ingår en övergripande samhällsekono
misk analys av arbetsmarknadens informationssystem och arbetsförmed

lingens roll i detta system. Arbetsmarknaden ses som ett system av be

stånd och flöden av arbetskraft och lediga platser. Modellen fäster upp
märksamheten på de mycket omfattande sökprocesser som äger rum på 
arbetsmarknaden och de problem som är förknippade med sammankopp
lingen av arbetssökande och lediga platser. På grundval av en empirisk 

kartläggning lämnas uppgifter om den totala informationsefterfrågan på 
arbetsmarknaden och därmed om arbetsförmedlingens potentiella 
matchningsmöjligheter. Bl. a. betonas att storleken av det arbetslös
hetstal, som erhålls genom statistiska centralbyråns månatliga arbets
kraftsundersökningar (AKU), beror dels på hur många personer som 

blivit arbetslösa under en viss tidsperiod, och dels på hur länge dessa 
förblir arbetslösa innan de erhåller anställning eller lämnar arbetskraf

ten. Den via AKU konstaterade ökningen av det relativa arbetslöshets
talet sedan mitten av 1960-talet visar sig i stort kunna föras tillbaka på 
en trendmässig ökning av arbetslöshetstiderna. 

Gjorda studier av vilka informationskällor som arbetsgivare och ar
betssökande utnyttjar samt om relationerna mellan arbetsförmedlingen 

och dess kunder visar att förmedlingsarbetet är och uppfattas som i hög 

grad inriktat på personer med relativt svåra sysselsättningsproblem. Or

saken till att arbetstagare och arbetsgivare i många fall avstår från att 
anlita arbetsförmedlingen synes främst vara att de bedömer andra "sök
mctoder" som effektivare. Slutsatsen blir att sökprocesserna på arbets
marknaden bör kunna göras effektivare, t. ex. genom en utbyggnad av 
arbetsförmedlingssystemet mot förbättrad service åt vissa kundkatego
rier såsom ombytessökande och arbetsgivare. 

U n d e r s ök ni n g e n av ar b e t s m ark n ad s ut b il d n in g

ens samhällsekonomiska kostnader och intäkter 
är grundad på en uppföljning av en grupp personer som genomgått 

arbetsmarknadsutbildning och av en kontrollgrupp, som vid den stu

derade utbildningens start befann sig i ungefär samma arbetsmarknads

situation men som inte genomgick arbetsmarknadsutbildning. 

Studien, som påbörjades år 1968, är i första hand av metodprövande 

och metodutvecklande karaktär. Den är avsedd att ligga till grund för 

fortsatta ansträngningar att förbättra möjligheterna att avläsa och 
utvärdera effekterna av olika slag av arbetsmarknadsutbildning. Den 
har också varit avsedd att i sig själv ge sådan information om utfallet 

av genomgången arbetsmarknadsutbildning. Dess mest betydande be
gränsning är att den inte täcker kurser med kortare varaktighet än 
åtta veckor och inte heller kurser som är avsedda främst för handi
kappade personer. 
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Arbetsmarknadsutbildningen medförde enligt studien en betydande 
sysselsättningsökning för de utbildade själva. Sysselsättningsgraden 
(mätt som andel av tillgänglig arbetstid) var i genomsnitt 11 procenten
heter högre för gruppen utbildade än för kontrollgruppen (73 % resp. 
62 9o ). Skillnaden i fråga om bruttoinkomster av arbete på öppna mark
naden var av ungefär motsvarande storleksordning. Differenser mellan 
grupperna i fråga om uppnådd lönenivå tycks ha spelat en underord
nad roll för uppkomsten av denna inkomstskillnad. 

K Yantifierade kostnads-intäktskalkyler av utbildningens effekter har 
genomförts med avseende på dels de utbildade själva och dels sam

hället som helhet. 
De utbildades vinst i fråga om disponibel inkomst under observa

tionsperioden efter utbildningens slut uppgick enligt individkalkylerna 
till i genomsnitt ca 670 kr.får jämfört med kontrollgruppen, medan 
motsvarande förlust under utbildningstiden var ca 1190 kr. Beträffan
de de utbildades förhållanden under utbildningstiden framgår att utbild
ningsbidragen inte räckt till för att täcka hushållens utgifter under denna 
tid. Den presenterade kalkylen, där hänsyn har tagits till effekterna av 
skatter, bidrag och inkomstbortfall under utbildningstiden, visar att det 
tar knappt två år innan inkomstvinsterna har täckt förlusten under ut
bildningstiden. 

Enligt den samhällsekonomiska kalkylen uppgick samhällets utbild
ningskostnader till 27 700 kr. i genomsnitt per utbildad person, varav 
direkta insatskostnader för lärare, lokaler, utrustning etc. svarar för när
mare hälften, medan bortfall av arbetsinsatser svarar för den andra hälf
ten. Dessa relativt höga utbildningskostnader medför att - om man 
i den samhällsekonomiska kalkylen bortser från s. k. indirekta syssel
sättningseffekter - utbildningens samhälleliga intäkter knappast kan 
sägas täcka motsvarande kostnader utom på mycket lång sikt. Ett för
sök att uppskatta storleken av de indirekta sysselsättningseffekterna har 
dock gjorts. Dessa effekter bedömdes vara positiva, då andra arbets
tagare i viss utsträckning kan antas ha erhållit de arbetstillfällen som 
de utbildade kan sägas ha lämnat. Den samhällsekonomiska kalkylen 
visar i detta fall att det i genomsnitt dröjer omkring fem år efter ut
bildningens slutförande innan utbildningens samhällsekonomiska intäk
ter täckt dess samhällsekonomiska kostnader. 

För den enskilde kan utbildning vara lönsam inte bara därför att den 
ökar hans kapacitet, utan också därför att den påverkar arbetsgivarnas 
bedömning av densamma och därmed den enskildes möjlighet att er
hålla anställning. Utbildningen kan alltså delvis ses som ett inslag i 
sökprocesserna på arbetsmarknaden. Detta i förening med att de direkta 
utbildningskostnaderna är höga och kan väntas växa med utbildningens 
längd kan, enligt expertgruppen, tala för en koncentration av arbets
marknadsutbildningen på kortare kurser, som då väsentligen ses som 

3 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bil. 13 
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ett led i den arbetsförmedlande verksamheten, men också för en ökad 

satsning på företagsutbildning. 

Expertgruppen framhåller vidare att ett fortsatt arbete på att få fram 
metoder för mer rutinmässiga och kontinuerliga utvärderingar av arbets

marknadsutbildningens effekter ter sig angeläget, inte minst med tanke 
på dess stora omfattning och höga insatskostnader. Utbildningsstudien 
har inkluderat ett försök att ange vissa riktlinjer för ett sådant utveck

lingsarbete. 
U n d e r s ök n i n ge n kr i n g d c n g e o g r a fiska rör l i g

h e t e n har syftat till att kartlägga och i möjligaste mån mäta hushålls
och samhällsekonomiska samt i vidare mening sociala effekter, vilka är 

förknippade med sådana ändringar av flyttningsströmmarna, som kan 

tänkas vara möjliga att åstadkomma med hjälp av rörlighetsstimule

rande medel. Studien, som påbörjades år 1970, innefattar bl. a. intervju
undersökningar bland flyttare, som har erhållit flyttningsbidrag vid 
flyttning från sex norrlandskommuner, och - i kontrollsyfte - bland 

s. k. kvarstannare i dessa kommuner. Vidare ingår en bearbetning av 

sekundärmaterial från statistiska centralbyråns hushållsbudgetundersök
ning och låginkomstutredningens levnadsnivåundersökning. 

Enligt de inom undersökningens ram gjorda intervjuerna, som inföll 
högst 22 månader efter flyttningarna, hade 29 % av flyttarna flyttat till

baka till sitt ursprungliga kommunblock, medan 57 % bodde kvar i det 

kommunblock dit de först flyttat. Återstoden utgjordes av personer som 

flyttat vidare. Enligt jämförelserna med kontrollgruppen medförde flytt
ningarna en betydande syssclsättningsökning för mottagarna av flytt

ningsbidrag. Denna sysselsättningsökning var förknippad med en påtag

lig ökning av dessa personers bruttoinkomster av arbete (i genomsnitt 
4 800 kr.lår). ökningarna av flyttarnas disponibla inkomster blev i all
mänhet avsevärt mindre än ökningarna av deras bruttoinkomster, huvud
sakligen p. g. a. ökade skatter och minskade transfereringar, framförallt 
minskad arbetslöshetsersättning. Vidare framkom att flyttningsbidragen 
täcker i genomsnitt blott hälften av de direkta flyttningskostnaderna. 

Kostnads-intäktskalkylerna över flyttningarnas effekter för flyttande 

individer och hushåll visar på mycket stora skillnader mellan olika flyt

targrupper och fl yttningsinriktningar i fråga om "flyttningsvinsterna". 

De individuella flyttningsvinsterna framstår som i genomsnitt tämligen 

små. Personer som flyttat till storstadsområden uppvisar dock relativt 

stora flyttningsvinster. 

Resultaten från de samhällsekonomiska kostnads-intäktskalkylerna ty
der på avsevärt större flyttningsvinster än de individ- eller hushållsekono

miska. Detta innebär att en relativt stor del av den samhällsekonomiska 

flyttningsvinsten tillfaller andra grupper än flyttarna själva, vilket talar 

för en höjning av flyttningsbidragen. Som exempel på kalkylresultat kan 

nämnas att den samhällsekonomiska flyttningsvinsten avseende en period 
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på 20 år har beräknats uppgå till i genomsnitt ca 58 000 kr. per hushåll. 
Motsvarande hushållsekonomiska vinst beräknades uppgå till 7 000 kr. 
Förhållandet beror främst på effekterna av skatter och transfereringar 
och på förekomsten av s. k. indirekta sysselsättningseffekter. 

I m m i g r a t i o n s s t u d i e n har syftat till att klarlägga de ekono
miska orsakerna till immigrationen samt genomföra en samhällsekono
misk kostnads-intäktsanalys av immigrationen till Sverige, närmare be
stämt ett försök att beräkna vilka kostnader och intäkter en ändring av 
immigrationens omfattning under slutet av 1960-talet skulle ha med

fört. 
Analyserna av immigrationens orsaker och verkningar har skett utifrån 

ekonomiskt teoretiska modeller samt en intervjuundersökning bland im
migranter och - i jämförelsesyfte - bland svenskar. Undersöknings

resultaten tyder på att det som främst bestämmer variationerna i omfatt
ningen av immigrationen till Sverige är den svenska konjunkturutveck
lingen. Vad återutvandringen beträffar kan merparten av variationerna 
i denna förklaras av variationer i den tidigare immigrationen. 

Immigrationens effekter för immigranterna själva har studerats ingå
ende bl. a. i fråga om arbets-, inkomst- och bostadsförhållanden. Vid 
en efterbandsbedömning uppfattade flertalet immigranter migrations
beslutet som positivt. Beräkningarna av det ekonomiska värdet av flytt
ningarna till Sverige visar även de på en ansenlig vinst för de flesta im

migranter. 
De samhällsekonomiska kostnads-intäktsanalyserna av immigrationens 

effekter har baserats på förutsättningen att en ökning av immigrationen 
inte medför ökad arbetslöshet för andra personer i landet. Enligt de er
hållna resultaten är de studerade ökningarna av immigrationen genom
gående klart lönsamma - möjliggör ökad konsumtion - för den övriga 
befolkningen. Orsakerna till detta är främst att immigranterna i mycket 
hög utsträckning är i aktiv ålder och förvärvsarbetar samt att systemet 
av skatter, transfereringar och offentlig konsumtion innebär en kraftig 
omfördelning av konsumtionsmöjligheterna från personer i aktiv ålder 

till andra. 
För en total utvärdering måste hänsyn tas även till andra slags effek

ter t. ex. effekter på den sociala och kulturella miljön, vilka ej kunnat 
inkluderas i den redovisade kalkylen. 

Den hittillsvarande forskningen kring arbetsmark
n ad s p o 1 it i sk a m e d e I, där skilda åtgärder bar studerats var för 
sig, har endast berört en del, om än en väsentlig del av det arbetsmark
nadspolitiska fältet. Uppläggningen av forskningen kring de medel, 
t. ex. sysselsättningsskapande medel, som hittills inte har blivit föremål 
för studier av det aktuella slaget, bör enligt expertgruppens mening 
prövas i anslutning till försök att utveckla uppföljnings- och utvärde
ringsmetoder, som nära anknyter till de arbetsmarknadspolitiska avväg-
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ningsproblemen som de framträder inom ramen för arbetsmarknads
verkcts organisation och budgeteringssystem i syfte att få mer ända
målsenliga styrinstrument. Ett utvecklingsarbete i denna riktning är av 
central betydelse för den framtida forskningen på arbetsmarknads
området. 

Vid sidan av en fastare koppling av utvärderingsstudierna till de i 
praktiken relevanta avvägningsproblemen understryks vikten av att 
fortsatt och fördjupad forskning kring de arbetsmarknadsmässiga an
passningsprocessernas karaktär, där arbetsmarknaden ses som ett system 
av bestånd och flöden av arbetskraft och lediga platser, kommer till 

stånd. Forskning av sistnämnda slag kan nämligen avsevärt förbättra 
möjligheterna att kartlägga effekterna av åtgärder, som berör arbets
förmedlingens informations- och kontaktförmedlande verksamhet samt 
ge ökad kunskap om främst s. k. indirekta effekter av andra arbets
marknadspolitiska åtgärder. Dylika kunskaper spelar tillsammans med 
erfarenheterna från de redan genomförda uppföljningsstudicrna och 
utvärderingsförsöken en fundamental roll vid utvecklandet av mera 
lätthanterliga metoder för kontinuerliga uppföljningar av personer, som 
berörts av skilda slag av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och för 
därtill knutna utvärderingar av bedriven verksamhet. Försök att ut
veckla sådana metoder för uppföljning av skilda åtgärder och kombi
nationer av åtgärder i anslutning till arbetsmarknadsverkets löpande 
verksamhet är av stor betydelse. 

Uppföljningsstudier som underlag för bedömningar av arbetsmark
nadspolitiska verkningar försvåras i hög grad av bristen på relevant 
statistik. Vid utvecklingen av såväl arbetsmarknadsverkets statistik, 
AKU som löne-, yrkes- och sysselsättningsstatistik är det därför viktigt 
att forskningsbehoven beaktas. 

Yttranden över EF A:s betänkande 

EFA:s betänkande har för kännedom och eventuella yttranden till
ställts ett stort antal myndigheter, organisationer och institutioner. Ytt
randen har kommit in från AMS, riksrevisionsverket (RRV), statens 
arbetsklinik, Tjänstemänens centralorganisation (TCO), Svenska arbets
givarcföreningen (SAF), statens råd för samhällsforskning, filialrådet vid 
universitetsfilialen i Växjö, institutet för social forskning (SOFI), expert
gruppen för regional utredningsverksamhet (ERU). Riksdagens revi
sorer och skolöverstyrelsen (SÖ) har meddelat att de senare och i an
nat sammanhang ämnar framföra synpunkter på det ämnesområde 
som behandlas i betänkandet. 

Samtliga remissinstanser synes betrakta den s a m h ä 11 se kon o
m i s k a k o s t n a d s - i n t ä k t s a n a 1 y s e n som en lämplig utvär
deringsmetod på det arbetsmarknadspolitiska området. AMS har fram
hållit att även om det i det hittillsvarande forskningsarbetet inte varit 
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möjligt att presentera fullständiga kvantifierade kalkyler över de olika 
åtgärderna, så har ändå försöken därtill bidragit till en kartläggning av 
olika för arbetsmarknadspolitiken betydelsefulla förhållanden. Styrelsen 
menar att den av EFA presenterade arbctsförmedlingsstudien, som be
lyst arbetsförmedlingens stora potentiella möjligheter att nedbringa ar
betslöshets- och vakanstidernas längd och att åstadkomma en kvalita
tivt bättre arbetsförmedling, understryker vikten av styrelsens äskanden 
rörande förmedlingsservicen. Vidare anser AMS att resultaten från ut
bildningsstudien och flyttningsstudien tyder på behov av högre utbild

ningsbidrag resp. generösare stimulanser och ersättningar vid arbets
marknadsmässigt motiverade flyttningar. 

RRV framhåller att riktigheten i de antaganden som de samhälls
ekonomiska kalkylerna bygger på bör uppmärksammas och kontrolleras 
närmare vid tolkningen av resultaten. För utbildningsstudiens del efter
lyses ett alternativ med högre räntefot för att en rättvisande bedömning 
av resultaten skall kunna göras. EFA:s två kalkylräntealternativ på 3 
resp. 6 %, ger enligt RRV uttryck för en förhållandevis låg räntenivå, 
då den normala kalkylräntan i den statliga sektorn är 8 %. RRV anser 
det vidare av värde att upprepa undersökningarna så att de täcker en 
hel konjunkturcykel. Detta skulle ge svar på frågan vid vilken tidpunkt 
det är fördelaktigast att sätta in en viss åtgärd. 

TCO menar att intressanta resultat uppnåtts i bl. a. studierna över 
arbetsmarknadsutbildningens och den geografiska rörlighetens sam
hällsekonomiska effekter samt att dylika studier med fördel bör kunna 
knytas direkt till det reguljära uppföljningssystem som finns bl. a. för 
arbetsmarknadsutbildningen. Kostnads-intäktsstudier bör dock i högre 
grad kompletteras med bl. a. sociologiska studier, som ger flerdimen
sionella beskrivningar av arbetsmarknadspolitikens verkningar och funk
tionssätt. EFA:s arbetsförmedlingsstudie, som i huvudsak har en socio
logisk inriktning, har enligt TCO:s mening understrukit den kritik orga
nisationen framfört i annat sammanhang att arbetsförmedlingen för när
varande endast i begränsad utsträckning bistår vissa grupper vid arbets
sökandet. 

SAF anför att det med hänsyn till de stora resurser som AMS har 
till sin disposition är synnerligen angeläget att verket och de anslags
givande instanserna kan bedöma effekterna av hittills gjorda insatser. 
De betydande svårigheter expertgruppen haft att presentera entydiga 
utvärderingar av studerade åtgärder förminskar ej, enligt SAF, värdet 
av att forskare och administratörer bereds tillfälle att samarbeta och 
utbyta erfarenheter av uppnådda forskningsresultat. 

Statens råd för samhällsforskning anser att det vid studier av den typ 
som EF A sysslat med är stor risk att de ekonomiska effekterna av de 
studerade åtgärderna kommer att framhävas på bekostnad av icke
ekonomiska effekter. Detta sammanhänger med att målen för arbets-
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marknadspolitiken traditionellt beskrivs i främst ekonomiska termer 
samt att den grundläggande metodiken i studierna bygger på ekonomisk 
teori. Rådet unders~ryker att detta problem behöver uppmärksammas 
i en tvärvetenskapligt inriktad arbetsmarknadsforskning. 

SOFI instämmer i EFA:s observationer beträffande den samhälls
ekonomiska kostnads-intäktsanalysens begränsningar, men framhåller 
också möjligheterna att utveckla metoden mot ett bättre beaktande av 
arbetsmarknadspolitikens mångdimensionella mål och effekter. 

Filialrådet vid universitetsfilialen i Växjö anser att undersökningarna 
är ett välkommet bidrag när det gäller att få vägledning för att besvara 
frågan om den arbetsmarknadspolitiska apparaten nått en samhälls
ekonomiskt icke motiverad total nivå eller alternativt att de olika mo
menten i arbetsmarknadspolitiken har en icke optimal omfattning. 

Vad gäller EFA:s förslag till den framtida arbetsmark
n ad s forskningens in riktning delar AMS expertgruppens 
uppfattning att utvärderingsstudier kring arbetsmarknadspolitiska me
del bör ges en fastare koppling till de praktiska avvägningsproblemen 
inom arbetsmarknadspolitiken. Styrelsen vill samtidigt framhålla vikten 
av att expertgruppen ges möjlighet att fortlöpande inhämta och vidare
befordra forskningsrön rörande arbetsmarknadens funktionssätt och ef
fekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vidare betonar man lik
som expertgruppen behovet av en förbättrad löne- och sysselsättnings
statistik. Främst anser man att det är angeläget att tillräckliga resurser 
avsätts för att påskynda det pågående arbetet med att utveckla en 
bättre yrkes- och sysselsättningsnomenklatur. Styrelsen erinrar slutligen 
om att den inom expertgruppen initierade och samordnade forskningen 
inte kan eliminera det behov av särskilda uppföljnings- och utvärde
ringsstudier som föreligger inom arbctsmarknadsverket. 

Statens arbetsklinik menar att i en framtida avvägning av disponibla 
forskningsresurser bör hög prioritet ges åt områden som rör de svår
sysselsattas och utslagnas situation. Inte minst bör utvärderingsforsk
ningen inriktas på sådana effekter, som ej låter sig beskrivas enbart i 

ekonomiska termer. 
RRV menar att de studier som EFA redovisar i sitt betänkande är väl 

ägnade att ingå som ett led i en fortsatt utvärdering av de arbetsmark
nadspolitiska åtgärderna. RRV framhåller dock att man i betänkandet 
ägnat frågan om den fortsatta forskningen kring arbetsmarknadspoliti
kens verkningar ett förhållandevis begränsat utrymme. Speciellt gäller 
detta avgränsningen mellan renodlade forskningsinsatser och myndig
hetsanknuten uppföljningsverksamhet samt de organisatoriska problem 
som aktualiseras i detta sammanhang. Ett förverkligande av den angiv
na målsättningen om en närmare anknytning av forskningsinsatserna till 
de konkreta avvägnings- och prioriteringssituationerna i arbetsmark
uadspolitiken, torde enligt RR V inte kunna påräknas utan att nuvaran-
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de ansvars- och resursfördelningsbild i fråga om forsknings- och upp

följningsinsatser förändras. Det hade enligt RRV:s mening varit önsk
värt att expertgruppen gjort ett försök att analysera för- och nackdelar 
hos tänkbara förändringsalternativ. RRV understryker vidare utifrån 

erfarenheter i samband med ett pågående förvaltningsrevisionellt projekt 

rörande beredskapsprogrammen det önskvärda i att detta viktiga arbets
marknadspolitiska medel blir föremål för forskning inom EF A. 

TCO har inget att erinra mot expertgruppens synpunkter på inrikt

ningen av den fortsatta arbetsmarknadspolitiska forskningen och anser 

det motiverat att använda och utveckla samhällsekonomiska kostnads

intäktsstudier, i syfte att kontinuerligt utvärdera de olika grenarna av 
arbesmarknadsverkets verksamhet. TCO framhåller att forskningen kring 

arbetsmarknadspolitiken bör ges en klart tvärvetenskaplig inriktning, 

såväl på det teoretiska som det empiriska planet. Vidare menar TCO 

att det bör vara en rimlig ambition att ett belopp motsvarande 1 % av 

arbetsmarknadsverkets budget avsätts till arbetsmarknadsforskning samt 

att denna forskning initieras och styrs fristående från det organ som har 

att svara för arbetsmarknadspolitikens konkreta tillämpning och genom

förande. 

SAF instämmer i EFA:s uppfattning om att det föreligger behov av 

fortsatt grundforskning för att få fram bättre undersökningsmetodl!r, 
som kan ge säkrare och därmed mer användbara resultat för politiker 
och administratörer. 

Statens råd för samlzällsforsk11i11g understryker att EFA:s slutsats.::r 
om behovet och inriktningen av fortsatta forskningsinsatser av grund
forskningskaraktär kring arbetsmarknadens funktionssätt ligger i linje 
med de synpunkter på tvärvetenskapliga insatser inom arbetsmarknads
forskningen, som forskningsrådet framfört i olika sammanhang. Då 
hela frågan om arbetsvetenskaplig utbildning och forskning vid sam
hällsvetenskaplig fakultet för närvarande utreds inom universitets
kanslersämbetet, har rådet avstått från att utveckla några organisato
riska förslag i syfte att underlätta tvärvetenskapligt samarbete. Man 
påpekar dock att då större delen av arbetsmarknadsforskningen kom
mer att äga rum vid universitetsinstitutionerna så måste också resurser 
ges för att organisera denna forskning på ett sätt, som motsvarar forsk
ningsproblemets art. 

Filialrådet vid wziversitetsfilialen i Viixjö anser det angeläget att 
forskning påbörjas för att få en mer detaljerad bild av relationerna 
mellan arbetsmarknadspolitik och övrig ekonomisk politik,- och därmed 
få underlag för avvägningen av insatserna på resp. område. Filial

rådet framhåller vidare vikten av att studera trygghetslagstiftningens 
arbetsmarknadspolitiska konsekvenser, samt de under senare år till

komna åtgärderna för att påverka arbetsmarknadens efterfrågesida, 
t. ex. det särskilda bidraget vid halvskyddad sysselsättning, kravet på 
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att anställa en viss andel kvinnor vid utnyttjande av lokaliseringsstöd 
m.m. 

Expertgrnppen för regional 11/redningsverksamhet (ERU) delar helt 

den uppfattning som framförs i betänkandet om behovet av fortsatt 
utvecklingsarbete för att förbättra möjligheterna att använda samhälls
ekonomiska kalkyler som utvärderings- och beslutsunderlag. ERU har 
i sitt remissvar främst berört relationerna mellan EFA och ERU. Då 
arbetsmarknads- och regionalpolitiken inte är klart avgränsade och åt
skilda områden är det, enligt ERU, naturligt att de båda forsknings
organen till viss del behandlat samma problemområden. Detta gäller 
framförallt utvecklingen av en ny teori för arbetsmarknadens utseende 
och funktionssätt och möjligheterna att använda samhällsekonomiska 
kalkyler som utvärderings- och beslutsunderlag. Även om syftet med 
dessa studier har varit detsamma, har de bedrivits utifrån delvis skilda 
utgångspunkter. De olika undersökningarna kan därför sägas komplet
tera varandra i strävan att öka kunskapen om både nationella och 
lokala arbetsmarknader. 

Det vidsträckta verksamhetsområde som arbetsmarknads- och regio
nalpolitik tillsammans utgör motiverar vidare, enligt ERU:s uppfatt
ning, att flera arbetsgrupper parallellt bedriver forskning och utred
ningsverksamhet inom området. Ett visst samarbete mellan grupperna 
är angeläget och har även förekommit. ERU framhåller att man även 
fortsättningsvis är inställd på ett samarbete. 

Institutet för social forskning (SOFI) har liksom EFA framhållit att 
samhällsekonomiska kostnads-intäktsanalyser bör kunna användas för 
mer detaljinriktade studier av skilda arbetsmarknadspolitiska program 
eller programdelar. Dylika studier skulle kunna ge anvisningar om 
lämpligheten att överflytta resurser mellan olika aktiviteter. Genomfö
randet av detta förutsätter, enligt SOFI, att arbetsmarknadsverket ges 
möjlighet till fortlöpande uppföljning och utvärdering av de olika de
larna i sin verksamhet, eftersom sporadiska engångsartade forsknings
projekt av den typ som redovisas i betänkandet ej kan vara tillfyllest i 
detta fall. SOFI anser det därför rimligt att någon del av arbetsmark
nadsverkets anslag skall kunna användas till fortlöpande undersök
ningar av de insatta medlens resultat. Det bör likaledes ingå i verkets 

normala uppgifter att utnyttja en del av de medel, som åtgår för olika 
delprogram, för experiment- och utvecklingsarbetc på resp. område. 
För uppläggning och utvärdering av sådan verksamhet föreslås att sam

arbete sker med från verket fristående forskare vilka kan garantera 
undersökningarnas vetenskapliga kvalitet. 

I detta sammanhang understryker SOFI vikten av att en del av den 
fortsatta utvärderingsforskningen kring arbetsmarknadspolitiken bör 
baseras på i förväg planerade experiment, dvs. på systematiska varia
tioner av de olika arbetsmarknadspolitiska medlens inriktning och om-
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fattning, och inte enbart inriktas på att i efterhand kartlägga effekten 
av skilda åtgärder. 

Vid sidan om fortsatt arbete på metodutveckling och tillämpnings
forskning framhålls vikten av att forskningsprogrammet utvidgas till 
att omfatta åtgärder, som påverkar arbetsmarknadens efterfrågesida, 
dvs. sysselsättningsskapande åtgärder som beredskapsarbete, lokalise
ringsstöd, skyddad och halvskyddad sysselsättning m. m. Även på ut
budssidan och i fråga om den ömsesidiga anpassningen mellan tillgång 
och efterfrågan på arbetskraft ges förslag till forskningsämnen. SOFI 

påpekar vidare att det för planeringen och prioriteringen av fortsatt 
forskningsarbete på det område där EFA har att verka är naturligt med 
samarbete med SOFI och ERU samt samråd med framförallt sysselsätt
ningsutredningen och även andra samhällsorgan med uppgift att ut
forma åtgärder för lösning av framtida arbetsmarknadsproblem. 

Föredraganden 

De ekonomiska utsikterna för år 1975 präglas av en viss osäkerhet. 
A ena sidan har vi vid ingången av året en god situation på arbets
marknaden. A andra sidan har den ekonomiska utvecklingen i vår om
värld varit mycket svag. Flertalet länder har under år 1974 bedrivit 
en åtstramningspolitik, som bl. a. lett till en snabbt ökande arbetslöshet. 
Under den allra senaste tiden har dock en omläggning av politiken 
påbörjats i flera länder. 

Regeringen har i finansplanen presenterat en ekonomisk politik för 
att stärka sysselsättningen och stimulera investeringarna. Politiken under 
år 1975 syftar till att hålla uppe antalet arbetstillfällen inom varu
produktionen, medan arbetskraftsefterfrågan inom tjänstesektorn kan 
väntas öka med ca 30 000 personer. Denna ökning antas falla inom den 
offentliga sektorn. Därigenom kan syssc1sättningsgraden höjas främst 
bland kvinnorna, som i ökad utsträckning söker arbete. 

Även om grundprognosen för tillväxt och sysselsättning under år 
1975 genom regeringens ekonomiska politik är positiv, vill jag under
stryka att det finns osäkerhetsmoment. Beredskapen för snabba in
satser måste mot bakgrund härav hållas fortlöpande hög. Behovet av 
ytterligare sysselsättningspolitiskt motiverade insatser får bedömas läng
re fram när ytterligare material föreligger om den internationella kon

junkturut vecklingen och om utvecklingen på den svenska arbets
marknaden. 

Variationerna i sysselsättningsutvecklingen inom de olika branscherna 
och regionerna kommer att medföra arbetsmarknadspolitiska problem 
av bl. a. strukturell art under år 1975 liksom under tidigare år. Detta 
kommer att ställa ökade anspråk på arbetsförmedlingen när det gäller 
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att jämka samman önskemål från arbetsgivare resp. arbetssökande. De 
ökande svårigheterna i detta hänseende har, som jag tidigare har anfört, 
sin grund i dels de successivt höjda krav på arbetskraften som föränd
ringarna inom näringsliv och förvaltning ställer, dels de begränsningar 
som många arbetssökande har i sitt arbetsutbud. Detta leder också till 
växande anspråk på bl. a. anpassningsgruppernas verksamhet och på 
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i form av arbetsmarknadsut
bildning, arbetshjälpmedel, halvskyddad sysselsättning m. m. ökad upp
märksamhet måste således ägnas åt de konkurrenssvaga gruppernas 
ställning på arbetsmarknaden och åt uppföljning av lagstiftningen rö
rande bl. a. anställningstrygghet och anställningsfrämjande åtgärder. 
Mina förslag rörande den arbetsmarknadspolitiska verksamheten under 
budgetåret 1975/76 skall ses mot denna bakgrund. 

Ambitionen att ge alla människor en meningsfull sysselsättning gör 
att arbetsförmedlingen, vars uppgifter och ansvar under senare år har 

väsentligt vidgats, i fortsättningen kommer att få spela en än mera 
framträdande roll inom arbetsmarknadspolitiken. För att möta de ökande 
kraven på förmedlingen har långtgående förändringar genomförts i ar
betsförmedlingens metodik och organisation. 1974 års riksdag godkände 
nya riktlinjer i fråga om den principiella inriktningen av arbetet vid ar
betsförmedlingarna. Arbetsförmedlingens personella och materiella 

resurser har ökats väsentligt men måste ytterligare förstärkas för att den 
skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Detta är nödvändigt bl. a. 
för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och effektivering av verksam
heten JTled anpassningsgrupper. Denna verksamhet inebär en tyngd
punktsförskjutning i den arbetsförmedlande verksamheten mot individ
inriktade åtgärder ute i näringslivet för att där bereda tryggad an
ställning främst för äldre personer och personer med nedsatt arbets
förmåga. 

Arbetsförmed\ingamas och anpassningsgruppernas möjligheter att 
bistå de arbetssökande har ökat genom de förra året införda lagarna 
om anställningsskydd och vissa anställningsfrämjande åtärder. Genom 
lagarna ges förmedlingspersonalen möjlighet att påverka förhållandena 
i företagen så att de passar både de redan anställdas och de nya arbets

sökandes förutsättningar. 
Den ökning av medclstilldelningen för personal som jag förordar 

möjliggör en förstärkning av arbetsmarknadsverkets organisation under 

budgetåret 1975/76 av samma storleksordning som under innevarande 
budgetår, dvs. motsvarande 350 personer. 

AMS har i sin anslagsframstä\lning hemställt om medel för en grad
vis utökning av den datorassisterade framställningen av platslistor samt 
för vidare undersökningar om datorassisterade söksystem i arbetsför
medlingen. Syftet härmed är alt de arbetssökande snabbare och över-



Prop.1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 43 

skådligare än som nu är möjligt skall kunna erbjudas ett urval av lediga 
platser som bedöms lämpliga med hänsyn till den sökandes förutsätt
ningar. Jag delar AMS' bedömning av behovet av en fortsatt utvidgning 
av den datorassisterade framställningen av platslistor och kommer strax 
att närmare precisera mitt ställningstagande i denna fråga. 

AMS har i oktober 1974 till arbetsmarknadsdepartementet överlämnat 
en utredning om förbättrad platsinformation. Där föreslås i korthet 
att obligatorisk anmälan till arbetsförmedlingen bör införas i fråga 

om alla lediga platser. Under sitt arbete har den inom AMS verk
samma arbetsgruppen genomfört en begränsad försöksverksarnhet av 
frivillig anmälan av alla lediga platser i Gävleborgs län för att stu
dera de problem som kan aktualiseras vid införande av en utökad 
platsanrnälan. Enligt gruppens uppfattning är arbetsförmedlingens tek
niska resurser inte avpassade för hantering av en så kraftigt utökad 
volym av lediga platser som obligatorisk anmälningsskyldighet skulle 
medföra. Införandet av en obligatorisk anmälan av lediga platser bör 
därför enligt förslaget ske successivt och i takt med att den nuvarande 
försöksverksarnheten med datorassisterad framställning av platslistor, 

som f. n. bedrivs i storstadsornrådena, vidgas och permanentas. Försla
get remissbehandlas f. n. 

Ett av de viktigaste medlen som arbetsförmedlingen har till sitt förfo
gande för att ge en arbetssökande möjlighet att ta ett arbete som mot
svarar dennes önskemål och förutsättningar är arbetsmarknadsutbild
ningen. Dess betydelse har ökat och ökar i takt med förskjutningarna i 
efterfrågan på arbetskraft från en näringsgren till en annan. 

Genom den stora omfattning som arbetsmarknadsutbildningen haft 
under senare år - ca 100 000 personer kan beräknas påbörja sådan ut
bildning under innevarande budgetår - har de arbetssökandes möjlig
heter till yrkesmässig rörlighet förbättrats avsevärt. Villkoren för att 
komma i åtnjutande av sådan utbildning har emellertid sedan länge 
behövt ses över. En sådan översyn har som jag tidigare nämnt gjorts 
av kornmitten för översyn av arbetsmarknadsutbildningen som fram
lagt sina förslag i betänkandet (SOU 1974: 79) Utbildning för arbete. 
Förslagen innebär bl. a. ett helt nytt bidragssystem. Förslag i ämnet 
avses att bli framlagt för riksdagen under våren 1975. De nya reglerna 
om arbetsmarknadsutbildningen avses träda i kraft den 1 januari 1976. 

Ett annat medel i arbetsmarknadspolitiken är flyttningsbidraget vil
ket underlättar för arbetstagare som önskar flytta till ett arbete på annan 
ort att bära den ekonomiska påfrestning som flyttningen innebär. Som 
har framgått av min tidigare redogörelse har expertgruppen för utred
ningsverksarnhet i arbetsmarknadsfrågor, EFA, visat att flyttningsbidra

gen inte täcker de kostnader som en flyttning medför. Jag kommer där
för att förorda en förbättring av flyttningsbidragen. 
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Förslagen i fråga om åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till de 
arbetssökandes förutsättningar m. m., samt övriga arbetsmarknadspoli
tiskt motiverade åtgärder för svårplacerade kommer att beröras närmare 
i det följande under avsnittet C Arbetsmiljö. 

Den hand1ingslinje som hittills varit huvudsakligen vägledande inom 
arbctsmarknadspolitiken vid uppkommande sysselsättningsavmattningar 
eller större strukturproblem har varit en snabb expansion av förutom 
arbetsmarknadsutbildningen, främst de sysse!sättningsskapande åtgär
derna. Effekten av de sysselsättningsskapande åtgärderna har emeller
tid till följd av ökade dagsverkskostnader m. m. fått minskande syssel
sättningseffckter i förhållande till det insatta kapitalet. Denna utveck
ling kommer även fortsättningsvis att mötas med ökade ansträngningar 
att finna angelägna men mindre kostnadskrävande objekt. Det förelig
ger också vissa svårigheter att finna uppgifter i form av beredskaps
arbeten m. m. som är väl lämpade med hänsyn till arbetskraftens 
yrkesbakgrund. Expansionen av de sysselsättningsskapande åtgärderna 
vid konjunkturavmattningar etc. måste ofta ske under stark tidspress 
som försvårar möjligheterna att inordna åtgärderna i samhällets priorite
ringar inom olika samhällsavsnitt. Svårigheterna har varit påtagliga vid 
såväl den kommunala sektorns som näringslivets medverkan. 

I det pågående utvecklingsarbetet för att åstadkomma jämn syssel
sättning oberoende av konjunkturen gäller det att vidga ansvaret för 
sysselsättningen även till företagen. Finans-, kredit- och arbetsmark
nadspolitiken kan inte i längden ensamma bära ansvaret. Som exempel 
på alternativa syssclsättningsskapande åtgärder kan nämnas de av riks
dagen antagna förslagen att 20 % av företagens vinster före boksluts
disposition och skatt skall avsättas till särskild arbetsmiljöfond i före
taget samt att ytterligare 15 % av dessa vinster skall avsättas till särskild 

investeringsfond. 
EFA:s betänkande (SOU 1974: 29). Chefen för dåvarande inrikes

departementet tillkallade år 1967, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, 
expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor (EFA) 
med uppgift att ta initiativ till utredningar i frågor rörande arbetsmark
nadspolitikens verkningar. Gruppens tillkomst låg i linje med de ut
talanden som hade gjorts året innan av riksdagen i samband med be
handlingen av förslagen till riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken (prop. 
1966: 52, SU 107, rskr 251). Statsutskottet betonade bl. a. att den ytter
ligare aktivering av arbetsmarknadspolitiken, som förslagen i proposi

tionen innebar, ställde ökade krav på kännedom om de förhållanden 
som dt: arbetsmarknadspolitiska åtgärderna avser att påverka likaväl 
som ökad kännedom om åtgärdernas verkningar. 

I EFA ingår representanter för arbetsmarknadens parter, arbets
marknadsdepartementet, AMS, statskontoret och institutet för social 
forskning. EF A har ställning av statlig kommitte. För de utrednings- och 
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forskningsprojekt som har bedrivits inom ramen för gruppens verksam
het bar medel ställts till förfogande från bl. a. den särskilda anslagspos
tcn för forsknings- och utvccklingsarbete under anslaget A 2. Kommit
tccr m. m. under denna huvudtitel. Jag vill i sammanhanget påminna 
om att jag nyss har förordat att dessa forskningsmedcl skall räknas upp 
från 2 till 3,5 milj. kr. 

Som jag nyss har nämnt har EFA under år 1974 avlämnat ett betän
kande (SOU 1974: 29) Att utvärdera arbetsmarknadspolitik i vilket ar
betsgruppen diskuterar en del av den forskning kring arbetsmarknads
politiken, som kommit fram inom ramen för EFA:s verksamhet. Föl
jande fyra forskningsprojekt presenteras. 

1. Immigrationens ekonomiska effekter för Sverige. 
2. Arbetsmarknadsutbildningens samhällsekonomiska kostnader och 

intäkter. 
3. Geografisk rörlighet - ekonomiska och sociala effekter. 
4. Informationsöverföringen mellan arbetsförmedling, individ och fö

retag. 
Expertgruppen drar härutöver vissa slutsatser om den fortsatta forsk

ningens inriktning. 
Betänkandet har remissbehandlats. 
Den av EFA hittills igångsatta och samordnade forskningen på ar

bctsmarknadspolitikens område har bl. a. syftat till att utveckla meto
der för kartläggning och utvärdering av verkningarna av olika arbets
marknadspolitiska åtgärder. I fråga om arbetsmarknadsutbildning, geo
grafisk rörlighetsstimulans och immigrationspolitik har EF A redovisat 
kvantifierade samhällsekonomiska kalkyler vid sidan av ingående redo
görelser för vad de studerade åtgärderna betytt för de närmast berörda 
människorna. I fråga om arbetsförmedlingens informationsverksamhet, 
som intar en central plats i arbetsmarknadspolitiken genom att den har 
till uppgift att underlätta sammankopplingen mellan och den ömsesidiga 
anpassningen av arbetstillfällen och arbetssökande, har EFA redovisat 
en bred kartläggning och analys av de arbetssökandes och arbetsgivarnas 
behov av information och av relationerna mellan arbetsförmedlingen 
och dess faktiska och latenta kunder. I nu angivna hänseenden har så
lunda den bedrivna utrednings- och forskningsverksamheten haft den 
inriktning som 1966 års riksdag förordade. 

Beträffade den fortsatta forskningen kring arbetsmarknadspolitikens 
effekter delar jag i likhet med de remissinstanser, som har yttrat sig i 
ämnet, EFA:s uppfattning att man bör sträva efter att ge utvärderings
studierna en fastare anknytning till arbetsmarknadsverkets organisation 
och budgeteringssystem. Ett nyligen påbörjat forskningsprojekt, benämnt 
Analys av integrerad arbetsmarknadspolitik, kan ses som ett första led i 
ett utvecklingsarbcte med denna inriktning. Ett av huvudsyftena med 
nämnda utvecklingsarbete är att få fram metoder för rutinmässiga, syste-
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matiska och som styrinstrument mera ändamålsenliga uppföljnings
och utvärderingsstudier än de hittills genomförda. Jag förutsätter därför 
att AMS med bl. a. hittills genomförda utvärderingsstudier och nyss
nämnda förstudie som grund kommer att spela en aktiv och initiativ
tagande roll i det fortsatta arbetet. 

Det är enligt min mening naturligt att AMS inom ramen för de an
slag som ställs till förfogande för skilda arbetsmarknadspolitiska program 
fortlöpande följer användningen av olika arbetsmarknadspolitiska medel 
inte enbart genom statistisk registrering av verksamhetens omfattning 
och inriktning utan också genom en analys av denna statistik för att 
klarlägga om och i vad mån åsyftade effekter har uppnåtts. Detta är 
ingenting nytt. Sedan lång tid tillbaka kommer det till uttryck bl. a. i att 
de bemyndiganden som regeringen lämnar AMS att planera och genom
föra försöksverksamheter av olika slag regelmässigt åtföljs av uppdrag 
att också utvärdera verksamheten. 

I detta sammanhang vill jag erinra om de tankegångar som har fram~ 
förts i remissyttrandet från institutet för social forskning, där arbets
marknadspolitisk försöksverksamhet ses som ett tänkbart led i AMS' ut
rednings- och utvecklingsarbete, i syfte att få underlag för beslut i fråga 
om arbetsmarknadspolitikcns inriktning och dimensionering. För upp
läggning och utvärdering av den utrednings- och utvecklingsverksamhet 
som AMS löpande har att svara för inom ramen för gällande regler 
och tilldelade resurser kan det vara lämpligt att arbetsmarknadsverket 
samarbetar med från verket fristående forskare. Så har exempelvis 
skett ifråga om en försöksverksamhct med angiven inriktning som se
dan en tid tillbaka pågår vid Växjö arbetsförmedling. Försöksverksam
het av det nu antydda slaget utgör en naturlig fortsättning av de studier 
kring arbetsförmedlingens verksamhet, som EFA har redovisat i sitt be

tänkande. 
I den mån utveckling och introduktion av uppföljnings- och utvärde

ringsmetoder av det slag jag nu har berört, ställer krav på forsknings
och utredningsverksamhet utöver vad som kan ses som ett normalt inslag 
i AMS' verksamhet, är styrelsen och övriga inblandade självfallet oför
hindrade att ansöka om medel för ändamålet från arbetsmarknadsdepar

tementets tidigare nämnda forskningsanslag. 
Den fortsatta forskningen rörande arbetsmarknadspolitikens effekter 

måste vidgas till att omfatta också andra slag av medel än de hittills stu
derade. Detta gäller speciellt de medel som är ägnade att påverka till
gången på arbetstillfällen av olika slag på arbetsmarknaden och där
igenom förbättra arbetsmarknadssituationen för speciellt problemdrab
bade grupper. I detta sammanhang kan nämnas att anslag bar bevil
jats för inledande studier av effekterna av vad projektledarna kallar in
direkt sysselsättningsskapande medel. Därmed avses medel som påver
kar arbetsgivarnas villighet och möjligheter att erbjuda arbetstillfällen åt 
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speciella arbetstagarkategorier. Den halvskyddade sysselsättningen och 
olika former av bidrag till utbildning i företagen utgör exempel på så
dana medel. Denna studie kan sägas komplettera ett tidigare påbörjat 
forskningsprojekt med syfte att kartlägga och analysera "den potentiella 
arbetskraften och arbetskraftsrekryteringen". I detta projekt jämförs 
bl. a. den s. k. potentiella arbetskraftens egenskaper och önskemål med 
de krav som existerande arbetstillfällen ställer på innehavarna, var
igenom man kan få en uppfattning om anpassningsmöjligheterna. De 
nämnda undersökningarna kan ge utgångspunkter för mera åtgärdsinrik

tadc studier som syftar till att förbättra underlaget för arbetsmarknads

politiskt beslutsfattande i fråga om såväl sysselsättningsskapande verksam
het som särskilda åtgärder för arbetsanpassning. Jag anser det vara sär
skilt viktigt att sådana studier tar sikte på arbetsmiljöns betydelse och 

behovet av olika medel för att åstadkomma förbättringar därvidlag. 
EFA har starkt understrukit att försök att kartlägga och värdera ef

fekterna av olika åtgärder inom ramen för arbetsförmedlingens infor
mationsverksamhet, inklusive arbetet på att koppla samman arbetssö

kande och arbetstillfällen, kräver betydligt mer detaljerad kunskap än 
som nu finns i fråga om anpassningsprocesserna på arbetsmarknaden. 
Speciellt intensiv arbetsförmedlingsservice åt vissa grupper av arbets
sökande kan t. ex. medföra betydelsefulla men svårbedömbara indirekta 
effekter för andra grupper. Förbättrad kunskap om arbetsmarknadens 
funktionssätt, kan vidare ge ett väsentligt bättre underlag för vissa av de 

uppskattningar av olika slag som måste göras också i samband med öv
riga utvärderingsstudier på arbetsmarknadspolitikens område. Denna typ 
av forskning utgör ett viktigt komplement till sådan mera direkt åtgärds
inriktad forskning, som jag i det föregående har berört. 

Jag har här i huvudsak uppehållit mig vid de forskningsfrågor som 
tagits upp i EFA:s betänkande. Det innebär inte att jag därmed angett 
en gräns för vad jag uppfattar som angelägen forskning inom arbets
marknadsdepartementets hela ansvarsområde. Jag har tidigare talat om 
vikten av forsknings- och utredningsverksamhet angående arbetsmiljö 
och arbetsplatsens problem. Sådan forskning bedrivs i första hand med 
medel från arbetarskyddsfonden samt inom arbetarskyddsverket. I enlig
het med vad jag förut har framhållit anser jag det vara viktigt att forsk
ningen på dessa områden ges ökat utrymme. 

För att nå målet arbete åt alla är frågor om den regionala obalansen 
och möjligheterna att lösa de problem som är förbundna härmed av 
avgörande betydelse. Jag vill erinra om att expertgruppen för regional 
utredningsverksamhet (ERU) har till uppgift att samordna och initiera 
forskning med anslutning till regionalpolitiken. Invandrarutredningen 
har i sitt nyligen avlämnade betänkande (SOU 1974: 69) Invandrarna 
och minoriteterna tagit upp frågan om forsknings- och utredningsverk
samhet på invandringens område. Denna fråga kommer att beredas 
samband med utredningens förslag i övrigt. 
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I anslutning till vad jag nu har anfört om arbctsmarknadsforskning
ens allmänna inriktning vill jag också ta upp frågan om den organisato
riska ram som kan behövas för att tillgodose behovet av samordning 
och återföring av forskningsresultaten. 

De forskningsprojekt på arbetsmarknadspolitikens område som har 

bedrivits under senare år med ekonomiskt stöd från det särskilda forsk
ningsanslaget under elfte huvudtiteln har till övervägande delen anting
en initierats av EFA eller beviljats stöd sedan EFA beretts tillfälle att 
bedöma projektets angelägenhetsgrad. EFA har vidare kontinuerligt 
följt sådana forskningsprojekt och kunnat anlägga synpunkter på pro
jekten under arbetets gång. EFA har slutligen på det sätt som jag nyss 
har redovisat sammanställt forskningsresultaten så att dessa kan ge väg
ledning för det fortsatta reformarbetet inom arbctsmarknadspolitiken. 

Jag är för min del övertygad om att den kontakt mellan forskningen 
och de administrativa instanserna som upprätthålls på detta sätt är 
till gagn både för forskaren och för den som skall omsätta forsknings
resultaten i konkreta reformer. Jag anser också att EFA med den sam
mansättning gruppen har är ett lämpligt organ för att hålla denna kon
takt när det gäller arbctsmarknadsforskningen i allmänhet. 

Jag vill i detta sammanhang också upplysa att arbetsmarknadsde
partementet nyligen från industridepartementet har övertagit den fort
satta handläggningen av betänkandet (SOU 1973: 55) Beteendevetenskap
lig arbetslivsforskning. Ärendet bereds f. n. i departementet. Sedan ut
redningen presenterade sitt betänkande i december 1973 har frågan om 
arbetslivsforskning vid universiteten tagits upp av en speciell arbets
grupp inom universitetskanslcrsämbetet. Arbetsgruppen har i uppdrag 
att föreslå former för att stimulera och samordna forskning på lokal 
nivå inom arbetslivsområdet. Detta utredningsarbete påverkar frågan 
om inrättande av det seperata institut för arbetslivsforskning som har 
föreslagits i betänkandet. 

Behovet av överblick och resultatåterföring av den forskning kring 
arbetsplatsens frågor som bedrivs under olika huvudmän övervägs f. n. 
inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Programindelning 

AMS har de senaste åren fått anslag i programtermer. 

Följande programindelning har fastställts att gälla t.v. under budget-
året 1974175. 

1. Arbetsmarknadsinformation 
2. Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
3. Sysselsättningsskapande åtgärder 
4. Regionalpolitiska stödåtgärder 
5. Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 
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6. Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 

7. Åtgärder för flyktingar 

8. Kontant stöd vid arbetslöshet 

9. Totalförsvarsverksamhet 

10. Förvaltning av utrustning 

Programmet A r b e t s m a r k n a d s i n f o r m a t i o n omfattar 

upptagning, bearbetning och spridning av sådan information som under

lättar för arbetstagare att efter sina behov och förutsättningar finna 

lämplig sysselsättning, få vägledning vid val av yrke och utbildning eller 

kännedom om åtgärder som är ägnade att förbättra vederbörandes möj

ligheter på arbetsmarknaden samt för arbetsgivare att finna erforderlig 

arbetskraft. 
Programmet Y r k e s m ä s s i g o e h g e o g r af is k rö r l i g

h e t omfattar dels ekonomiskt stöd åt deltagare i arbetsmarknadsutbild

ning samt verkets egna åtgärder och ekonomiskt stöd åt utomstående 

huvudmän för tillhandahållande av arbetsmarknadsutbildning, dels eko

nomiskt stöd åt flyttande arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarknadsutbildning, 

Flyttningsbidrag och Inlösen av egnahem m. m. 

Programmet S y s s e 1 s ä t t n i n g s s k a p a n d e å t g ä r d e r om

fattar planering och drift av arbetsmarknadsverkets egna arbeten, initie

ring av arbeten hos andra huvudmän och ekonomiskt stöd åt dessa, 

statsbidrag till nedläggningshotade företag i vissa fall samt påverkan av 

sysselsättningsutbudet genom reglering av investeringsfonder. 

I programmet ingår delprogrammen Allmänna beredskapsarbeten, 

Särskilda beredskapsarbeten, Industribeställningar, Detaljplaneringsbi

drag, Investeringsfondsärenden och Stöd till lageruppbyggnad. 

Programmet R e g i o n a I p o I i t is k a s tö d åtgärd er omfat

tar aktiviteter för att underlätta lokalisering av företag till regioner där 

en expansion bör främjas i enlighet med de riktlinjer som har dragits 

upp i den regionalpolitiska planeringen samt ekonomiskt stöd i detta 
syfte. 

I programmet ingår delprogrammen Lokaliseringssamråd, Lokalise

ringsbidrag, Lokaliscringsutbildning, Sysselsättningsstöd och Lokalise
ringslån. 

Programmet R e h a b i I i t e r i n g s - o c h s t ö d å t g ä r d e r f ö r 

svår p I a c era d e omfattar aktiviteter för rehabilitering av arbetssö

kande, ekonomiskt stöd åt landstingskommun, kommun, förening eller 

stiftelse för anordnande av arbetsprövning och arbetsträning samt an

ordnande av särskilda kurser och utbildningsformer för arbetssökande 

med handikapp i arbetslivet. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsprövning/arbetsträning 
samt Utbildning av svårplacerade. 

Programmet S y s s e 1 s ä t t n i n g s s k a p a n d e å t g ä r d e r f ö r 

4 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bil. 13 
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svår p 1 a c era de omfattar ekonomiskt stöd till skyddad och halv

skyddad verksamhet hos landstingskommun, kommun, förening eller 

stiftelse, ekonomiskt stöd åt handikappade m. fl. för anskaffning av 

motorfordon och igångsättning av eget företag samt ekonomiskt stöd tlt 

arbetsgivare för anpassning av arbetsplats till arbetstagares förutsätt

ningar samt för arbetsbiträde. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikap

pade, Näringshjälp, Arkivarbeten, Halvskyddad sysselsättning, Skyddad 

sysselsättning och Hemarbete. 

Programmet A t g ä r d e r f ö r f I y k t i n g a r omfattar överföring 

av flyktingar till Sverige och omhändertagande av flyktingar och vissa 

andra grupper av utlänningar tills de kan placeras på arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen överföring av flyktingar och 

Omhändertagande av flyktingar. 

Programmet K o n t an t st ö d v i d a r b e t s I ös h e t omfattar 

tillsyn av erbnda arbetslöshetskassor. statsbidrag till sådana kassor, 

bidrag till arbetslösa personer som inte ~ir bedittigade till ersättning 

genom arbetslöshetsförsäkringen samt ornställningsbidrag till vissa äldre 

arbetslösa. 

l progr:immet ingår delprogrammen Ersiittning till arbetslöshets

kassor, Kontant arbetsmarknadsstöd och Omsfallningsbidrag. 

Programmet T o t a I f ö r s va r s v e r k s a m h e t omfattar aktivi

teter för dels kartläggning av behov och tillgång på arbetskraft i krig, 

utformning och genomförande av arbetsmarknadsverkets krigsorganisa

tion, personalplanläggning för det ekonomiska försvaret och handlägg
ning av ansökningar om anstånd med militär tjänstgöring, dels ock god
k~innande av utbildningsmöjligheter för vapenfria, tjänstplacering av va

penfria, tillsyn över utbildning och tjänstgöring, registrering m. m. 

I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskapsplanc

ring samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

Programmet F ö r va I t n in g a v u t r u s t n in g avser förvalt

ning uv mer kapitalkrävande utrustning t. ex. för!äggningsbyggnader och 

vägmaskiner. Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbetsmark

nadsverket, varvid hyran skall beriiknas så att alla uppkommande kost

nader facks. 

I programmet ingår delprogrammen Förläggningsbyggnader samt 

Maskiner och fordon m. m. 

Den nu redovisade programindelningen bör gälla oförändrad under 

budgetåret 1975176. 

Flertalet av de nu nämnda programmen finansieras från anslag som 

behandlas i det följande under förevarande avsnitt B Arbetsmarknad 

m. m. Programmen Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 

samt Syssclsättningsskapandc åtgärder för svårpiacerade finansieras från 

ett anslag som behandlas under avsnittet C Arbetsmiljö. Programmet 
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Regionalpolitiska stödåtgärder finansieras dels från ett anslag på drift

budgeten, som behandlas under avsnittet E Regional utveckling, dels 

från ett anslag på kapitalbudgeten benämnt Regionalpolitiskt stöd: Lo
kaliscringslån. Programmet Åtgärder för flyktingar slutligen finansie
ras från ett anslag som behandlas under avsnittet D Invandring m. m. 

Investeringar i utrustning finansieras från rcscrvationsanslaget B 6 

Arbetsmarknadsvcrket: Anskaffning av utrustning. 

Arbcrsmarknads1·erkets medelstilldelning m. m. fördelat på program 

Program 1975/76 1973/74 
Utgift 

1974/75 
Anvisat Beräknad ändring 

AMS Före-

1. Arbctsmarknadsinformation 
2. Y rkcsmiissig och geografisk rörlighet 
3. Sysselsättningsskapande åtgärder 
4. Regionalpolitiska stödåtgärdcr' 
5. Rehabiliterings- och stödåtgärder 

för svärplaceradc 
6. Syssclsättningsskapande åtgärder 

för svi'trplaccrade 
7. Åtgärder för flyktingar 
8. Kontant stöd vid arbetslöshet 
9. Totalförsvarsverksamhet 

10. Förvaltning av utrustning 

1 Inkl. lokaliscringslån. 

298 592 000 
948 285 000 

1 523 921 000 
527 200 000 

63 829 000 

456 701 000 
24 573 000 

434 423 000 
21 872 000 

0 

Arbctsmarknadsvcrkcts förvaltningskostnadcr 

321438000 +114 723 000 
1 151 356 000 - 35 756 000 

739 431 000 + 63 569 000 
453 419 000 +119881000 

84 834 000 + 30 766 000 

591 166 000 + 123 834000 
182!0000 + 9 290000 

975 000000 7 200 000 
23 606 000 + 4194 000 

I 000 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknads
frågor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna. I styrel
sens uppgifter ingår bl. a. att leda planläggning av och själv vidta åtgär
der som betingas av arbetslöshet eller brist på arbetskraft, leda verksam
heten i fråga om statligt regionalpolitiskt stöd och fullgöra uppgifter en
ligt lagstiftningen om lokaliseringssamråd samt i övrigt bedriva rådgiv
ning och upplysning rörande näringslivets lokalisering, ha överinseende 
över den offentliga arbetsförmedlingen samt öva tillsyn över annan ar
betsförmedling än den offentliga och över de erkända arbetslöshetskas
sorna, handlägga vissa ärenden rörande investcringsfonder, planlägga 

utnyttjandet av landets arbetskraft vid krig eller krigsfara samt hand

lägga ärenden om uppskov eller anstånd med militärtjänstgöring och 
vissa ärenden rörande vapenfria tjänstepliktiga. 

Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som ställfö
reträdare. Inom styrelsen finns tre avdelningar, nämligen avdelningen 
för arbetsmarknadsservice, avdelningen för sysselsättningsplan~ring och 
avdelningen för ekonomi och administration. Inom avdelningen för ar-

draganden 

+ 58 485 000 
+ 45 579 000 

+ 3 504000 
+ 35 967 000 

+ 13 516000 

-1-126 413 000 
+ 2 785 000 
+ 105 885 000 

I 586 000 
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betsmarknadsservice finns sex enheter, inom avdelningen för sysselsätt
ningsplanering fem enheter och inom avdelningen för ekonomi och ad
ministration fem enheter. 

Under AMS är länsarbetsnämnderna länsmyndigheter för allmänna 
arbetsmarknadsfrågor. Varje länsarbetsnämnd har ett kansli bestående 
av en förmedlingsavdelning, en planeringsavdelning och en administra
tiv avdelning. Arbetet hos länsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdi
rektör. För arbetsförmedlingsverksamheten är landet indelat i 69 di
strikt, vart och ett med ett distriktskontor, som under länsarbetsnämn
den har ansvaret för förmedlingsverksamheten inom distriktet, och ett 
antal lokalkontor som är underställda distriktskontoret. Antalet lokal
kontor uppgår till sammanlagt 149. Dessutom finns arbetsförmedlings
ombud och tillfälliga kontor. 

Förmedlingsorganens verksamhet omfattar bl. a. information, plats
förmedling och arbetsförberedande åtgärder. Länsarbetsnämnderna har 
därjämte ålagts vissa uppgifter enligt lagen (1974: 13) om vissa an-
5tällningsfrämjande åtgärder. Länsarbetsnämnderna skall vidare hand
lägga ärenden angående kontant arbetsmarknadsstöd samt biträda vid 
försvarsberedskapsplanering enligt styrelsens anvisningar. 

Förvaltningskostnaderna avser i huvudsak lönekostnader och andra 
omkostnader för personalen vid AMS, länsarbetsnämndernas kanslier 
och arbetsförmedlingskontoren samt kostnader för databehandling. För
valtningskostnaderna belastar programmen och medel för att täcka 
dessa kostnader tas upp under samma anslag som gäller för övriga kost
nader under resp. program. I likhet med tidigare har AMS dock redovi
sat sina förslag beträffande förvaltningskostnaderna sammanförda för 
alla programmen. Detta underlättar statsmakternas prövning av perso
nalförstärkningar och omkostnadsposterna. I det närmast följande be
handlas därför AMS' förslag beträffande förvaltningskostnaderna för 
budgetåret 1975176 gemensamt för alla programmen. 

1974/75 1975/76 
Beräknad ändring 

AMS Före-
draganden 

Personal 
Handläggande personal 3 558 +530 
Övrig personal 862 +112 

4420 +642 +290 

Utgiftsposter 
Vissa lönekostnader 243 171 000 + 70 595 000 + 46160000 
Arvoden till yrkesvalslärare 200000 + 6000 + 6000 
Övriga arvoden 1397 000 + 43 000 + 43 000 
Utbildnings- och 

instruktions verksamhet 3 520000 + 2 820 000 + 450000 
Sjukvård 765 000 + 165 000 + 57000 
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1974/75 1975/76 
Beräknad ändring 

AMS Före-
draganden 

Lokalkostnader 
a) Styrelsen 8 825 000 + 1202000 + 1202000 
b) Länsarbetsnämndernas 

kanslier och arbetsför-
rnedlingskontoren 38 242 000 + 14 348 000 + 10448 000 

Reseersättningar 7 866000 + l 019 000 + 900000 
Expenser 
a) Inventarier 3 600 000 + l 455 000} 
b) Telefon m. m. 11 500000 + 450 000 + l 779 000 
c) Övriga expenser 5 254 000 -;- 2 241 000 
ADB i förmedlingsarbetet 6 500 000 '- 6 500000 6 500 000 
Övrig databehandling 
a) Datasystem och 

terminaler m.m. 8 970 000 + 1 830000 + 150 000 
b) Styrinformationsstatistik + 800 000 + 800 000 
c) Rationaliseringsunder-

sökningar 225 000 + 225 000 
d) Bearbetning av statistiskt 

material 525 000 225 000 
Postavgifter 550 000 -;- 98000 
Kapitalkostnader 900000 + 2 350 000 + 1250000 

342 010 000 •+ 93 37 000 "+ 56 745 cco 

1 Denna utgiftspost flyttas till programmet Arbetsmarknadsinformation för 
budgetärt'l I 975 f76. 

• Härtill kommer följdkostnader med 3 080 000 kr. för de nya tjänster AMS 
föreslår. Följdkostnadema avser sjukvård, reseersättningar och expenser. 

' Inberäknat följdkostnader. 

AMS 

1. Pris- och löneomräkning 34 434 000 kr., varav 8 420 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg under utgiftsposterna Vissa lönekostnader, Ar

voden till yrkesvalslärare, övriga arvoden och Lokalkostnader (städlö

ner). 

2. 0-alternativet skulle i huvudsak innebära en minskning av persona

len på länsarbetsnämndernas kanslier och arbetsförmedlingskontoren 

motsvarande 217 tjänster som inspektör i högst F 9. 

3. V i s s a 1 ön e ko s t n ad c r. Under denna utgiftspost faller dels 

avlö:iingsförmåner till personalen vid AMS, länsarbetsnämndernas kans

lier och arbetsförmcdlingskontoren, dels ersättningar för konsultupp

drag, dels arvoden till länsarbetsnämndernas läkare, kontaktmän för yr

kesväg!cdning, praktikanter, arbetsförmedlingsombud och särskilda 

mönstringsförrättare. 

aJ AMS" enheter bör tillföras följande nya tjänster, nämligen 

rl'l'isionskontoret 1 byrådirektör och 1 revisor som allmän förstärk

ning, 

f örn1edlingsenheten 1 byrådirektör som chef för anståndsgruppcn, 1 

byrådirektör för ärenden angående anpassningsvcrksamhet och 1 byrå

sekreterare för ärenden angående praktikförmedling, 
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arbetsvårdsenheten 1 byråingenjör för handläggning av statsbidrags
ärenden m. m., 1 byrådirektör för ärenden angående arbetshjälpmedel 
åt handikappade och 1 byråsekreterare för frågor rörande psykiskt ut

vecklingsstörda, 
yrkesvägledningsenlzeten 1 byrådirektör för plancringsuppgifter i sam

band med framställning av yrkesoricnterande informationsmaterial, 1 

byrådirektör för samordning av verkets yrkesvägledningsinsatser inom 
folkhögskolan och vuxenutbildningen i övrigt och 1 psykolog för sam
ordningsuppgiftcr, 

utbildningsenheten 1 byråsekreterare för handläggning av besvärs
ärenden, 1 byråsekreterare för frågor rörande förberedande kurser och 1 
byråsekreterare för planering av yrkesutbildande kurser, 

försäkringsenheten 1 avdelningsdirektör och 2 byrådirektörer för 
handläggning av bcsvärsärenden, 

metod- och informationsenlzeten 1 avdelningsdircktör för frågor rö
rande användningen av ADB inom arbetsförmedlingen och 1 byrådirek
tör för verkets externa information, 

utred11i11gse11heten 1 kanslist för sammanslällningsuppgifter, 
f örsvarse11hete11 1 byråingenjör för slartplanläggning av nya företag, 
ekonomienheten 1 byrådirektör som allmän förstärkning av redovis-

ningssektionen och 1 byråsekreterare för ekonomi-administrativa utred
ningar, 

organisationsenlzete11 1 byrådirektör och 1 byråsekreterare för admi
nistrativ utveckling samt 1 byrådirektör för kostnads-intäktsanalyscr 
111. m., 

juridiska enheten 1 arkivarie och 1 kanslist som allmän förstärkning, 
personalenheten 1 byrådirektör för kvalificerat personaladministrativt 

arbete och 1 byråsekreterare för arbetsuppgifter i samband med ett per
sonalpolitiskt program. 

A!\lS' enheter bör vidare tillföras 12 biträden, varav 9 kvalificerade. 
b) Arbetsförmedlingen (länsarbetsnämndernas kanslier och arbetsför

medlingskontoren) bör tillföras 500 tjänster för handläggande personal 
och 100 tjänster för biträden, varav 50 kvalificerade, samt medel för an
ställning av ytterligare 130 arbetsförmedlingsaspiranter under helt år. 

Behovet av personaltillskott till arbetsförmedlingen motiveras av dels 
de platsförmedlande uppgifterna, dels de arbetsförberedande åtgär
derna. Väsentliga samhällsekonomiska och andra vinster skulle kunna 
uppnås genom en ökad satsning på de platsförmedlande åtgärderna. Till

strömningen av arbetssökande till arbetsförmedlingen har under senare 
~tr ökat kraftigt. Antalet arbetslösa anmälda hos arbetsförmedlingen 
uppgick år 1970 till i genomsnitt 36 512. Ar 1973 hade antalet ökat till 
66 191. En jämförelse av arbetskraftsundersökningarna (AKU) för de 
båda åren ger liknande resultat. Av särskilt intresse är de uppgifter som 
AKU redovisar om andelen arbetslösa som har sökt arbete genom ar-
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betsförmedlingen. Under år 1970 sökte i genomsnitt 64,7 % av de ar
beblösa arbete genom arbetsförmedlingen. Denna andel hade år 1973 
ökat till 77,3 'Jo. Trots det förbättrade konjunkturläget och en stigande 

efterfrågan på arbetskraft är arbetslösheten fortfarande stor. En väx
ande andel arbetssökande är nytillträdande kvinnor och ungdomar 
utan arbetsmarknadserfarenhct. Vid undersökningar av placeringsmöj

ligheterna för anmälda arbetslösa vid ett antal förmedlingskontor har 

framkommit att mer än hälften av de arbetslösa har sådana funktions

nedsättningar, andra arbetshinder eller sådana villkor för sitt sökan

de att de måste betecknas som svårplacerade. För att fylla behovet 

av arbetskraft och reducera arbetslösheten måste en ömsesidig anpass

ning mellan krav och önskemål komma till stånd. 
Verksamheten med anpassningsgrupperna har utvidgats och omfattar 

nu praktiskt taget samtiiga branscher på arbetsmarknaden. Den utan 
jämförelse största arbetsuppgiften för arbetsförmedlingen är dock att få 
grupperna att fungera. Även om man bör kunna förutsätta att arbets

marknadsparternas representanter i anpassningsgrupperna kommer att 
driva på denna verksamhet, torde resultatet i hög grad bero på aktiva 
insatser från förmedlingarnas sida. Styrelsen anser att en av arbetsför
medlingens viktigaste uppgifter i framtiden blir att genom anpassnings
arbctet öppna portarna för arbetslösa handikappade och förebygga fri

ställning av redan anställda. Styrelsen räknar även med att den ökade 

satsning på förbättringar i arbetsmiljön som har aviserats kan komma 
att medföra krav på ökade insatser från förmedlingens och anpassnings
gruppernas sida. 

Mellan åren 1970 och 1973 ökade antalet sysselsatta kvinnor med mer 

än 150 000, medan antalet sysselsatta män i stort sett var oförändrat. 
Under samma tid minskade antalet latent arbetssökande kvinnor med 
47 000. Samtidigt visar arbetslöshetssiffrorna på betydande regionala 
variationer i kvinnornas möjligheter till sysselsättning. Arbetslösheten 
bland kvinnor var enligt AKU i mars 1974 2,2 %, medan den i mars 
1970 var 1,6 %. Denna arbetslöshet har flera olika orsaker. Många 
kvinnor har mycket bestämda villkor i fråga om arbetstidens längd och 
förläggning, arbetsplatsens lokalisering, arbetets karaktär etc. Både före
tagens och de sökandes önskemål är starkt traditionsbundna. Detta gör 
att förmedlingen måste ägna kvinnliga arbetssökande förhållandevis 

mera tid än män. Särskilt kvinnor, som har varit borta från arbetsmark
naden några år, behöver ingående orientering om vad arbetsmarknaden 
har att bjuda och om samhällets sociala service bl. a. när det gäller 
barnomsorg, innan anställning kan komma till stånd. De åtgärder som 

innevarande budgetår sätts in för att särskilt stödja de kvinnor som vill 
gå ut på arbetsmarknaden omfattar bl. a. 100 nya tjänster till arbetsför
medlingen. Dessa får ses som en början till en mer omfattande verksam
het, som kommer att engagera förmedlingens alla resurser. 
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Åtgärder för att vidga yrkesvalet bör riktas till både kvinnor och 
män. Yrkes- och studievalet i skolan - vilket fortfarande i stort sett föl
jer traditionella könsrollsmönster - motiverar förstärkta yrkesvägled
ningsinsatser för ungdomar som söker arbetsförmedlingens hjälp. Den 
kraftiga utbyggnad som nu sker av studie- och yrkesorienteringen inom 
såväl gymnasieskolan som högskolan kommer visserligen att avlasta ar
betsförmedlingen vissa direkta, informativa insatser inom utbildningsvä
scndet. Samtidigt ställs emellertid större krav på yrkesvägledning och 
arbetsmarknadsinformation när eleverna lämnar skolan. De ungdomar 
som av skoltrötthet eller andra skäl inte skaffar sig fortsatt skolutbild
ning efter grundskolan eller som avbryter gymnasiestudier har stora svå
righeter att hävda sig på arbetsmarknaden. För att dessa skall få en för
ankring i arbetslivet krävs omfattande arbetsförmedlingsåtgärder såsom 
yrkesvägledning och platsförmedling. 

Även andra grupper har berättigade anspråk på arbetsförmedlingens 
service. Det gäller t. ex. ombytessökande som genom förmedlingens 
medverkan kan finna anställningar som bättre motsvarar deras utbild
ning och förutsättningar och vilkas uppgifter kan övertas av andra sö
kande. En betydande del av dem som anlitar arbetsförmedlingen utgörs 
av ombytessökande, vilket även har framgått av förundersökningar som 
har gjorts inför införandet av den s. k. styrinformationen. Statistiken 
över antalet arbetslösa och lediga platser ger endast en begränsad bild 
av belastningen vid arbetsförmedlingen. En fortsatt utbyggnad av ar
betsförmedlingens service åt bl. a. ombytessökande och åt arbetsgivarna 
skulle vidare ge ökade möjligheter att lösa sysselsättningsproblemen för 
de konkurrenssvaga grupperna på arbetsmarknaden. Det förtjänar att 
understrykas att en ökad marknadstäckning för arbetsförmedlingen inte 
bör ses som ett mål i sig. Vad som bör eftersträvas är effektivare sök
processer och ett effektivare informationssystem totalt sett. 

Sedan det kontanta arbetsmarknadsstödet infördes den 1 januari 1974 
har t. o. m. juni månads utgång ca 42 000 sökt stödet. Huruvida siffran 
är representativ för den fortsatta belastningen på arbetsförmedlingen är 
svårt att avgöra för närvarande. Erfarenheterna hittills visar dock att 
den nya stödformen i hög grad kommer att ta arbetsförmedlingens re
surser i anspråk. 

Styrelsen har i de senaste årens anslagsframställningar redovisat beho
vet av personalförstärkning till länsarbetsnämndernas kanslier. Det är 
betydelsefullt att personalresurserna tillvaratas på bästa sätt. En aktiv 

personalpolitik förutsätter särskild personal för personaladministrativa 
frågor. För n1irvarande ligger huvudansvaret på kansliinspektören och 
dennes niirmaste medhjälpare. Det är nödvändigt med en avlastning av 
dessa tjänstemän. Till varje länsarbetsnämnd bör därför knytas en tjäns
teman för personaladministrativa uppgifter. Som exempel på sådana 
uppgifter kan nämnas frågor om personalplanering, rekrytering, intro-
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duktion och handledning, utbildningsfrågor samt personalvårdsfrågor. 

Arbetsbelastningen för biträdespersonalen har under senare år ökat 

alltmer. Bl. a. har administrationen av de ekonomiska bidragen inneburit 

en stark ökning av arbetsuppgifterna. Biträdespersonal måste också 

kunna disponeras för att avlasta handläggande personal vissa rutinupp

gifter t. ex. i samband med det kontanta arbetsmarknadsstödet, styrin

formationen och kravverksamheten. Styrelsens önskemål om fler bi

trädcstjänster har hittills tillgodosetts endast i ringa utsträckning. 

c) övrigt. Medlen för arvoden till länsarbetsnämndernas läkare behö

ver räknas upp med 900 000 kr. motsvarande ytterligare 150 veckotim

mar och med 400 000 kr. för tre heltidsanställda läkare. För anlitande 

av utomstående expertis vid kollektiv yrkesvägledning och i ärenden om 

organisationsförmedling och näringshjälp samt för fortsatt utbyggnad av 

verksamheten med kontaktmän för yrkesvägledning vid folkhögskolorna 

behövs ytterligare 325 000 kr. under budgetåret 1975/76. 

Kostnaderna för de under denna punkt föreslagna personalförstärk

ningarna och medelsuppräkningarna utgör 43 767 000 kr. exkl. omkost

nader. Av beloppet avser 1 316 000 kr. uppräkning av lönekostnadspå

lägget. 

4. U t b i l d n i n g s- o c h i n s t r u k t i o n s v e r k s a m h e t. 

Medelsbehovet för budgetåret 1975176 beräknas till 6 340 000 kr., vilket 

innebär en ökning med 2 820 000 kr., varav 218 000 kr. avser prisom

räkning. Medelsbehovet fördelar sig enligt följande. 

Ändamal 

a. Aspirantutbildning 
b. Ny förmedlingsorganisation och nya arbetsformer 
c. Administrativa datarutiner 
d. Kurser för kontorspcrsonal 
e. Kurser för handläggande personal 
f. Fritidsstudier 
g. Extern utbildning 
h. Lokal utbildning 
i. Kapitalutgifter för Aske kursgärd 

B~räknad 
utgift 

I 980 000 
1 900000 

150000 
300 000 
150000 
300000 
200000 
285 000 

l 075 000 

Summa 6 340 000 

a. Den grundläggande utbildningen av arbetsförmedlingsaspiranter 

omfattar sammanlagt en utbildningstid av omkring ett år. Den är upp

delad i en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska utbildningen är 

helt förlagd till förmedlingskontor. Den teoretiska utbildningen är upp

delad i två avsnitt: en lokalt anordnad utbildning om 2 11'.! månad, för

lagd till vissa distriktskontor, och en centralt anordnad utbildning i in

tcrnatkurs omfattande två kurser om vardera 1 vecka. Den grundläggan

de aspirantutbildningen behöver enligt styrelsens mening byggas ut med 

ytterligare en intcrnatkurs om 1 vecka. Med denna utgångspunkt be

räknas utgifterna till 4 400 kr. per aspirant. Utbildningen planeras om

fatta 450 aspiranter. 
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b. Grundläggande för den nya förmedlingsorganisationcn är en inte
grering av olika personalgruppers arbete. Integreringen medför en 
breddning av den enskilde tjänstemannens arbetsområde. Breddningen 
nödvändiggör i sin tur en ökning av personalutbildningen. För budget
året 1975176 planeras 46 internatkurser med 20-25 deltagare i varje, 
jämfört med 33 kurser under budgetåret 1974/75. Utgifterna beräknas 
till ca 30 000 kr. per kurs. Viss försöksverksamhet har vidare bedrivits 
under utbildningsbcteckningen Personalledning-personalsamverkan. För

söksverksamheten har resulterat i en plan enligt vilken utbildningen 
uppdelas i fyra skeden: ett förberedande inläsningsavsnitt, en central 

veckokurs, tillämpningsuppgifter i arbetsledarens egen arbetsgrupp och 
slutligen en central kurs om tre dagar. Utgifterna beräknas till 2 000 kr. 
per kursdeltagare. Utbildningen planeras omfatta 250 tjänstemän med 
direkt arbetsledande funktion. 

c. Utbildningen i administrativa datarutiner planeras omfatta 125 
tjänstemän till en beräknad utgift av 1 200 kr. per deltagare. 

d. Utbildningen av kontorspersonal planeras omfatta 250 tjänstemän 

till en beräknad utgift av 1 200 kr. per deltagare. 
e. Utbildningen av handläggande personal avser berednings- och 

föredragningsteknik samt sysselsättningsplanering. Utbildningen pla
neras omfatta 125 tjänstemän till en beräknad utgift av 1 200 kr. per 
deltagare. 

5. Lokalkostnad er. För verkets centrala förvaltning, som i 
augusti 1974 flyttade in i nyuppförda lokaler i Solna, beräknas medels
behovet till 10 027 000 kr. (inkl. höjt lönekostnadspålägg) under budget
året 1975176. Härav avser 8 820 000 kr. hyror m. m., 1 027 000 kr. städ
ning och 180 000 kr. övriga utgifter. Jämfört med budgetåret 1974175 
ök<tr medclsbehovet med 1 202 000 kr. - Vad härefter beträffar länsar
betsnämndernas kanslier och arbetsförmedlingskontoren uppgick den 
sammanlagda lokalytan den 1 juli 1974 till 170 000 m 2 • Om arbetsför
medlingen skall kunna arbeta effektivt behöver lokalytan ökas till 
186 000 m~ under budgetåret 1974/75 och till 205 000 m2 under budget

året 1975/76. Både med hänsyn till de arbetssökande och till arbets

betingelserna för personalen bör stora kontor i framtiden undvikas. Ar

betsförmedlingar med mer än 40 handläggande tjänstemän bör inte fin

nas. I stället för utökning av befintliga distriktskontor planeras därför 

nya lokalkontor i bl. a. Stockholm, Göteborg och Malmö. Lokalkostna

derna för länsarbetsnämndernas kanslier och arbctsförmedlingskontorcn 

under budgetåret 1974175 har av Kungl. r-.faj:t beräknats till 38,2 milj. 
kr. Om lokalbehovet skall kunna tillgodoses i nödvändig omfattning 
uppgår emellertid mcdclsbchovct för budgetåret 1974175 till 46,3 milj. 

kr. enligt AMS beräkningar. För budgetåret 1975176 behöver detta be

lopp räknas upp med 6 211 000 (inkl. höjt lönekostnadspålägg). Medels

behovct för budgetåret 1975176, vilket alltså uppgår till 52 590 000 kr., 



Prop.1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 59 

specificeras enligt följande. Hyrorna beräknas till 38 491 000 kr. För 

ändrings- och inredningsarbeten beräknas 2 750 000 kr. och till städ

ning 10 551 000 kr. Löpande underhåll m. m. beräknas slutligen till 

798 000 kr. 
6. ö v r i g d a t a b e h an d 1 in g. För datasystem och terminaler 

m. m. har medelsbehovet under budgetåret 1974/75 beräknats till 

8 970 000 kr. För budgetåret 1975/76 behöver detta belopp räknas upp 

med 1830000 kr., varav 1440 000 kr. utgör pris- och löneomräkning. 

Flera datasystem som har tagit över tunga manuella rutiner är i gång. 

Dessa system omfattar ekonomitekniska funktioner såsom utbetalningar, 

fakturerings- och kravrutiner, redovisning ro. m. Dessutom hanteras i 
styrelsens system produktionstekniska data samt statistikuppgifter. Verk

samhetens inriktning beräknas i stort sett oförändrad gentemot budget

åren 1973/i4 och 1974/75. En viss volymökning beräknas dock för den 

vanliga produktionen genom att verkets insatser medför en större mängd 

bearbetningar inom de olika systemen. I övrigt kommer underhållspro

grammering och utvecklingsarbete att utföras för att dels göra använd

ningen av systemen mer flexibel, dels hålla driftutgifterna på en rimlig 

nivå. - Fr. o. m. den 1 juli 1974 har arbetsförmedlingens arbei'slöshcis

räkningar (mittmånadsräkningar) ersatts av en ny statistik, benämnd 

styrinformationsstatistik. Denna visar den kontinuerliga genomström

ningen av arbetssökande, såväl ombytessökande som arbetslösa, hos ar

betsförmedlingen och väntas ge ett bättre underlag för planering och 

uppföljning av förmedlingens verksamhet. Det statistiska grundmateria

lct registreras på statistikkort som en gång varje månad samlas in l:i1u

vis och sänds vidare för maskinell bearbetning centralt. Varje arbetsför
medlingskontor får sedan ett tabellmaterial över sökandena vi<l konto

ret. Kostnaderna för bearbetning beräknas till 800 000 kr. för budget
året 1975176. 

F örcdrn,~nndena 

De stora personalförstärkningar som arbetsmarknadsvcrkct har till

förts såväl innevarande som närmast föregående budgetår har till Ö\'Cr
vägandc delen inriktats på att underlätta anpassningen mellan utbud 
och efterfrågan på arbetskraft. Arbetsförmedlingen har dessutom un

der kalenderåret 1974 förstärkts med 200 tillfälliga arbetsförmedlare för 

en särskild kampanj i detta syfte. I sin motivering för personalförstärk

ningar under budgetåret 1975/76 anför AMS att det har visat sig allt 

svårare att jämka samman krav och önskemål från arbetsgivare resp. 

arbetstagare beroende på de successivt höjda krav som förändringarna 

i näringslivet medför och på de begränsningar som många arbetssö

kande har i sitt arbetsutbud. Jag delar AMS' uppfattning att fortsatta 

ansträngningar måste göras för att få arbetsgivarnas och arbetstagarnas 

önskemål att sammanfalla. Arbetsförmedlingen måste här spela en aktiv 
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roll för att fylla behovet av arbetskraft och reducera arbetslösheten. 
AMS anför vidare i sin motivering att en växande ande1 av de arbets

sökande utgörs av kvinnor och ungdomar utan arbetsmarknadserfaren
het och att dessa nytillträdande arbetssökande ofta kräver omfattande 
förmedlingsinsatser innan en anställning kan komma till stånd. När det 
gäller kvinnorna är enligt AMS både företagens och sökandenas 
önskemål starkt traditionsbundna. I likhet med AMS anser jag att ar
betsförmedlingen även här måste spela en aktiv roll för att bryta tra
ditionella könsrollsmönster i arbetslivet och därmed bidra till att ut
Fimna skillnaderna mellan männens och kvinnornas ställning på ar
betsmarknaden. Jag vill i detta sammanhang erinra om att av det för 
innevarande budgetår beslutade personaltillskottet 100 arbetsförmedlare 
har avsetts för särskilt stöd åt kvinnor som vill gå ut på arbetsmarkna
den. Jag delar vidare AMS' uppfattning att ytterligare insatser behövs 
för att de nytillträdande grupperna skall få en förankring i arbetslivet. 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas även åt de konkurrenssvaga 

grupperna på arbetsmarknaden. Som AMS framhåller är en av arbets
förmedlingens viktigaste uppgifter att genom anpassningsgruppema 

bereda sysselsättning åt de äldre och handikappade på den öppna 
arbetsmarknaden och förebygga friställning av redan anställda. I detta 
syfte har anpassningsarbetet utvidgats och omfattar nu praktiskt taget 
aila branscher på arbetsmarknaden. Erfarenheterna hittills visar emeller

tid att arbetsförmedlingen måste öka sina insatser om anpassnings
arbetct skall leda till resultat. AMS framhåller i detta sammanhang 
att ytterligare personal behövs om arbetsmarknadsverket skall kunna 
utnyttja de befogenheter som de förra året antagna trygghetslagarna ger 

n1ir det gäller att påverka företagens personalpolitik. För egen del an
ser jag att trygghetslagstiftningen bör uppfordra till ökade insatser i an
passningsarbetet från arbetsförmedlingens sida. Även om denna under 
en följd av år har fått betydande förstärkningar för detta arbete står 
det enligt min mening klart att ytterligare personella resurser behövs. 

Mot bakgrund av det nu anförda finner jag det nödvändigt att arbets
marknadsverket för nästa budgetår tillförs väsentliga personalförstärk

ningar Mimst för de platsförmedlande uppgifterna och för medverkan 

i anpassningsgruppernas verksamhet. Förstärkningen bör enligt min 

uppfattning vara av samma storlek som den som beslöts för innevaran

de budgetår, dvs. motsvara 290 tjänster för handläggande personal eller 

biträden samt en ökning av antalet arbetsförmedlingsaspiranter från 

170 till 230 årligen. I likhet med föregående år bör förstärkningen till
föras verket i form av en medelsram. Jag räknar med ett belopp av 

46 160 000 kr. (exkl. följdkostnader), varav 18 582 000 kr. utgör löne

omräkning och 8 116 000 kr. höjt lönekostnadspålägg. De förslag till 

personalökningar som AMS tar upp i sin anslagsframställning för nästa 
budgetår berör såväl den centrala organisationen som länsarbetsnämn-
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dernas kanslier och arbetsförmedlingskontoren och avser både nya 

tjänster och utomstående expertis. I en tilläggsframställning avseende 

ADB i förmedlingsarbetet, som jag behandlar närmare under program

met Arbetsmarknadsinformation, föreslår AMS dessutom ytterligare bi

träden och s. k. systemutredare för särskilda uppgifter i samband 

med framställningen av ADB-platslistor. Hela det av AMS angivna 

resursbehovet får tillgodoses i den mån det ryms inom ramen för den 

förstärkning motsvarande 290 tjänster som jag nyss har förordat. Det 

bör enligt min mening mot denna bakgrund ankomma på regeringen 

att efter förslag från AMS bestämma hur förstärkningen skall för

delas mellan 0lika delar av organisationen. 

Beträffande de för programmen gemensamma förvaltningskostna

derna i övrigt inskränker jag mig till följande kommentarer. Som jag 

antydde nyss behandlar jag medelsbehovet för ADB i förmedlingsar

betet för nästa budgetår under programmet Arbetsmarknadsinformation 

i det följande. Följdkostnaderna för de nyssnämnda personalökningarna 

beräknar jag till i runt tal 1,5 milj. kr. I fråga om verkets lokaler inne

bär AMS' förslag att utgifterna för den centrala organisationen kom

mer att uppgå till ca 10 milj. kr. och för verkets övriga lokaler till ca 

52,6 milj. kr. för nästa budgetår. Såvitt avser den centrala organisa

tionen ansluter jag mig till AMS' förslag. Vad beträffar verkets övriga 

lokaler är jag däremot inte beredd att helt godta AMS' förslag utan be

räknar utgifterna till i runt tal 48,7 milj. kr. för nästa budgetår. 

Med hänvisning i övrigt till den tidigare redovisade sammanställning

en beräknar jag de gemensamma fön·altningskostnaderna under budget

året 1975/76 till i runt tal 399 milj. kr. ( +57 milj. kr.). Detta belopp 

skall fördelas mellan programmen i förhållande till deras beräknade an
del i de gemensamma förvaltningskostnaderna. Som jag har nämnt i det 

föregående tas medel för att täcka dessa kostnader upp under samma 

anslag som gäller för övriga kostnader under resp. program. Det sagda 

gäller dock inte programmet Förvaltning av utrustning. Kostnaderna 

under detta program skall täckas av hyra som debiteras de program 

som använder utrustningen. Följande tablå visar hur de gemensamma 

förvaltningskostnaderna fördelar sig mellan programmen. 

Arbctsmarknadsinformation 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Sysselsättningsskapande åtgärder 
Regionalpolitiska stödåtgärder 
Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 
Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 
Åtgärder för flyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Totalförsvarsvcrksamhct 
Förvaltning av utrustning 

1975/76 
Beräknat 

322 290000 
21935000 
19 935 000 
4 385 000 
3 190 000 

10 365 000 
l 995 000 
5 585 000 
7 975 000 
l 100000 

Summa 398 755 000 
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B 1. Arbctsmarknadsservice 

1973174 Utgift 1 246 876 802 
1974175 Anslag 1 472 79.+ 000 
l 975/76 Förslag 1 576 858 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmen Arbetsmarknads

information samt Yrkesmässig och geografisk rörlighet. Programmet 
Arbetsmarkna<lsinformation är inte uppdelat på delprogram. I program

met Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingår delprogrammen Arbets

marknadsutbildning, Flyttningsbidrag och Inlösen av egnahem m. m. 

1973/74 1974/75 1975/76 
Utgift Anslag lleräknad ändring 

AMS Före-
draganden 

Programmet Arbetsmarknads-
il!formatio11 

Fönnedling, arbetsvård och 
yrkesvägledning1 298 592 000 321438000 + 114 723 000 ' 58 485 000 ' 
Programmet Yrkesmässig 
och geografisk rörlighet 

Arbetsmarknadsutbildning 663 727 000 1058400 000 - 45 8000()0 28 300 000 
Flyttningsbidrag 64 663 ooa 73 500000 + 5 300000 + 13 800000 
Inlösen av egnahem m. m. 84000 I 000 000 
Förvaltnings kostnader 19407000 18 456 000 + 4 744 000 + 3 479 000 

Summa '1 246 877 000 1472 794 000 •+ 78 967 000 +104064000 

1 Inberäknat för\'altningskostnader. 
• Inkl. 403 000 kr. avs:;:ende det tidigare under anslaget redovisade delprogrammet Bostäder för flyt

tande arbetskraft. 
• I förekommande fall har höjt lönekostnadspålägg inräknats. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation omfattar olika verksamhe
ter som syftar till att ge arbetssökande ett verksamt stöd för bästa möj

liga utbyte av sitt arbetskraftsutbud och att medverka till att arbetsgiva

re inom ramen för de arbetskraftstillgångar som finns eller kan utveck

las finner erforderlig personal. Avdelningen för arbetsmarknadsservice 

vid AMS handhar verksamheten centralt. Regionalt och lokalt är läns

arbetsnämnderna resp. arbetsförmedlingskontoren ansvariga. 

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informations

funktion, en platsförmedlande funktion och en arbetsförberedande funk

tion. Till informationsfunktionen hör alla allmänna upplysningar, munt

liga, skriftliga eller via andra informationsmedia, som arbetsförmed

lingen lämnar. Den tryckta informationen består huvudsakligen av loka

la eller riksomfattande platslistor. Kurskataloger, foldrar och skilda 

publikationer kring arbetsmarknaden, olika yrken och utbildningar ut

gör andra delar av den tryckta informationen till allmänheten. 

Arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion avser den hjälp som 
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lämnas till arbetssökande vid platsvalet och till arbetsgivare som söker 

arbetskraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former men 

också kräva stora insatser av tid och ekonomiska resurser såväl när det 

gäller lokal som interlokal förmedling. Hjälpen till arbetssökande kan 

bestå i att förmedlingen lämnar individuella förslag på lediga platser, 

för sökandens räkning kontaktar arbetsgivare om lediganmäld plats 

eller ackvirerar plats som inte har anmälts till förmedlingen. För att un

derlätta att anställning kommer till stånd kan förmedlingen bl. a. ge 

bidrag till flyttning eller till olika slag av arbetshjälpmedel. Arbetsgivar

na kan få individuell hjälp genom att förmedlingen föreslår viss sokan

de till ledig plats, söker arbetskraft som inte finns ::mmföd hos förmed

lingen eller ger bidrag till utbildning eller till exempelvis särskilda an

ordningar på arbetsplatsen. 

Ackvisition av platser genomförs ofta i samband med besök av för

medlare på företagen. Därvid diskuteras även frågor rörande arbetsti

dens omfattning, arbetsplatsernas utformning, den kvinnliga arbetskraf

tens, de handikappades och äldres yrkesförutsättningar, företagens per

sonalpolitik m. m. 
Arbetsförmedlingens arbctsförbcrcclandc funktion inriktar sig på sö

kande som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För 

att en anställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. 

Det kan gälla yrkcsbyte, alternativa arbetsuppgifter, flyttning till annan 

ort, yrkesutbildning, anställning i skyddat ::irbete, n~iringshjälp till eget 

företag, m. m. För den enskilde kan det bli fråga om relativt stora för

lindringar av hans/hennes situation. Även för yrkesobcstämda nytill

trädande och för dem som på längre sikt vill välja eller byta yrke vid
tas arbetsförberedande åtgärder. 

Arbetsförmedlingens användning av de arbetsmarknadspolitiska in
strumenten för yrkesmässig och geografisk rörlighet, för sysselsättnings
skapande åtgärder samt för rehabiliterings- och stödåtgärder för svår
placerade arbetslösa utgör delar av andra program. De berörs därför 
inte närmare här. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet består av delpro
grammen Arbetsmarknadsutbildning, Flyttningsbidrag och Inlösen av 
egnahem m. m. 

Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar yrkesutbildning 
som sker av sysscLättningspolitiska skäl. Huvudsakligen är det fråga om 

omskolning och annan yrkesutbildning av personer, som är eller löper 

risk att bli arbetslösa eller är svårplacerade på arbetsmarknaden och för 
vilka en utbildning bedöms nödvändig för att stadigvarande arbete skall 

kunna erhållas. Som försöksverksamhet anordnas sedan budgetåret 
1966167 utbildning till s. k. bristyrken av även icke arbetslösa personer 
(bristyrkcsutbildning). Delprogrammet belastas av kostnader främst för 
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anordnande av utbildningen och för utbildningsbidrag åt kursdeltagarna 
enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368, omtryckt 1972: 300, änd
rad senast 1974: 980). AMS och skolöverstyrelsen svarar gemensamt för 
arbetsmarknadsutbildningen. 

De övriga två delprogrammen inom programmet avser verksamhet 
med flyttningsbidrag och inlösen av egnahem m. m. enligt arbetsmark
nadskungörelsen. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation 

AMS 

Under programmet har AMS lämnat en utförlig redogörelse för ar
betsförmedlingens verksamhet under budgetåret 1973/74 och för sin be
dömning av den långsiktiga utvecklingen inom arbetsförmedlingen. 
AMS har anfört bl. a. följande. 

Arbetsförmedlingens informerande, platsförmedlande och arbetsför
beredande åtgärder under budgetåret 1973/74 fick sin inriktning av det 
speciella arbetsmarknadsläget under året. En klar förbättring av läget 
skedde successivt. Efterfrågan på arbetskraft ökade och arbetslösheten 
minskade. Den största efterfrågeökningen noterades inom industrin. 
A ven om arbetslösheten gick ned under senare delen av budgetåret 
fanns en bristande överensstämmelse mellan lediga platser och arbets
lösa, beroende dels på regionala skillnader i utbud och efterfrågan, dels 
på arbetssökandenas önskemål och arbetsgivarnas krav. I detta läge in
riktades arbetsförmedlingens personella resurser på olika åtgärder för 
att underlätta anpassningen mellan utbud och efterfrågan i första hand 
på den öppna marknaden. Den relativt höga arbetslösheten bland kvin
nor och ungdom föranledde särskild hänsyn till dessa gruppers behov av 
förmedlingsåtgärder. För att tillgodose den växande efterfrågan på ar
betskraft ägnades den interlokala förmedlingen särskild uppmärksamhet. 
I samarbete med berörda företag och fackliga representanter genomför
des vidare särskilda aktiveringsaktioner för att inventera outnyttjade ar
betskraftsresurser och underlätta för bl. a. nytillträdande kvinnor att ta 
arbete. Den tryckta informationen om lediga platser skedde genom dels 
lokala platslistor, dels tidningen Arbetsmarknaden jämte övriga centrala 
platslistor t. ex. lärarlistan. Tidningen Arbetsmarknadens omfång ökade 
kraftigt till följd av den ökade efterfrågan på arbetskraft. Aven särskil
da ungdomsnummer utgavs. 

De senare årens förändringar på arbetsmarknaden har medfört att 
personer med arbetshandikapp bar fått svårare att finna och behålla en 
anställning, med ökade anspråk på arbetsförberedande åtgärder som 
följd. De nya riktlinjerna för arbetsförmedlingens organisation och ar
betsformer syftar till att de arbetsförberedande åtgärderna skall kunna 
sättas in så snabbt och effektivt som möjligt, bl. a. genom ökad insats av 
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personal. Ärenden rörande personer med mindre svåra handikapp skall 

kunna tas över av förmcdlingspersonal, medan arbetsvårdarnas medver

kan inriktas på ärenden där mer omfattande insatser behövs. Antalet 
personer som under kalenderåret 1973 hade kontakt med arbetsvårdens 

personal uppgick till 94 600. Av dem påbörjade 22 600 arbetsmarknads

utbildning och 11 400 arbete i öppna marknaden. Antalet personer som 

anvisades arbete inom den skyddade sektorn uppgick till 16 200. Antalet 

personer i halvskyddat arbete uppgick vid utgången av kalenderåret 
1973 till 5 600, vilket innebär en ökning med 2 700 personer under året. 
Av hela antalet sysselsatta i halvskyddat arbete vid årets slut var 4 960 

anställda av enskilda företag, 500 av kommuner och 140 av landsting. 

Arbetsförmedlingens yrkcsv(iglcdningsscrvice efterfrågas både av per

soner som står i begrepp att gå ut på arbetsmarknaden och av personer 

som överväger ändrad yrkcsinriktning. Under senare år har andelen äld

re sökande ökat markant, medan andelen under 20 år har minskat. Det 

är framför allt bland personer i olika omställningssituationer som beho

vet av yrkesvägledande insatser är stort. Kursen Arbetsliv och utbild

ning inom arbetsmarknadsutbildningen har därvid visat sig vara ett ut

märkt instrument att finna lämpliga lösningar. Yrkesvägledarna svarar 

här för en allt större insats i form av både kollektiv information och en

skild vägledning. Arbetsförmedlingens yrkcsvägledningsinsatser i grund

skola, gymnasieskola och inom kommunal vuxenutbildning har där

emot minskat efter uppbyggnaden av den nya organisationen för stu

die- och yrkesoricntering. Arbetsförmedlingens kollektiva yrkesvägle
dandc information inom utbildningsväsendet har under budgetåret 

1973174 omfattat 11 357 lektioner mot 10 002 under 1972173. För ök

ningen svarar insatserna inom arbetsmarknadsutbildningen. Antalet råd
sökanJe för yrkcsvägledning uppgick under budgciårct 1973174 till 
109 323, vilket innebär en minskning jämfört med föregående budgetår 

då antalet var 120 414. 
Vad härefter beträffar den långsiktiga utvecklingen anför AMS föl

jande. Anpassningsverksamheten kommer att i huvudsak ske efter de lin
jer som hittills har prövats men skall intensifieras. Arbetsförmedlingens 
åligganden enligt den nya lagen (1974: 13) om vissa anställningsfräm

jande åtgärder uppfordrar till aktivare insatser av arbetsförmedlingen i 

anpassningsgrupperna än vad de personella resurserna hittills har med

gett och till en ytterligare utbyggnad av grupperna. För kvinnorna vi

sar utvecklingen en ökad förvärvsverksamhet. Kvinnor som träder ut 

på arbetsmarknaden behöver ett särskilt stöd från förmedlingens sida. 

Insatserna gäller inte bara att motverka traditionella könsrollsmönstcr 

i arbetslivet utan också åtgärder som medverkar till att lösa barnom

sorgfrågan och en smidigare anpassning av arbetstider för arbetstagare 
med vårdnadsuppgifter. Ett stort mått av samlande och övergripande ini

tiativ krävs här av arbetsförmedlingen. Det är realistiskt att räkna med 

5 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bil. 13 
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fortsatta svårigheter för ungdom att få arbete under återstoden av 
70-talet. Speciella insatser måste göras för det inte obetydliga antal 
ungdomar som lämnar grundskolan utan att gå vidare till fortsatt ut
bildning eller som avbryter grundskole- och gymnasieskolcutbildning. 
Många ungdomars minskade intresse för utbildning och deras inställ
ning till olika slags arbeten måste mötas med mer och bättre informa
tion. När det gäller nyexaminerade kommer förstärkta förmedlingsin
satser att behövas i många fall på grund av att utbildningen inte stäm
mer överens med arbetsmarknadens krav. Arbetsmarknaden ställer vi
dare ökade krav på att teoretisk utbildning skall kompletteras med prak
tisk arbetslivserfarenhet. Studerande i såväl gymnasial som eftergym
nasial utbildning har därför - oberoende av utbildningsinriktning -
välgrundade skäl att ställa krav på praktikförmedlingens resurser. 

Behovet av arbetsvårdande insatser kommer att vara stort även under 
resten av 1970-talet. Lagstiftningen om trygghet i anställningen kan vis
serligen på lång sikt väntas medföra att personer med nedsatt arbetsför
måga i mindre utsträckning än för närvarande tvingas uppsöka arbets
förmedlingen för att få sin arbetsfråga löst. Arbetsförmedlingen kommer 
att genom sin medverkan i anpassningsarbetet i ökande omfattning 
kunna träda in med åtgärder redan ute på arbetsplatserna. Lagstift
ningen har dock inte någon inverkan när det gäller nedläggning av före
tag och därav följande arbetslöshet för personer med nedsatt arbetsför
måga. Den kan heller inte väntas påverka situationen för dem som redan 
är i behov av arbetsvårdsåtgärder. Yrkesvägledande insatser har avgö
rande betydelse för nytillträdande kvinnor och ungdomar. På utbild
ningens område kan främst inom vuxenutbildningen reformförslag vän
tas som om de genomförs kommer att öka efterfrågan på yrkesvägled
ning. Här kan nämnas förslag om organiserade insatser för att stimulera 
lågutbildade till studier (FÖVUX), ett förbättrat studiestöd för vuxen
studerande (SVUX) samt rätt till ledighet för studier. Ett genomförande 
av U 68:s förslag samt ökade möjligheter för handikappade att bedriva 
studier efter grundskola kommer även att öka behovet av yrkesviigled
ning. 

I det långsiktiga perspektivet finns i dag inga beslut som direkt utpe
kar nya uppgifter för arbetsförmedlingen. Den framtida verksamheten 

inom programmet kan emellertid påverkas av dels den av AMS nyligen 

framlagda utredningen om förbättrad platsinformation och dels utred

ningen om utvidgning av arbetslöshetsförsäkringen. 

Medelsberäkning. AMS beräknar medelsbehovet inom programmet 

Arbetsmarknadsinformation under budgetåret 1975176 till 436,2 milj. 
kr. enligt följande specifikation. 
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Psykotekniska undersökningar 
Läkarundcn;ökningar i samband med arbetsvård 
Reseersättning och traktamente till arbetssökande 
m. fl. vid besök hos arbetsförmedlingen 
ADB i förrncdlingsarbetet 
Regionala platslistor 
Information till allmänheten genom publikations
tryck och annonsering m. m. 
Tryckning av blanketter för arbetssökande 
Utgifter för AMS' tryckeri 
Utgifter för tjänstebilar 
Uppföljnings- och utvärderingsstudier 
Gemensamma förvaltningskostnader 
(inkl. höjt lönekostnadspåliigg) 

Summa 

1974/75 

24 200 000 
800000 

200000 
1(6 500000) 

8 000000 

7 557 000 
I 500 000 

368 000 
375 000 

278 438 000 

321438 000 

1975{76 
Beräknar 
AMS 

30 800 000 
1000000 

250 000 
22 439 000 
6 600 000 

11 150 000 
l 800 000 

425 000 
475 000 

l 000 000 

360 222 000 

436161 000 

1 För budgetåret 1974/75 ingår ifrågavarande belopp i de gemensamma för
val tni ngsk ostnaderna. 

P sy ko tekniska undersökningar. Anlagsundersök-

ningar och andra psykologiska konsultinsatser ingår som ett led i arbets

förmedlingens arbetsförberedande åtgärder. Vid anlagsundersökning 

läggs numera större vikt än tidigare vid pedagogiska moment i syfte att 

aktivera sökanden till ett eget ställningstagande. Utöver anlagsundersök

ning används även psykologsamtal utan direkt samband med sådan un

dersökning. Psykologmedverkan förekommer vidare inom arbetsmark

nadsutbildningen i kurserna Arbetsliv och utbildning (ALU) samt Om

ställning och träning. Denna medverkan syftar till anlags- och intresse

orientering både enskilt och i grupp och sker i direkt samverkan med lä
rare och arbetsförmedlare. Antalet fullständiga eller begränsade anlags

undersökningar uppgick under budgetåret 1973174 till 17 555 mot 

20 535 under budgetåret 1972173. Andra psykologinsatser omfattade 

13 391 timmar under budgetåret 1973/74. Behovet av anlagsundersök

ningar och andra psykologinsatser beräknas öka under budgetåret 

1975176, särskilt i fråga om begränsade anlagsundersökningar och annan 
psykologmedverkan vid ALU-kurser inom arbetsmarknadsutbildningen. 

AD B f ö r m ed I i n g s ar b e t e t. Med skrivelse den 11 ok-

tober 1974 har AMS överlämnat en inom styrelsen utarbetad utredning 

Arbetsförmedling med ADB-resurser, en utvecklingsplan. Utrcdningsar

betct har bedrivits i samråd med statskontorct. På grundval av utred

ningen föreslår styrelsen att ett ADB-system för arbetsförmedlingen in

nehållande tre integrerade informationsformer skall utvecklas. De tre in

formationsformerna avser dels regionala platslistor med daglig utgiv

ning, dels användning av michrokort med alternativa redigeringar av 

platsinfonnationen för lokalt och interlokalt bruk och dels terminaler 

för sökning och matchning. Det är fråga om ett för svenska förhållan-
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den stort system. Styrelsen gör vidare en preliminär bedömning beträf
fande dimensionering av datorer och linjenät i ett framtida integrerat 
system och lämnar förslag till tidplan och projektorganisation för det ut
vecklingsarbete som behövs för bl. a. införandet av terminaler i det di
r:::kta förmedlingsarbctet. Styrelsen anför vidare bl. a. följande. 

Utländska försök visar att ADB-teknik kan underlätta platsförmed
lingen väsentligt. Följande krav bör i framtiden kunna ställas på den 
platsförmcdlande verksamheten: 1) Uppgifterna om lediga platser i 
platslistorna skall vara dagsaktuella och innehålla ett ökat antal väsent-
1 iga fakta om den enskilda platsen. 2) En väl strukturerad platsinforma
tion bör finnas tillgänglig vid alla kontor. 3) Förmedlaren skall för den 
arbetssökandes räkning i det samlade platsutbudct utan tidsutdräkt 
kunna göra fullständiga sökningar efter lämpliga anställningsmöjlighe
ter, och detta inte bara lokalt utan även i hela landet. 4) Genom styrin
formationen får arbetsförmedlingen bättre statistiska uppgifter om ar
betssökande och lediga platser. 

Lokala platslistor framställs i dag på 36 orter i landet. Det nuvarande 
produktionssättet bygger i huvudsak på manuellt arbete allt ifrån ut
skrift av tillkommande lediga platser via redigering till framställning av 
tryckunderlag. Tryckningen sker på stcncilapparat eller kontorsoffset. 
Härigenom begränsas produktionen både vad gäller antalet sidor som 
kan tryckas på en och samma gång och tryckhastighet. Det efterföljande 
plocknings- och häftningsarbetet sker oftast manuellt med hjälp av enkel 
utrustning. Som jämförelse kan nämnas att ADB-platslistor omfattande 
·-t8 AJ-sidor i 1 500 exemplar trycks, plockas och häftas i en rulloffsct
maskin pf1 två timmar. Motsvarande tryck A4-sidor - exkl. plockning 
och häftning - tar 48 timmar effektiv arbetstid på en vanlig kontors
offsctmaskin. 

Försök med framställning av dagsaktuella ADB-platslistor, som sedan 
maj 1973 har pågått i Stockholm, senare också i Göteborg och Malmö, 
visar att man med sådana kan uppnå en mycket hög aktualitet i platsin
formationen. I försöken har datastyrd fotosättning och rulloffset kom
mit till användning. Platser som anmäls under en arbetsdag återfinns i 

påföljande dags ADB-platslista, och platser som avanmälts under dagen 
har utgått. Den nya ADB-platslistan finns på berörda kontor när de 
öppnar på morgonen. Den inledda övergången till ADB-platslistor bör 
fortsätta med målet att helt ersätta de nuvarande manuellt framställda 
platslistorna i hela landet. Varje ADB-lista bör täcka ett helt län. 

:Med michrokort menas en filmskiva i formatet 11X15 cm som i 
stark förminskning rymmer text motsvarande drygt 100 A 4-sidor. Tex
ten återges i en läsapparat. På michrokort kan man få den datorlagrade 
platsinformationen redigerad på annat sätt än i ADB-platslistorna. Man 
kan genom michrokort i kundmottagningen få en snabb översikt över 
t. ex. alla deltidsarbeten inom olika yrken eller alla arbeten som inte 
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kräver särskild vana. Produktionen av michrokort kan ske parallellt 
med ADB-platslistorna och distribueras samtidigt med dessa eller sepa

rat per brev. 
De utländska försöken med ADB-assisterad arbetsförmedling har i 

hög grad inriktats på att finna former för matchning av sökande och le
diga platser. Matchningen har tillgått så att arbetssökande och lediga 
platser på ett i förväg bestämt sätt har jämförts med varandra, antingen 
direkt via en terminal eller nattetid gemensamt för alla sökande och 
platser. Man bör dra en klar gräns mellan begreppen sökning och 
matchning. Med sökning avses ett on line-förfarandc, vid vilket förmed

laren med hjälp av terminal för en dialog med datorn. Förmedlaren 
ställer via terminalen en fråga till datorn och med ledning av det svar 
han får bestämmer han nästa fråga till datorn. Detta stegvisa förfarings
sätt är inte möjligt vid matchning. Vid sökning kan varje fråga bestäm
mas utifrån det enskilda fallet. .Matchning bör huvudsakligen användas 
för fortlöpande automatisk bevakning av att arbetsgivare, som anmält 
behov av arbetskraft, och sökande, som finns inskrivna hos arbetsför
medlingen, får lämpliga förslag. 

De tre ADB-baserade informationsformerna - utbyggnad av ADB
platslistor, användning av michrokort i platsförmedlingen samt utveck
ling av ett terminalbaserat sök- och matchningssystem - skall i ett 
slutskede integreras inom ett och samma system. Detta skall även förse 
arbetsförmedlingen med statistik- och styrinformationsuppgifter av olika 
slag. Detta integrerade ADB-system skall omfatta hela landet med minst 
en bildskärmsterminal per kontor och därutöver ytterligare terminaler 
alltefter bemanningen på de enskilda kontoren. Ett grundläggande krav 
är att all information från ett kontor även skall vara tillgänglig vid alla 
andra kontor. 

Det är alltså uppenbart att ADB-tekniken i en rad hänseenden kan ge 
en bättre platsförmedling. Det utvecklingsarbete som under senare år 
har gjorts i andra länder bör tas till vara och och användas för att på
skynda genomförandet av liknande förändringar hos oss. Samtidigt står 
det klart att utvecklingen av ADB inom arbetsförmedlingen medför 
ändrade förutsättningar för verksamheten, vilka noga behöver övervä
gas. Nya krav ställs på sekretess- och integritetsskydd i samband med att 
datatekniken används för registrering och matchning av arbetssökande. 
Tekniken påverkar också förmedlingens arbetsformer och organisation, 
förändringar som kräver personalsamråd. Den förutsätter också nya 
kunskaper hos personalen, vilket kräver ökade insatser vad gäller perso
nalutbildningen. Till kända svårigheter som är förenade med utveck
Iingsarbetet hör att konstruera lämpliga bcskrivningssystcm för sökning 
och matchning. Utvecklingen av olika former för ADB inom arbetsför
medlingen måste alltså vägas mot säkerhetskrav, krav på tillräcklig ut
vecklings- och provtid för beskrivningssystem etc. och på omställnings
tid för personalen. 
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Styrelsen ser sitt förslag som en nödvändig resursförstärkning för att 
arbetsförmedlingen skall kunna svara mot samhällets arbetsmarknadspo
litiska intentioner. För de arbetssökande kommer dessa resurser att in
nebära betydande förbättringar. När ADB införs allmänt inom arbets
förmedlingen kommer de arbetssökande att få översiktlig och dagsak
tuell information om lediga platser över hela landet. Arbetssökande, 
som behöver individuellt avpassade upplysningar om lediga arbeten, kan 
erhålla sådan förmedlingshjälp via terminaler. Arbetslösa kan fortlö
pande underrättas om de nya anställningsmöjligheter som kommer till 
förmedlingens kännedom. För ombytessökande kan förmedlingen åta sig 
att bevaka om ett visst slag av platser anmäls. För arbetsgivarna kom
mer på motsvarande sätt påtagliga förbättringar att ske när ADB-resur
ser sätts in. Informationen om deras rekryteringsbehov får en vidare 
spridning genom ADB-platslistor och michrokort. Om inaktuella plat
ser avrapporteras snabbt, kan sådana platser omedelbart tas bort ur för
medlingens informationsmaterial, vilket gör att onödiga förfrågningar 
undviks. Inom förmedlingsorganisationcn kommer ADB att medverka 
till att underlätta kommunikationerna mellan kontoren. För de stora 
kontoren med ett omfattande utbud av såväl arbetssökande som lediga 
platser kommer ADB-resurserna att ha givna fördelar. För de små kon
toren blir fördelen främst att de blir lika väl tillgodosedda med informa
tion som övriga kontor. Det skall understrykas att ADB-resurser vid ar
betsförmedlingen inte innebär att arbetsförmedlarna ersätts utan att de 
ges ökade möjligheter att lämna individuell hjälp åt arbetssökande och 
arbetsgivare. 

För att genomföra förslaget om ADB-platslistor, michrokort samt 
sökning och matchning inom ett och samma ADB-system räknar styrel
sen med en tid av sju år, dvs. att ADB-systemet skall vara fullt genom
fört under budgetåret 1980/81. Redan de allra närmaste åren kan dock 
snabba förbättringar ske genom utbyggnad av ADB-platslistor och 
michrokort. Utbyggnaden av ADB-platslistor föreslås vara fullt genom
förd budgetåret 1977178, detta under förutsättning att erforderliga 
medel ställs till förfogande för tillskott av biträdespersonal för inkod
ning av lediga platser. Utbyggnaden av ADB-platslistor får eljest ske 
långsammare, i takt med att medel för inkodningspersonal beviljas. Sty

relsen har tidsberäknat vissa avgörande avsnitt i det fortsatta projektar
betet. Erfarenheterna från upphandling av andra stora terminalbaserade 
system visar att den tid som åtgår härför belöper sig på tre år. Den 
härpå följande slutetappen avser genomförandet av systemet i dess hel
het. Styrelsen bedömer att sistnämnda fas skall kunna klaras av under 
en treårsperiod. Jämsides med dessa två faser i utvecklingsarbetet behö
ver andra förberedelser ske. Dessa avser dels framtagning av ett beskriv
ningssystem för sökning och matchning, dels en detaljerad utformning 
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av systemförslaget med avseende på förmedlingsfunktioner, teknisk ut
rustning och program. Härtill kommer introduktion och utbildning av 

personalen. För det fortsatta projektarbetet föreslås en särskild projekt
organisation, direkt underställd vcrkslcdningen. Som mest behövs upp 
till 40 heltidsarbetande personer under utvecklingsarbetet. Härtill kom

mer personal från statskontoret och konsulter. Projektorganisationen 
föreslas uppbyggd av en projektledare och ett tiotal heltidsarbetande 
grupper för olika sakfrågor. övergripande planeringsfrågor underställs 

en ledningsgrupp på verksledningsnivå. I denna bör en företrädare för 

statskontorets ledning ingå. Till projektet bör också knytas en referens

grupp med representanter för arbetsmarknadens parter. 

Styrelsen har beräknat behovet av biträden för uppgifter i samband 

med framställningen av ADB-platslistor. Dessa uppgifter består av in

kodning av nyanmälda lediga platser, ändring av införda uppgifter, 

borttagning av inaktuella platser och aktualitetskontroll. Vid slutet av 
budgetåret 1975176 behöver ett tillskott ha skett av 42 biträden på heltid 

och 60 biträden på deltid. När utbyggnaden av ADB-platslistorna är 
fullbordad budgetåret 1977178 har behovet stigit till 64 biträden på hel
tid och 132 biträden på deltid. I samband med utbyggnaden av ADB
systemet tillkommer en ny personalgrupp inom arbetsförmedlingen, sys

temutredarna. Dessa är arbetsförmedlare med ADB-utbildning som ute i 
länen deltar i utveeklingsarbetet och sedan svarar för drift och under
håll. Sammanlagt kommer det att behövas 27 systemutredare. Fram 
t. o. m. budgetåret 1975176 kommer 15 systemutredare att erfordras. 

Kostnaderna för det föreslagna ADB-systemet utgörs av dels drift

kostnader för framställning av ADB-platslistor och michrokort, dels ut
vecklingskostnader och dels kapital- och driftkostnader för terminaler 
och datorer för sökning och matchning. Driftkostnaderna för ADB
platslistor avser produktionskostnader och personalkostnader för biträ
den och systemutredare. För budgetåret 1975176 kan dessa kostnader 
beräknas till 17 milj. kr. Utvecklingskostnaderna innefattar personal
kostnader för den nyssnämnda projektorganisationen och kostnader för 
utbildning och information m. m. För budgetåret 1975/76 beräknas ut
vecklingskostnaderna till 5,4 milj. kr. Fr. o. m. budgetåret 1980/81 för
utsätts projektorganisationen vara avvecklad och ersatt av en mindre 
personalkrävande driftorganisation. Några nämnvärda kostnader för 
terminaler och datorer beräknas inte uppkomma förrän budgetåret 
1978/79, då de uppgår till 11,l milj. kr. för att därefter stiga till 25,2 

milj. kr. budgetåret 1980/81. När hela ADB-systemet är fullt utbyggt be
räknas de årliga kostnaderna uppgå till totalt 58,6 milj. kr. 

Region a I a p 1ats1 is t o r. Av ifrågavarande medel utgår er
sättningar till arkivarbetsverksamhetens kontorsarbetscentraler för visst 
arbete med framställningen av platslistor. Utgiften motsvaras av en lika 
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stor inkomst under programmet Sysselsättningsskapande åtgärder för 

svårplacerade. Medelsbehovet minskar om styrelsens förslag i fråga om 

datorassisterad listframställning genomförs, men någon närmare beräk
ning kan inte göras ännu. 

I n f o r m a t i o n s v e r k s a m h e t. För detta ~indamål beräknar 

AMS 11150 000 kr. under budgetåret 1975176, vilket innebär en ökning 

med 3 593 000 kr. För annonsering beräknas 1,2 milj. kr., för tidningen 

Arbetsmarknaden med platsjournalen 3,2 milj. kr., för övriga centralt 

utgivna platslistor 1,6 milj. kr., för böcker och informationsbroschyrer 

om arbetsmarknaden samt personaltidning 3, l milj. kr., för utställ

ningar, audivisuella hjälpmedel, filmer och konferenser 2,3 milj. kr. 

U p p f ö 1 j n i n g s- o c h u t v ä r d e r i n g s s t u d i e r. Det in

går i styrelsens uppgifter att följa upp och utvärdera de arbetsmark

nadspolitiska åtgärderna. I viss utsträckning sker detta med hjälp av 

egna utredningsresurser. Dessa är dock klart otillräckliga samtidigt som 

behovet av uppföljnings- och utvärderingsstudier ökar. Med hänsyn här

till har övervägts att begära medel antingen för ytterligare tjänster eller 

för anlitande av utomstående experter för tidsbegränsade projekt. Sty

relsen har funnit det senare alternativet lämpligast, varigenom exempel

vis forskningsinstitutioner - bl. a. institutet för social forskning -

skulle kunna anlitas för uppföljningsundersökningar, effektstudier m. m. 

De medel som begärs bör också kunna användas för uppdrag till utom

stående att göra sammanfattande rapporter av större undcrsöknings

projekt. Medelsbehovet beräknas till 1 milj. kr. 

P r o g r a m m e t Y r k e s m ä s s i g o c h g e o g r a f i s k r ö r l i g

h e t 

AMS och skolöverstyrelsen 

Arbetsmarknadsutbildning. Under budgetaret 1973174 

deltog ca 128 000 personer i arbetsmarknadsutbildning (exkl. Iokalise

ringsutbildning och anpassningskurser). Därav deltog 10 000 personer i 

utbildning som anordnats i företag med stöd av särskilt utbildningsbidrag, 

"femkronan". 93 000 personer påbörjade arbetsmarknadsutbildning un

der budgetåret. 

De totala utgifterna under budgetåret 1973/74 för arbetsmarknads

utbildning har för AMS och skolöverstyrelsen uppgått till 533,J resp. 

331,1 milj. kr. Härtill kommer utgifterna för anpassningskurscr för 

handikappade inom delprogrammet Utbildning av svårplacerade. 

Av följande sammanställning framgår hur de personer som påbörjade 

arbt:tsmarknadsutbildning under budgetåret 1973174 fördelade sig på 

olika kursanordnare. 
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SÖ:s särskilt anordnade 
kurser ( exkl. 
anpassningskurser) 
Företagsulbildning (exkl. 
lokaliseringsutbildning) 
Det reguljära 
utbildningsväsendet 
Övriga kurser 
(korrespondenskurser, 
kurser i sludieför-
bundens regi m. m.) 

Summa 

Antal 
elever 

49 000 

114 000 

21 000 

9000 

93 000 

Procentuell 
fördelning 

52,7 

15,0 

22,6 

9,7 

100,0 

1 Varav 6 000 med stöd av "femkronan". 

Utbildning 
genomsnitt 
i veckor 

21 

16 

32 

14 

Antal 
elevveckor 

1029000 

224000 

672 000 

126 000 

2 051 000 

De som påbörjade utbildning under budgetåret 1973174 fördelade 

sig på yrkcsområden enligt följande. 

Yrkesområde 

Tillverkningsarbcte 
Därav verkstads- och byggnads-metallarbete 

clcktro- och finmekaniskt arbete 
byggnads- och anläggningsarbet;! 
övrigt tillverkningsarbete 

Kameralt och kontorstekniskt arbete 
Servicearbete 
Arbete inom hälso- och sjukvård 
Tekniskt arbete 
Övriga yrkesområden 
Förberedande kurser 

Summa 

18 
4 
3 
7 

O' 
,o 

32 

9 
9 
9 
3 
8 

30 

100 

Av kvinnorna utbildades drygt 14 % inom kontorsområdct, 11 % 
mom kommunal hemservice, 15 % inom vårdområdct och närmare 

15 % inom tillvcrkningsområdet. Av männen utbildades drygt 50 Si:> 

inom tillverkningsområdet, 5 % inom tekniskt arbete och knappt 3 % 

inom kontorsområdet. 

Bristyrkesutbildningen har under det gångna budgetåret omfattat ca 

3 200 personer. Ca 2 300 personer började sådan utbildning. Kostna

derna för bristyrkesutbildningen kan beräknas till 32 milj. kr., varav 

17 milj. kr. för utbildningsbidrag till deltagarna. 

Under första halvåret 1974 bedrevs utbildning i vissa företag enligt 

kungörelsen (1974: 45) om tillfälligt utbildningsbidrag till företag. Ut

bildningen omfattade 3 273 anställda som på grund av brist på oljepro

dukter och elektrisk energi riskerade permittering eller avsked. Bidrag 

utgick till företagen med 10 kr. per deltagare och timme. De anställda 
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fick avtalsenliga förmåner från företagen. För verksamheten har ut
betalats totalt 900 000 kr. 

Under budgetåret 1974175 beräknas ca 135 000 personer delta i ar
betsmarknadsutbildning, varav 7 500 med stöd av "femkronan". Anta
let deltagare i kurser anordnade av skolöverstyrelsen beräknas till 
74 000. För budgetåret 1975176 beräknas motsvarande tal till 135 000 
resp. 76 000 personer. 

Till följd av att utbildningsbidragens skatteandel under budgetåret 
1974175 kommer att bli lägre än vad som förutsetts räknar AMS med en 
minskad medelsåtgång för detta budgetår med ca 57,5 milj. kr. 

Följande tabell visar det beräknade antalet påbörjade utbildningar 
budgetåret 1975176 uppdelat på kursanordnare och elevveckor. 

Antal Procen- Utbildning Antal elev-
elever tuell genomsnitt veckor 

fördel- i veckor 
ning 

SÖ: s särskilt anordnade 
kurser (exkl. anpassnings-
kurser) 58 000 58,0 21 I 218 000 
Företagsutbildning 
( exkl. lokaliserings-
utbildning 12 000 12,0 16 192 000 
Det reguljära utbildnings-
väsendet 20000 20,0 ~., 640000 .J~ 

Övriga kurser ( korrespon-
denskurser, kurser i studie-
förbundens regi m. fl.) 10000 10,0 14 140 000 

Summa 100 000 100,0 2 190 000 

AMS räknar med en fortsatt ökning av elevantalet under de komman
de fem åren vid de av skolöverstyrelsen särskilt anordnade kurserna. 
Yrkesinriktningen beräknas inte avvika i någon nämnvärd grad från 
inriktningen under budgetåret 1973174. Andelen kvinnor i utbildning 
väntas öka genom de åtgärder som vidtas för att göra det lättare för 
hemarbetande att ta förvärvsarbete. 

A.MS föreslår att försöksverksamheten med barntillsyn bör fortsätta 

och anordnas i flertalet län. Med hänsyn till den ökade efterfrågan på 

arbetsmarknadsutbildning från föräldrar är det angeläget att denna 
barntillsyn kan omfatta även kursdeltagare som genomgår utbildning 
utanför AMU-center, t. ex. utbildning inom företag. Verksamheten 

föreslås utökad till ca 400 platser, vilket ger merutgifter på. 1 ,5 milj. kr. 
Med hänsyn till att kommitten för översyn av arbetsmarknadsutbild

ningen föreslår ett nytt bidragssystem framför AMS inga egna förslag 
på denna punkt. Kostnadsberäkningarna är därför grundade på gällan
de bidragssystem. 

Skolöverstyrelsen framhåller att kursen Arbetsliv och utbildning 
(:\LU) har fått ökad omfattning. Kursen bedrivs nu vid alla AMU-cen-
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ter och dessutom på ytterligare ett tiotal orter. Kursens omfattning be

räknas öka ytterligare för bl. a. socialt arbetshindrade. För denna grupp 

har det visat sig nödvändigt att sträcka ut kurstiden till ca 20 veckor, 
varvid undervisningen kompletteras med ämnena svenskd och matema

tik. 
AMS och skolöverstyrelsen bar bildat en arbetsgrupp för arbetsmark

nadsutbildningsfrågor inom tjänstemannaområdet, vilken har till upp

gift att ge förslag på kurser som är lämpliga att med kort varsel genom

föras som arbetsmarknadsutbildning. 

Visst utrednings- och utvecklingsarbete bedrivs med medel från an

slagsposten för arbetsmarknadsutbildning. En ledningsgrupp med före

trädare för AMS och skolöverstyrelsen, den s. k. FAMU-gruppen, ut

formar allmänna riktlinjer för detta arbete och gör prioriteringar mellan 

delprojekt. F. n. riktas uppmärksamheten särskilt mot tre områden: 

kursdeltagarna, undervisningen och utvärderingen. 

Efter initiativ av den centrala företagsnämnden inom arbetsmarknads

utbildningen har en omfattande utbildning av skyddsfunktionärer in

letts. Hittills har ca 1 700 personer, varav ca 400 deltagare i arbets

marknadsutbildning, erhållit skyddsutbildning. På grund av den höga 
genomströmningen av kursdeltagare måste enligt skolöverstyrelsen ca 

1 200 skyddsombud utbildas årligen. 

I samband med arbetsmarknadsutbildning kan invandrare erhålla un

dervisning i svenska språket under högst två månader. Liksom tidigare 

år föreslår skolöverstyrelsen att invandrare alltefter individuella behov 
ges möjlighet till fördjupad undervisning i svenska. Dessutom anhåller 

överstyrelsen att få komplettera denna undervisning med facksvenska 

och arbetarskydd. Detta bör föregå den planerade yrkesutbildningen 
och beroende på deltagarnas förkunskaper omfatta ca 200 timmar. 

Anslagsposten får även disponeras för bidrag till zigenare som fyllt 
18 år och deltar i utbildning motsvarande den som ges inom den obli
gatoriska skolan. Utbildningen på grundskolenivå skall successivt av
vecklas. överstyrelsen räknar emellertid med att det även för budget
året 1975/76 behövs medel för bidrag till ca 70 elever. Medelsbehovet 

beräknas till ca 1,1 milj. kr. Därtill kommer kostnader för utbildning 
vid bl. a. vissa AMU-center av utomnordiska zigenare. 

För instruktionskurser för lärare och blivande lärare samt vissa fort
bildningskurscr beräknar skolöverstyrelsen ett medelsbehov om 1,5 milj. 
kr. 

AMS' utgifter för delprogrammet under budgetåret 1975/76 beräknas 

till 640,1 milj. kr. och skolöverstyrelsens till 365 milj. kr. Det samman

lagda medclsbehovet för arbetsmarknadsutbildning beräknas således till 
1 005,1 milj. kr. 

Flytt n in g s b i d r ag. Utgifterna för verksamheten uppgick un

der budgetåret 1973/74 till 64,7 milj. kr., vilket innebär en ökning med 
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närmare 10 milj. kr. jämfört med föregående budgetår. Utgifterna förde
lar sig på de olika bidragsformerna på sätt som framgår av följande ta
bell. 

Bi dragsform 

Sökandercsor 
Anställningsresor 
Dagliga resor 
Mttnadsresor 
Återresor till hemorten 
Flyttningsersättning 
Bortavistelsebidrng 
Hyres tillskott 
Starthjälp 
Utrustningsbidrag 
Särskilt familjehidrag 

Summa 

Antal beviljade 
bidrag 

23 045 
17 354 
9 862 
8 361 

28 
7149 
2 710 
3 371 

21 814 
l 687 

20 

95401 

Utgift 
tusental kr. 

4930 
2 253 
9 156 
1 124 

8 
9 884 
6210 
6 858 

20241 
3 849 

45 

64558 

Omfattningen av verksamheten under budgetåret 1975/76 förutses bli 
i stort sett oförändrad jämfört med vad som har beräknats för 1974175. 

AMS föreslår i likhet med föregående år att utrustningsbidraget höjs 
från 2 000 till 3 000 kr. Vidare bör flyttningsbidrag kunna utgå till ny
examinerade från universitet och högskolor på samma villkor som för 
andra nytillträdande på arbetsmarknaden. För att dessa nyexaminerade i 
dag ska\l kunna få bidrag krävs att det generellt sett råder påtaglig arbets
löshet inom utbildningsyrket under längre tid efter utbildningens slut 
eller att annat särskilt skäl föreligger. Inskränkningarna har enligt AMS 
medfört påtagliga svårigheter att bereda denna grupp nyutbildade an
ställning utanför utbildningsorten. Detta bör ses mot bakgrund av att de 
efter avslutade studier oftast befinner sig i en trängd ekonomisk situa
tion som medför stora svårigheter vid utträdet på arbetsmarknaden. 

AMS föreslår vidare att bestämmelserna om hyrestillskott införs i ar
bctsmarknadskungörclsen som ett permanent bidrag. Försöksverksam
heten med hyiestillskott för bostadskostnader till överflyttad arbetskraft 
har pågått sedan år 1969. Bidraget tillkom för att lindra de ökade bo
stadskostnader som en arbetstagare under en övergångstid ofta får vid
kii.nnas vid inflyttning i familjebostad på den nya anställningsorten. Ge

nom den förbättrade tillgången på bostäder kan många nu få familje
bostad redan vid anställningens tillträdande och för övriga har vänteti

derna minskat. Därmed har hyrestillskottet kommit att få allt större be
tydelse. Sannolikt skulle antalet flyttningar ha blivit väsentligt mindre 
om inte den ekonomiska hjälp som hyrestillskottet innebär hade fun
nits. Det finns också anledning att anta att återflyttningarna skulle ha 
blivit betydligt flera under sådana förhållanden. 

Kostnaderna för de olika förslagen beräknas till ca 3 milj. kr. Totalt 
bcr1iknas medclsbehovet under budgetåret 1975176 för delprogrammet 



Prop.1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 77 

Flyttningsbidrag till 78,8 milj. kr. I beloppet inryms hjälp till hemvän
dande utlandssvenskar, vilken beräknas få obetydlig omfattning. 

I n 1 ö s e n a v e g n a h e m m. m. Antalet inlösta fastigheter har 
successivt sjunkit från 65 budgetåret 1969/70 till 5 budgetåret 1973/74, 
vilket är det lägsta antalet sedan verksamheten började år 1964. Det 
minskade behovet av fastighetsinlösen kan ses som en följd dels av att 
den regionalpolitiska stödverksamheten har gjort det möjligt för flera 
människor att finna sin utkomst i närheten av hemorten och dels av 
konjunkturutvecklingen. 

AMS räknar med att verksamhetens omfattning skall öka de närmaste 
åren. Under budgetåret 1975176 väntas 50 fastigheter bli inlösta. 

Utgifterna beräknas till 1,8 milj. kr. Försäljning av inlösta egnahem 
bedöms kunna ske i motsvarande omfattning och ge intäkter om 800 000 
kr. Medelsbchovet under budgetåret 1975/76 för delprogrammet uppgår 
därför till 1 milj. kr. 

Sammantaget beräknas medclsbehovet under budgetåret 1975/76 för 
programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet till 1 115,6 milj. kr. 

F örcdragandena 

Medels behovet under programmet Arbetsmurknadsinf ormation av
ser, som framgår av AMS anslagsberäkning, huvudsakligen programmets 
andel i de för programmen gemensamma förvaltningskostnaderna. En 
stor del ;:v dessa kostnader avser löner till personal för informerandc, 
platsförmedlande och arbetsförberedande åtgärder. I det föregående 
har jag förordat en väsentlig förstärkning av denna personal för nästa 
budgetår. För de verksamheter som programmet i övrigt omfattar 
har för innevarande budgetår beräknats 43 milj. kr., varav 24,2 milj. 
kr. för psykotekniska undersökningar och 7 557 000 kr. för information 
till allmänheten genom publikationstryck och annonsering m. m. 

Till programmet Arbetsmarknadsinformation bör för nästa budgetår 
hänföras utgiftsposten ADB i förmedlingsarbetet, vilken för innevaran
de budgetår ingår i de gemensamma förvaltningskostnaderna. Ifråga
varande utgifter har beräknats till 6,5 milj. kr. för innevarande budget
år. AMS har föreslagit att detta belopp räknas upp med ca 16 milj. kr. 

Användningen av ADB i förmedlingsarbetct är i dag begränsad till 
framställning av lokala platslistor i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Det rör sig om en försöksverksamhet. Databehandlingen avser sorte
ring och redigering av platsnotiserna samt datastyrd fotosättning av 
texten. De notiser som inte tas bort lagras på ett magnetband och bil
dar på detta sätt ett register över lediga platser. Erfarenheterna av för
söksverksamheten är enligt AMS goda. Vid sidan av ifrågavarande 
försöksverksamhet har AMS inlett förberedelser för försök att använda 
ADB-teknik i själva platsförmedlingen. Bakgrunden härtill kan kort an
ges på följande sätt. Förmedlingsarbetet innebär i princip en jämförelse 
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mellan arbetssökande och lediga platser. Om sökande och lediga plat
ser finns registrerade efter någon lämplig indelningsgrund t. ex. yrke, 
underlättas jämförelsen. De lokala platslistor som finns i dag underlät
tar jämförelsen i viss utsträckning, i synnerhet de dagliga listorna i 
storstadsområdena. Förmedlaren har dock i huvudsak överblick över 
platsutbudet bara i det egna distriktet och över sökandena bara vid det 
egna kontoret. Om förmedlaren får överblick över sökande och lediga 
platser inom ett större område ökar hans möjligheter att finna sökande 
och lediga platser som passar ihop. Risken med ett större verksamhets
område är dock att t. ex. platsmaterialet blir för omfattande för att 
kunna hanteras av förmedlaren. ADB-tekniken öppnar här möjlighet 
till sökning med stor snabbhet i ett mycket omfattande platsmaterial. 
Med hjälp av ADB kan det vidare bli möjligt att för en sökandes räk
ning fortlöpande bevaka om ett lämpligt arbete blir tillgängligt. Nor
malt har förmedlaren tid att söka i platsmatcrialct bara vid de tillfällen 
då den arbetssökande infinner sig på kontoret och begär hjälp. Om 
även register över de arbetssökande upprättas kan förmedlaren med 
hjälp av ADB på motsvarande sätt bistå en arbetsgivare som söker ar
betskraft. I dag har förmedlaren uppgifter om endast ett begränsat 
antal sökande. Den hjälp en arbetsgivare kan påräkna är dessutom be
roende av hur mycket tid förmedlaren har att gå igenom och jämföra 
anmälda sökande och lediga platser. 

I anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1975/76 har 
AMS presenterat ett förslag till ADB-system för arbetsförmedlingen. 
D.:t rör sig om ett för svenska förhållanden stort system. Förslaget, 
som har formen av en utvecklingsplan, omfattar en tidrymd av sju år 
med början under innevarande budgetår. Förslaget innebär för det förs
ta att ADB-platslistor skall införas i hela landet samtidigt som nuva
rande manuellt framställda listor utgår. övergången föreslås ske succes
sivt och vara fullt genomförd budgetåret 1977 /78. Under innevarande 
bmlgetår skall enligt förslaget ADB-platslistor införas i AB, M och 0 
län. Sådana listor finns redan i själva storstadsområdena, som jag nyss 
nämnde. Under budgetåret 1975176 införs ADB-platslistor enligt för

slaget i ytterligare nio län som ligger i anslutning till storstadslänen, 
nämligen C, D, I, U, K, L, N, P och R län. Varje ADB-platslista skall 

enligt förslaget täcka ett helt län. För min del anser jag att den hittills
varande försöksverksamheten har visat att väsentliga förbättringar i 

platsinformationen kan uppnås genom en övergång till ADB-platslistor 
och ansluter mig därför till AMS förslag i denna del. Kostnaderna under 
budgetåret 1975/76 för en listproduktion av ifrågavarande omfattning 
har av AMS beräknats till 16,5 milj. kr., varav 3,6 milj. kr. avser löner 
till biträden för inkodningsuppgifter m. m. och systemutredare. Sist
nämnda yrkande har jag behandlat i det föregående under de gemen
samma förvaltningskostnaderna och beräknar därför inga medel för bi-
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träden eller systemutredare här. Vad beträffar övriga kostnader för 
framställningen av listorna räknar jag med samma belopp som AMS, 

dvs. l 2,9 milj. kr. 
AMS förslag innebär för det andra att michrokort skall införas som 

ett komplement till ADB-platslislorna, vilket skulle möjliggöra alter
nativa redigeringar av det platsmaterial som finns i dessa listor. För 
min del anser jag att ytterligare erfarenheter av övergången till ADB
platslistor bör avvaktas innan michrokort prövas i större omfattning. 

För utrednings- och utvecklingsarbete avseende anvllndningen av mich

rokort i arbetsförmedlingen beräknar jag 100 000 kr. 

AMS förslag innebär för det tredje att ett system för sökning och 

matchning med hjälp av terminaler skall införas i hela landet. Syftet 

med förslaget i denna del är att bygga ut den platsförmedlande funk
tionen avsevärt. Det första steget mot ett sådant system skulle enligt 

förslaget avse sökning med terminal i de register över lediga platser 
som skall byggas upp för ADB-platslistorna. Ett fullt utbyggt system 

måste dock enligt förslaget innehålla uppgifter även om arbetssökande. 

Som jag redan har nämnt har AMS förslag formen av en utvi~klings
plan. Meningen är att förslaget skall utformas närmare genom ett fort
satt utrednings- och utvecklingsarbete på flera områden. Bland de frå
gor som behöver utredas kan nämnas frågan om hur ADB-teknik~n 

kommer att påverka förmedlingens organisation och arbetsformer och 
hur sekretess- och integritetsskyddet skall tillgodoses. Vad beträffar 

~ystemet för sökning och matchning avser utredningsarbetet till att 
börja med framtagning av dels ett beskrivningssystem och dels ett 
systemförslag samt krayspecifikation avseende datoranläggningarna. I 

utarbetandet av systemförslaget ingår frekvens- och metodstudier samt 
simuleringsförsök. För denna första fas av utredningsarbetet beräknar 
AMS en tid av ett år. Härefter följer upphandling av datorer och termi
naler, vilket beräknas ta tre år i anspråk. För utrednings- och utveck
lingsarbctet föreslår AMS en särskild projektorganisation, vilken under 
budgetåret l 975/76 skall bestå av 27 heltidsarbetandc personer. Kost
naderna för löner till denna personal jämte vissa omkostnader i övrigt 
beräknas av AMS till sammanlagt 5,4 milj. kr. 

För egen del är jag inte beredd att ta ställning till det föreslagna 

terminalbaserade söksystemet förrän ett mer i detalj utformat besluts
underlag föreligger. Söksystemet bygger på en avancerad datateknik. 

Till skillnad mot vad som gäller för ADB-platslistorna är systemet helt 
oprövat. Enligt utvecklingsplanen skulle en första fas av utrednings
och utvecklingsarbetet, innefattande ett beskrivningssystem, en krav

analys och ett systemförslag, vara klar i oktober 1975, varefter upp
handling av datautrustning skulle följa. Enligt min mening bör upphand

lingen inte påbörjas förrän statsmakterna har tagit ställning till ifråga
varande system. Detta bör kunna ske i samband med behandlingen av 
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myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1976177. Till dess 
bör AMS kunna presentera ett tillräckligt beslutsunderlag. För alt 
möjliggöra ett intensifierat utredningsarbete redan under innevarande 
budgetår har Kungl. Maj:t genom beslut i december 1974 ställt ytter
ligare medel till AMS förfogande för ändamålet och i samband där
med gett AMS i uppdrag att gemensamt med statskontoret utarbeta be
hövligt utredningsmaterial. Av detta skall framgå vilka alternativ som 
kan finnas till utökad ADB-användning i förmedlingsarbctet. Vidare 
skall bl. a. de effektivitetsvinster beräknas som följer med användningen 
av ADB-tekniken. Vad beträffar medelsbchovet under budgetåret 1975/ 
76 för utrcdningsarbetet, inkl. utredning av användningen av michro
kort inom arbetsförmedlingen, anser jag ett belopp om 3,5 milj. kr. till
r~ickligt. För ADil i förmedlingsarbetet ber~iknar jag således medelsbe
hovet för budgetåret 1975176 till sammanlagt 16,4 milj. kr. 

Vad beträffar utgifterna för nästa budgetår för de övriga verksam
heterna under programmet inskränker jag mig till följande kommenta
rer. 

För psykotekniska undersökningar har AMS föreslagit en uppräkning 
med 6,6 milj. kr. För egen del räknar jag med oförändrat belopp under 
nästa budgetår. Vad beträffar information till allmänheten disponerar 
A~1S under innevarande budgetår ca 7,6 milj. kr., vartill kommer vissa 
försäljningsinkomster. AMS har föreslagit en uppräkning av posten med 
ca 3,6 milj. kr. för nästa budgetår. För min del är jag inte beredd att 
tillstyrka större ökning än 1 250 000 kr. Härav utgör 1 050 000 kr. pris
omräk11ing och 200 000 kr. volymökning. Sistnämnda belopp är avsett 
att användas för ökad information till anpassningsgruppern::s ledamöter 
om syftet med de förra året antagna trygghetslagarna och övriga ar
betsmarknadspolitiska åtgärder. Jag kan inte biträda styrelsens förslag 
att särskilda medel för uppföljnings- och utvärderingsstudier tas upp 
under förevarande program. Under anslaget A 2. Kommitteer m. m. 
har jag i det föregående beräknat medel för motsvarande ändamål. För 
framställning av regionala platslistor beräknar jag ett belopp av 4,6 
milj. kr. för nästa budgetår. Minskningen i förhållande till innevarande 

budgetår beror på den övergång till ADB-platslistor i flera län som 
jag nyss redogjorde för. De sammanlagda utgifterna under programmet, 

bortsett från de gemensamma förvaltningskostnaderna, beräknar jag 
1iil ca 57,5 milj. kr. 

Arbetsmarknadsutbildningen har varit föremål för utredning av kom

mitten för översyn av arbetsmarknadsutbildningen (KAMU). Kommit
ten överlämnade den 1 oktober förra året sitt betänkande (SOV 1974: 
79) Utbildning för arbete. I detta föreslås en genomgripande refor

mering av arbetsmarknadsutbildningens inriktning och omfattning samt 
av systemet för ekonomiskt stöd åt eleverna under utbildningstiden. 
Betänkandet har sänts ut på remiss till ett stort antal myndigheter och 
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organisationer, bl. a. till samtliga elevråd vid AMU-center. Remissbe
handlingen har nyligen avslutats. Beredningsarbctet i departementet 
blir omfattande dels på grund av förslagens vittgående karaktär och 
dels på grund av det stora antalet remissutlåtanden. Jag avser att se
nare under året anmäla mina ställningstaganden till förslagen för rege
ringen och räknar med att en proposition i ämnet skall kunna föreläg

gas riksdagen under våren 1975. Nya regler för arbetsmarknadsutbild
ningen avses träda i kraft den 1januari1976. I detta sammanhang kom

mer också frågan om reduktion av utbildningsbidraget med hänsyn till 

makes inkomst att prövas. 

Jag vill erinra om att riksdagen i december förra året på Kungl. 

Maj :ts förslag beslutade om en höjning av grundbidraget med 40 kr. 

för månad från den 1 januari 1975. På grund av levnadskostnadernas 
höjning vill jag förorda att grundbidraget i det nuvarande utbildnings

hidraget höjs med ytterligare 40 kr. för månad från den 1 juli 1975. 
AMS har i sin anslagsframställning föreslagit vissa ändringar i villkoren 

för arbetsmarknadsutbildning. Till dessa förslag liksom till andra frå
gor som berör arbetsmarknadsutbildningen ämnar jag återkomma vid 

min anmälan av de i KAMU:s betänkande framlagda förslagen. 
Anslaget till arbetsmarknadsutbildning bör för nästa budgetår beräk

nas i enlighet med AMS' anslagsframställning med den modifikation 
som betingas av den nyligen beslutade och den av mig förordade ytter
ligare höjningen av grundbidraget samt den av riksdagen i december 
förra året beslutade skattesänkningen. Jag berliknar medclsbchovct till 

1 086,7 milj. kr. 
I likhet med AMS räknar jag med att antalet utbetalade flyttnings

bidrag under nästa budgetår kommer att vara i stort sett detsamma som 
under innevarande budgetår. 

AMS har föreslagit en höjning av utrustningsbidraget från 2 000 till 

3 000 kr. Detta bidrag tillkom på sin tid för att utgöra en extra ersätt
ning åt dem som flyttade från orter med hög och långvarig arbetslöshet 
- i praktiken numera orter inom det allmänna stödområdet. Utveck
lingen under senare år har visat dels att den geografiska rörligheten 
över huvud taget är av vä5entlig vikt för att de arbetssökande skall finna 
lämpliga arbetstillfällen, dels att flyttningsbidragen i allmänhet är otill
riickliga för att focka de med en flyttning förenade kostnaderna. Det 

sistnämnda styrks av de undersökningar som expertgruppen för utred
ningsverksamhct i arbetsmarknadsfrågor (EF A) har redovisat i sitt be

tänkande (SOU 1974: 29) Att utvärdera arbetsmarknadspolitik och som 

jag tidigare har anmält. Jag anser det därför vara motiverat att höja 

starthjälpen från l 500 kr. till 2 500 kr. för familjeförsörjare och från 
750 kr. till 1 250 kr. för övriga. Denna höjning kan komma samtliga 
personer som blir berättigade till starthjälp tillgodo oavsett var de bor i 
landet. För att utjämna skillnaderna i bidragsförmåner mellan olika 

6 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bil. 13 
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delar av landet föreslår jag samtidigt att utrustningsbidraget sänks med 

1 000 kr. Detta innebär en högre starthjälp för samtliga, som blir be

rättigade till sådant bidrag, samtidigt som personer i olika delar av lan

det blir mer jämställda i bidragshänseende vid flyttning. 

AMS har vidare föreslagit att flyttningsbidrag skall kunna utgå till 
nyexaminerade från universitet och högskolor på samma villkor som 

för andra nytillträdande på arbetsmarknaden. Jag kan inte biträda för

slaget. Jag ämnar emellertid uppdra åt AMS att studera den geogra
fiska rörligheten resp. trögheten på arbetsmarknaden samt effekterna 

av den höjning av starthjälpen som jag nyss har förordat. Härvid kom

mer även de högskoleutbildades situation att uppmärksammas. 

AMS' förslag att det s. k. hyrestillskottet till familjeförsörjare skall 

införas i arbetsmarknadskungörelsen som ett permanent bidrag kan jag 

tillstyrka. Den hittillsvarande försöksverksamheten har visat att hyres

tillskottet fyller en värdefull uppgift, bl. a. när det gäller att motverka 

familjesplittring, och antalet beviljade hyrestillskott överstiger numera 

antalet bortavistelsebidrag. 

Jag beräknar medels behovet för flyttnings bidrag till 87,3 ( + 13,8) 

milj. kr. 
För Inlösen av egnahem m. m. beräknar jag 1 milj. kr. Därutöver 

disponeras inom delprogrammet försäljningsinkomster om uppskatt

ningsvis 800 000 kr. 
Med hänvisning till vad som nu har anförts och sammanställningen i 

det föregående hemställer jag, i samråd med statsrådet Leijon, att rege

ringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de ändringar av grunderna för utbildningsbidrag 

och flyttningsbidrag som jag har förordat, att tillämpas 

fr. o. m. den 1 juli 1975, 
2. till Arbctsmark11adsservicc för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 576 858 000 kr. 

B 2. Sysselsättningsskapaode åtgärder 

1973/74 Utgift ll 523 921000 
1974175 Anslag 739 431 000 

1975176 Förslag 742 935 000 

Reservation 1635 407 749 

1 Inkl. det tidigare under anslaget ej redovisade delprogrammet Särskilda be
redskapsarbeten. 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsska

pande åtgärder utom delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder består av delprogram

men Allmänna beredskapsarbeten, Särskilda beredskapsarbeten, Indu

stribeställningar, Detaljplaneringsbidrag, Investeringsfondsärenden och 

Stöd till lageruppbyggnad. Sistnämnda delprogram behandlas under an

slaget B 3. Stöd till lageruppbyggnad. 
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Allmänna beredskaps-
arbeten 
Särskilda bered5kaps-
arbeten 
Industribeställningar 
Dctaljplaneringsbidrag 
Förvaltningskostnader 

Summa 

1973/74 
Utgift 

717 819 000 

770 765 000 
1 -1939000 

24 971 000 
12 305 000 

1523 921 000 

1974/75 
Anslag 

320 000 000 

373 000 000 
10 000 000 
20000000 
16 431 000 

739 431 000 

AMS 

+10000000 

+45 000000 

+ 5 000000 
-i- 3 569 000 

+63569000 

1 Återbetalningar av förskotterade medel överstiger utbetalningarna. 

Delprogrammet Allmänna beredskapsarbeten omfattar statliga be
redskapsarbeten i den mån de inte är särskilt avsedda för svårplacerad 
arbetskraft samt statsbidrag till motsvarande kommunala och enskilda 
arbeten, ävensom statligt stöd till tidsbegränsad fortsatt drift vid ned

läggningshotade företag. Delprogrammet Särskilda beredskapsarbeten 
- vilket t. o. m. budgetåret 1973/74 har redovisats under anslaget Sär
skilda åtgärder för arbetsanpassning - omfattar motsvarande arbeten 
för svårplacerade. Bestämmelser om beredskapsarbeten återfinns i ar
betsmarknadskungörelsen (1966: 368, omtryckt 1972: 300, ändrad se
nast 1974: 980) och om företagsstöd i kungörelsen (1972: 302) om stats
bidrag till nedläggningshotade företag. 

Under delprogrammen Industribeställningar och Detaljplanerings
. bidrag faller kostnader för statliga industribeställningar som läggs ut av 
syssclsättningsskäl samt kostnader för projektering av vissa allmänna 
arbeten i syfte att öka beredskapen mot arbetslöshet. 

Delprogrammet Investeringsfondsärenden belastas av administrations
kostnader, vilka ingår i de för programmet gemensamma förvaltnings
kostnaderna. 

AMS 

A 11 män n a beredskapsarbeten. För budgetåret 1973/74 
anvisades till allmänna beredskapsarbeten 331,2 milj. kr. på riksstaten, 
300 milj. kr. varav 12 milj. kr. för detaljplaneringsbidrag på tilläggsstat 
I och 50 milj. kr. på tilläggsstat IIJ, dvs. sammanlagt 669,2 milj. kr. 

De allmänna och de särskilda beredskapsarbetenas fördelning på olika 
ändamål har under senare år utvecklats på sätt som framgår av följande 

tabell. 

1975 /76 
Beriiknad ändring 

Före
draganden 

+3 504 000 

·l-3 504000 
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Sysselsätt11i11gsdagar i al/måTU!a (AJ och siirskilda (SJ beredskapsarbete11 (tusental) 

Slag av arbete Budgetår 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Vägarbeten A 477 420 1 027 694 398 
s 251 170 235 293 321 

Skogsvård A 301 315 763 77 15 
s 403 442 308 874 832 

Hus byggnad A 158 175 671 488 202 
s 145 139 167 421 299 

Vatten och 
avloppsarbeten A 145 132 558 288 197 

s 186 279 227 299 253 

Tjänstesektorn A 273 968 979 
s I 17 26 

Industriella 
arbeten A 2 

s 122 166 277 375 412 

Övriga arbeten A 45 65 906 487 324 
s 883 1 075 I 330 1 419 1 286 

Summa A 1128 1107 4198 3 002 2115 
s 1990 2 271 2545 3698 3429 

Antalet sysselsättningsdagar och kostnaderna för olika slags allmänna 

beredskapsarbeten under det senaste budgetåret framgår av följande 

tabell. 

Sysse/sättningsdagar och kostnader vid olika slags allmänna beredskapsarbeten under 
budgetåret 1973/74 

Ändamål Syssel- Nedlagda kostnader Kostnad per sysscl-
sättnings- (milj. kr.) sättningsdag (kr.) 
dagar 
(tusental) Totalt AMS' andel Totalt AMS' andel 

Vägar 398 310,6 283,4 780 712 
Vatten och avlopp 197 154,4 57,2 786 291 
Hus byggnad 202 200,l 92.1 991 456 
Skogsvård 15 3,4 2,3 219 149 
Natur- och land-
skapsvård 66 14,8 10,8 222 162 
Kulturminnesvärd 11 3,5 2,8 339 274 
Militära arbeten 11 5,8 4,8 530 436 
Turism och fritid 48 33,6 13,2 697 274 
Tjänster och vård 979 145,4 111,5 148 114 
övrigt 188 88,8 50,5 471 268 

Summa 2115 960,4 628,6 454 297 
Därav: 
Statliga arbeten 936 395,8 373,0 423 398 
Kommunala arbeten 1003 493,9 210,7 493 210 
Enskilda arbeten 176 70,7 44,9 403 256 
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Insatserna i form av beredskapsarbeten kulminerade budgetåret 1971/ 

72. Minskningen av sysselsättningsvolymen därefter har kunnat ske i an

slutning till en fortgående stabilisering och förbättring av läget på arbets.
marknaden. De särskilda beredskapsarbetena har dock ökat i omfatt
ning. Nedgången i arbetsvolymen på vägarbeten mellan budgetåren 

1972/73 och 1973/74 har samband med att vägverket sistnämnda år 

disponerat ett särskilt anslag om 200 milj. kr. för tidigareläggning av 

arbeten i sysselsättningsstödjande syfte. Dessa arbeten har påbörjats i 

nära samråd med AMS och därigenom i princip fyllt samma uppgift 

som beredskapsarbeten. 

Beredskapsarbeten inom tjänstesektorn är ett nytt inslag under 1970-

talet och sådana arbeten utgör f. n. närmare hälften av arbetsvoly

men på allmänna beredskapsarbeten. Liksom under föregående budgetår 

har verksamhet bedrivits med arbetsmarknadsutbildning och beredskaps
arbete inom vårdområdet. Praktikarbeten för ungdomar har anordnats 
hos statliga myndigheter och institutioner. Under mars månad 1974 hade 

ca 2 500 ungdomar sådana arbeten. 

Antalet anvisade arbetslösa vid beredskapsarbeten och deras ålders- och könsför-
delning vid mitten av vissa månader 

År, Allmänna beredskaps- Särskilda beredskaps-
månad arbeten arbeten 

Antal därav(%) Antal därav(%) 
personer personer 

45 år 24år 45 år 24 år 
och och och och 
äldre yngre äldre yngre 

1972 
Februari Totalt 21 788 53,1 19,1 9 920 59,8 11,2 

därav kvinnor 1600 17,9 45,8 1000 70,3 13,l 
Maj Totalt 17 607 51,1 18,8 10 352 58,6 12,6 

därav kvinnor 1800 21,2 37,9 1150 67,6 12,1 
Augusti Totalt 4 674 6.1,3 12,7 8 722 64,5 8,2 

därav kvinnor 225 12,7 45,7 1150 72,4 5,2 
November Totalt 6 338 46,8 28,4 13 509 61,9 11,0 

därav hinnor 900 11,2 60,l 1 500 62,8 13,7 

1973 
Februari Totalt 13 273 32,8 38,0 17 857 59,8 11,5 

därav krinnor 3150 10,l 61,8 1600 62,2 14,5 
Maj Totalt 15 153 26.9 42,1 17 782 60,2 11,8 

därav kvinnor 4975 13,3 54,5 1600 60,6 15,6 
Augusti Totalt 4 578 33,6 29,3 12 117 62,2 10,l 

därav kvlimor 1000 12,2 47,1 1 700 66,6 11,5 
November Totalt 6 731 24,3 45,0 13 741 61, 1 10,2 

därav kvinnor 2 900 6,8 64,8 1500 66,0 12,8 

1974 
rebruari Totalt 9 761 25,8 43,l 14 880 59,8 11,4 

därav hinnor 3600 9,3 61,7 1600 62,4 16,4 
Maj Totalt 10729 25,9 39,8 15 146 60.6 10,9 

därav kvinnor 3300 8,0 58,7 1700 57,2 18,2 
Augusti Totalt 1 865 46,0 24,l 8 546 63,7 8,3 

därav kvinnor 300 9,2 61,3 1400 70,7 7,0 
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Mot bakgrund av säsongsvängningarna i arbetskraftsefterfrågan, den 

rcgionr.la obalansen samt de strukturella förändringarna i näringslivet 

räknar styrelsen med ett långsiktigt behov av beredskapsarbeten. För

skjutningen mot ett ökat behov av beredskapsarbeten inom tjänstesektorn 

samt för kvinnor och ungdomar kvarstår. Med hänsyn till svårigheterna 

att bedöma J.;.onjunkturutvecklingen och därmed utvecklingen på arbets

marknaden föreslås att medel anvisas motsvarande 1,1 milj. syssel

sättningsdagar. Denna arbetsvolym, som under alla omständigheter kom

mer att behövas för allmänna beredskapsarbeten, beräknas kosta 330 

milj. kr. Härav avser 150 milj. kr. vägarbeten. 

Styrelsen framhåller i sammanhanget att anvisade medel för inne

varande budgetår, med hänsyn tiil prisutvccklingen, är otillräckliga för 

att uppnå avsett antal sysselsättningsdagar. En höjning av det angivna 

beloppet för väg- och gatuarbeten blir därför nödvändig. 

Styrelsen har i särskild skrivelse också redovisat de skogsvägsföretag 

i Norrlands inland och viss del av Kopparbergs län, till vilka AMS under 

budgetåret 1973/74 lämnat förhöjda statsbidrag. Sammanlagt har här

igenom som beredskapsarbete byggts 93,8 km skogsbilvägar till en kost

nad av 5 102 300 kr. I statsbidrag har utbetalats 4 009 409 kr. 

Styrelsen konstaterar med tillfrcdsst~illelse att särskilda och allmänna 

beredskapsarbeten i prop. 1974: 1 sammanförts under anslaget Syssel

sättningsskapandc åtgärder. De två typerna av arbeten har dock delats 

upp pa två ansiagsposter varför svårigheterna att klart åtskilja verksam

heterna fortfarande kvarstår. Såvida en fortsatt uppdelning av anslags

posterna är önskvLird vore enligt styrelsens mening en tänkbar åtgärd att 

reservera benämningen Särskilda beredskapsarbeten för grupperna spe

cialanvisade och personer med nedsatt ::.rbetsförmåga medan gruppen 

äldre lokalt bundna förs till Allmänna beredskaps:irbeten. Omfattning

en av denna senare grupp kunde bestämmas vid s[irskilda räkningstill

fällen några gånger om året. En sådan åtgärd skulle även medföra en 

admin.istrativ förenkling. 

Under budgetåren 1971/72-1973/74 har Kungl. Ivfaj:t i sysselsätt

ningsstödjande syfte medgivit tidigareläggning av byggnads- och anlägg

ningsarbeten för vissa statliga myndigheter. Dessa arbeten har finan

sierats genom utökning av ordinarie anslag. Erfarenheterna av detta har 

från styrelsens synpunkt varit i stort sett goda och verksamheten bör 

utvidgas. För alt utan regionala eller andra begränsningar snabbt kunna 

starta nödvändiga beredskapsarbeten hör dock styrelsen under eget an
slag disponera ett förhållandevis stort belopp. Om så erfordras, bör i lik

het med tidigare budgetår, ytterligare medel kunna ::mvisas på tilläggs

~tat. 

Siirskilda beredskapsarbeten. För budgetåret 1973/74 anvisades till 

särskilda beredskapsarbeten 367,8 milj. kr. på riksstaten, 400 milj. kr. 

på tilltiggsstat I och 25 milj. kr. på tilläggsstat III, dvs. sammanlagt 
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792,8 milj. kr. Antalet utförda dagsverken och nedlagda kostnader vid 

olika ~lags arbeten framgår av följande sammanställning. 

Syssel.1·ät1nlngsdagar ocli kostnader l'id olika slags siirskilda beredskapsarbete111111der 
budgetåret 1973/74 

Ändamål Syssel- Nedlagda kostnader Kostnad per syssel-
sättnings- (milj. kr.) sättningsdag (kr.) 
dagar 
(tusental) Totalt AMS' andel Totalt AMS' andel 

Vägar 321 175.4 162,8 546 507 
Vatten och avlopp 253 166,8 60,7 660 240 
Hus byggnad 299 I 99.4 81,J 669 272 
Skogsvard 832 176,5 139,8 212 168 
Natur- och landskaps-
vård 247 54,9 45,7 222 185 
Kulturminnesvärd 102 30,! 23,5 294 230 
Militära arbeten 10 8.5 8,2 868 839 
Turism och fritid 59 34.0 14,7 573 248 
Industriella 
beredskapsarbeten 412 13J.S 48,5 325 118 
Tjänster och v~ird 26 6.1 4,1 235 158 
Övrigt 868 209,0 109.1 241 126 

Summa 3429 1194.5 698,2 348 204 

Därav: 
Statliga arbeten I 906 589,5 467,l 309 245 
Kommunala arbeten l 275 503,6 186,8 395 147 
Enskilda arbeten 248 101,4 44,3 410 179 

Under budgetåren 1969!70-19i3!74 sysselsattes i medeltal ca 11 000, 

12 000, 14 000, 19 000 resp. 18 000 personer i särskilda beredskapsar

beten. Sysse!sättningsvolymen uppgick under budgetåret 1973/74 till ca 

3,4 milj. dagsverken mot knappa 3,7 milj. föregående år. Den höga 
volymen motiv<!ras av svårigheterna att i den öppna marknaden finna 

passande arbeten för äldre lokalt bunden arbetskraft liksom för vissa 

grupper handikappade. Arbeten har också i betydande utsträcknin~ 

bedrivits för vissa ungdomar, skilda grupper långtidsutbildade m. fl. 

Arbetenas fördelning på olika sektorer är i stort sett oförfö1drad vid 

jämförelse med föregilcnde budgetf;r. Den största förfö1dringen utgörs av 

en nedgång för husbyggnadsarbeten, vilket får ses mot bakgrund av det 

flirb~ittrade Eiget inom byggnadsbransehen. En ökning noteras för de 

industrielia beredskapsarbetena som f. n. bedrivs vid 58 arbetsstiillen i 

landet och sysselsätter ca 2 000 personer. 

Vid de särskilda beredskapsarbetena sysselsätts till ca 70 <;O äldre och 

lokalt bunden arbetskraft. Därjämte sysselsätts vissa specialanvisade. 

mentalvårdspatientcr, personer med narkotika- eller alkoholproblem 

samt personer som av andra skäl har nedsatt arbetsförmåga. Struktur

förändringarna medför att dessa personer får allt sv[1rare att hävda sig 

på den öppna marknaden. Fysiskt krävande arbete är i många fall olämp

liga och det är d:irför angeläget att få in nya typer av arbeten som 
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passar dessa grupper av arbetslösa. Behovet av arbetstillfällen, i den 

form som de industriella beredskapsarbetena nu kan ge åt äldre och 

handikappade m. fl. beräknas kvarstå. 

AMS bedömer behovet av särskilda beredskapsarbeten till ca l,9 
milj. sysselsättningsdagar vilket med en medelkostnad per sysselsätt

ningsdag om 220 kr. motsvarar 418 milj. kr. Andelen vägarbeten be

räknas bli i stort sett oförändrad. Om utvecklingen på arbetsmarkna

den skulle medföra utgifter härutöver har styrelsen för avsikt att begära 

medel på tilläggsstat. 

Industribest ä 11 ni n g ar. Under budgetåret 1973/74 har inga 

beslut fattats om industribeställningar (s. k. rådrumsbeställningar). Emel

lertid beräknas de beslut om sammanlagt 17,4 milj. kr. som fattades 

budgetåret 197'2(73 ha resulterat i en sysselsättningseffekt under 1973/74 

motsvarande ca 2 000 sysselsättningsdagar. 

Styrelsen räknar med att behov även i fortsättningen kan uppstå att 

punktvis lägga ut beställningar för att dels överbrygga tillfälliga stör

ningar i sysselsättningen, dels ge rådrum för att skaffa nya anställningar 

eller anordna utbildning. Medelsbehovet för budgetåret 1975/76 beräknas 

till oförändrat 10 milj. kr., motsvarande ca 14 000 syssclsättningsdagar. 

D c ta 1 j p Ian er in g s bidrag. Under budgetåret 1973/74 fattade 

AMS beslut om bidrag för totalt 50 milj. kr. till kommuner för projekte

ring av arbeten med en sammanlagd anläggningskostnad av ca 850 milj. 

kr. Detta beräknas motsvara en sysselsättningsberedskap av 1,7 milj. 

syssclsättningsdagar. AMS har vidare inventerat sysselsättningsobjekt på 

skogs- och naturvårdsområdet samt projekterat skogsvägar motsvaran

de 1,1 milj. syssclsättningsdagar. 
Under de tre senaste budgetåren har volymen beredskapsarbeten varit 

osedvanligt stor. Genom ökade anslag under åren 1972/73 och 1973/74 

har dock objektreserven kunnat fyllas på. Behovet av stimulans för att 

i framtiden kunna hålla en tillräcklig reserv bedöms kvarstå i ungefär 

nuvarande omfattning o<.:h eventuellt öka över en längre tidsperiod. 

Under budgetåret 1975/76 behöver arbeten projekteras motsvarande 

1,8 milj. sysselsättningsdagar. Medelsbehovet beräknas till 25 milj. kr., 

varav för bidrag till kommunala objekt 20 milj. kr. 

Inom kultur- och fornminnesvård utförs ett betydande antal objekt 

som beredskapsarbeten. Dessa arbeten är i många fall lämpliga för bl.a. 

äldre arhetstagare. För att en reserv av sådana arbeten skall finnas till

gänglig föreslår styrelsen att inventerings-, pbnerings- och projekterings

arbeten i syfte att få fram lämpliga beredskapsprojekt inom kultur- och 

fornminnesområdet får hekostas från anslagsposten Detaljplanerings

bidrag på samma sätt som gäller för bl. a. arbeten inom skogs- och 

naturvård. 
I n v e s t e r i n g s f o n d s ä r e n d e n. Styrelsen har under det gång

na budgetåret yttrat sig till finansdepartementet i ca 1 100 ärenden om 
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användande av investeringsfonder för byggnads- och maskininvestering
ar. Styrelsen har därvid tillstyrkt 150 ansökningar om ianspråktagande 
av investeringsfonder i lokaliseringspolitiskt syfte. övriga ärenden har 
med hänsyn till arbetsmarknadsläget och arbetsmarknadsutsikterna till
styrkts till den del de avsett byggnads- och anläggningsinvesteringar. 

Företagens intresse för investeringsfonderna som konjunkturstimu
lerande medel är betydande. Det framgår bl.a. av att antalet företag 
med investeringsfonder fortgående ökar. Antalet var vid 1973 års taxe
ring 4 135. Styrelsen anser att systemet med investeringsfonder hör be
hållas med i stort sett nuvarande utformning. 

För delprogrammet uppstår inga andra kostnader än administrations
kostnader, vilka ingår i de för programmet gemensamma förvaltnings

kostnaderna. 
Avskriv n In g av fordringar. För budgetåret 1973174 har 

styrelsen bemyndigats att under vissa förutsättningar avskriva inom ar
betsmarknadsverket uppkommande fordringar till ett belopp ej över
stigande 3 000 kr. Beloppet har för budgetåret 1974/75 höjts till 10 000 

kr. 
I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1973/74 beslut 

fattats om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 
174 565,74 kr. Avskrivningarna avser till större delen fordringar på 
flyktingar, zigenare samt personer som erhållit start- och näringshjälp 
m.m. 

Det totala medclsbehovet under budgetåret 1975176 för programmet 
Sysselsättningsskapande åtgärder, exkl. delprogrammet Stöd till lager
uppbyggnad, beräknas till 803 milj. kr. 

Fijredraganden 

Allmänna och siirski/da beredskapsarbeten. Allmänna beredskapsarbe

ten är avsedda att temporärt bereda sysselsättning för arbetslösa i all
mänhet. De särskilda beredskapsarbetena är däremot i princip avsedda 
för personer som på grund av ålder, nedsatt arbetsförmåga m. m. har 
svårt att oavsett arbetsmarknadssituation erhålla och behålla anställning 
på den ordinarie arbetsmarknaden. De särskilda beredskapsarbetena syf
tar således, i likhet med olika former av skyddad sysselsättning, till en 
långsiktig rehabilitering samtidigt som de erbjuder en tryggad inkomst 
genom meningsfullt arbete. Som AMS framhåller kan denna uppdelning 
av verksamheterna inte alltid helt upprätthållas. Vid vissa arbeten syssel
sätts såväl svårplacerade som andra arbetslösa. Enligt AMS skulle det 
vara förenat med praktiska fördelar att finansiera såväl allmänna som 
särskilda beredskapsarbeten från en och samma anslagspost. Som jag 
nyss har framhållit har emellertid de särskilda beredskapsarbetena delvis 
andra syften än de allmänna och jag är därför inte beredd att biträda 
AMS' förslag till ändrad anslagsindelning. 
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Av AMS' anslagsframställning framgår att främst de allmänna, men 
också de särskilda beredskapsarbetena minskat väsentligt i omfattning 
under det senaste året. För de allmänna beredskapsarbetena gäller detta 

alla delar av landet. Minskningen av de särskilda beredskapsarbetena har 

däremot varit särskilt markerad inom storstadslän och övriga län. Under 
budgetåret 1973/74 utfördes av det totala antalet sysselsättningsdagar i 

allmänna beredskapsarbeten ca 41 % i skogslän, ca 29 % i storstadslän 
och ca 30 % i övriga län. l\.fotsvarande tal för särskilda beredskapsarbe

ten var 45,5 lJ·o för skogslän, 15,5 % för storstadslän och 39 % för öv

riga län. 
Som jag tidigare har nämnt har de allmfona beredskapsarbetena till 

följd av bl. a. det förbätlrade konjunkturläget fortsatt att minska även 
under år 1974. Arbeten har främst fött bedrivas inom vissa regioner och 

för grupper av arbetslösa som trots en i övrigt god arbetsmarknadssitua
tion haft särskilda problem att få arbete pf1 den öppna marknaden. Detta 
gäller bl. a. vissa regioner inom skogslänen samt ungdomar, kvinnor och 

arbetssökande inom tFinste- och byggscktorn. Närmare hälften av dags
vcrksvolymen i allmänna beredskapsarbeten under budgetåret 1973174 

utgjordes av arbeten inom tjänstesektorn. 
Såvitt nu kan bedömas bör de allmänna beredskapsarbetena under 

nästa budgetår ha en i förhållande till år 1973/74 i stort sett oförändrad 
inriktning men en något minskad volym. Andelen vägarbeten bör så 

långt möjligt begränsas. Behovet av särskilda beredskapsarbeten kan be

räknas uppgå till i stort sett samma volym som för innevarande budgetår 

oavsett hur konjunkturen utvecklas. Det bör i sammanhanget framhållas 
att det för innevarande budgetår under sjätte huvudtiteln finns upptaget 

ett särskilt anslag på 200 milj. kr. benämnt Särskilda byggnads- och för
bättringsarbeten avseende statliga v~igar som utförs av sysselsättningsskäl. 
Dessa arbeten planeras och utförs av statens vägverk i samråd med 
AntS, sf1 att åsyftade arbetsmarknadspolitiska effekter uppnås. Arbets
kraften till dessa arbeten skall anvisas av arbetsförmedlingen. Chefen 
för kommunikationsdcpartementet har tidigare denna dag förordat att 
ett belopp om 200 milj. kr. anvisas för samma ändamål även under nästa 

budgetår. Som jag framhöll i prop. 1974: l miiste emellertid en del väg

arbeten utföras som beredskapsarbeten även i forls~ittningen, bl. a. för 

att sysselsätta vissa grupper av socialt handikappade arbetslösa. 

AMS har i särskild skrivelse lämnat en redovisning för de skogsvägs

förctag i Norrlands inland och viss del av Kopparbergs Hin som har ut

förts som beredskapsarbeten och till vilka förhöjda statsbidrag enligt 
särskilt bemymligande har lämnats under budgetåret 1973174. Stats

bidrag har utgått till tolv vägföretag för en sammanlagd väglängd av 

93,8 km. Antalet sysselsättningsdagar uppgick till 10 350 och totaikost
naden till 5 202 300 kr., varav 4 009 409 kr. utgick som bidrag. Förhöjt 

statsbidrag till skogsvligsföretag kan från och med innevarande budget-
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.år utgå enligt ordinarie författning varför behovet av beredskapsarbeten 
för ändamålet kommer påtagligt att minska. 

Jag vill i detta sammanhang även erinra om att chefen för bostads

-departementet i prop. 1974: 150 angående riktlinjer för bostadspolitikcn 

m. m. har föreslagit att 30 milj. kr. skall anvisas för förbättringar i bo

:stadsmiljön samt att även arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder 
pi't detta område bör kunna komma i fråga utöver det angivna beloppet. 

Efter samråd med bostadsministern vill jag framhålla att det sagda i 

princip skall gälla endast sådana åtgärder i bostadsmiljön som nu kan 

komma i fråga som beredskapsarbete. Någon fodring bör således inte 

~-;ke i nuvarande praxis som innebär att ny- eller ombyggnad av bo

stadshus endast undantagsvis får utföras som beredskapsarbete. 

I fråga om tillämpningen av bestämmelserna om statsbidrag till en

,skilda beredskapsarbeten får jag hänvisa till vad jag anförde i prop. 

1974: 1. De industriella beredskapsarbetena, som i huvudsak bekostas 
.från delprogrammet Särskilda beredskapsarbeten, utvärderas f. n. av or
.ganisationskommitten för skyddat arbete (OSA). Kommitten väntas un
<ler år 1975 lägga fram förslag beträffande organisation och huvudman

naskap för skyddade verkstäder, industriella beredskapsarbeten, kontors

.arbetscentraler och hemarbete. 

Jag förordar att medel nu anvisas för ungefär samma volym som ur

·sprungiigen beräknats för innevarande budgetår, dvs. ca 1,1 milj. sys

sclsättningsdagar i allmänna beredskapsarbeten och ca 1,9 milj. syssel
sättningsdagar i särskilda bcredskapsarb<~tcn. Med hänsyn till väg
.byggandets minskade omfattning och den allmänna trenden mot mer 
.dagsvcrksbilliga objekt, beräknar jag medelsbehovet för allmänna b::

redskapsarbeten till 320 milj. kr. och för särskilda beredskapsarbeten 
till 373 milj. kr. 

Det belopp som vid budgetårets slut har förbrukats för \:ig- och ga
tuarbeten skall räknas av mot automobilskattemedlen. Beloppet kan be
räknas till 150 milj. kr. vid allmiinna och 50 milj. kr. vid särskih.la bered
skapsarbeten. 

Jnd11stribestä/!11ingar. I likhet med AMS beräknar jag medelsbchovet 
under nästa budgetilr för sådana bestiil!ningar som AMS lägger ut i syfte 
.att ge arbetsförmedlingen behövligt rådrum i samband med företagsncd
Jäggelscr m. m. till 10 milj. kr. 

Detaljplaneringsbidrag. Volymen beredskapsarbeten har, som AivfS 

.anfört, varit osedvanligt stor under de senaste tre budgetåren. Genom 

·Ökade anslag har dock objektrescrven kunnat fyllas på. Behovet av stöd 
till projektering kan beriiknas kvarstå i framtiden. 

Jag delar AMS' uppfattning att dd inom kultur- och fornminnesvård 

finns ett betydande antal projekt som är lämpliga som beredskapsarbete 

ä.11. a. för ~ildre arbetstagare. En resen' av sådana arbeten bör dock kun-
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na komma till stånd inom ramen för nu gällande ansvarsfördelning 
mellan AMS och berörda huvudmän. 

Jag beräknar medelsbehovet för delprogrammet under budgetåret 
1975/76 till oförändrat 20 milj. kr. 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor 
besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbctsmark

nadsverket. Jag föreslår att AMS även för nästa budgetår får ett be
myndigande att med oförändrade villkor avskriva lånefordringar. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för anslaget Sysselsätt
ningsskapande åtgärder till 742,9 milj. kr., varav 19,9 milj. kr. avser 

förvaltningskostnader. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen att 
1. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budget

året 1975/76 besluta om avskrivning av lånefordran, uppkom
men inom arbetsmarknadsverket, beträffande vilken antingen 
omständigheterna ger vid handen att vederbörande inte kan 
betala sin skuld och enligt styrelsens bedömande ingen eller 
ringa möjlighet föreligger att i framtiden ta ut betalning eller 
också åtgärder för att bevaka och driva in fordringen bedöms 
förenade med arbete och kostnader i sådan utsträckning att åt
gärderna inte är ekonomiskt lönande, allt under förutsättning 
att sådana åtgärder ändå inte anses påkallade av andra äri eko

nomiska förhållanden, 
2. till Sysselsättningsskapande åtgiirder för budgetåret 1975/76 

anvisa ett rescrvationsanslag av 742 935 000 kr., varav förslags
vis 200 000 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 3. Stöd till lageruppbyggnad 

1973/74 Utgift 30 161 708 
1974175 Anslag 1 000 
1975176 Förslag 1 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programmet Sysselsättnings
skapande åtgärder ingående delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad. 
Bestämmelser för verksamheten återfinns i kungörelsen (1971: 1249) om 
statsbidrag i vissa fall till lagerökning. Stödet är begränsat till räken

skapsår som avslutades före den 1 mars 1973. 

AMS 

AMS har under budgetåret 1973/74 bifallit 37 ansökningar, motsva
rande en lagerökning om 45,5 milj. kr. Statsbidrag har beviljats för 
högst 20 % av lagerökningen dvs. med totalt 8,6 milj. kr. 
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Enligt styrelsen visar erfarenheterna av verksamheten att stödet har 

vissa begränsningar vad avser möjligheten att generellt använda det i 

-samtliga branscher. Trots detta är stödet ett värdefullt arbetsmarknads

politiskt instrument vid konjunkturnedgångar och bör kunna komma till 

användning om förhållandena så erfordrar. I likhet med vad som giiller 

för innevarande budgetår föreslår styrelsen att ett formellt belopp av 

1 000 kr. anvisas. 

Föredraganden 

Jag biträder AMS förslag att anslaget för nästa budgetår förs upp 

.med ett formellt belopp av 1 000 kr. Chefen för finansdepartementet 

har tidigare denna dag vid anmälan av finansplanen hemställt om be

myndigande för regeringen att om arbetsmarknadsläget kräver det be

:Sluta om att på nytt bevilja stöd till lageruppbyggnad. Skulle behov 

föreligga att utnyttja bemyndigandet kommer detta att påverka belast

ningen på detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till lageruppbyggnad för budgetåret 1975176 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 4. Kontant stöd vid arbetslöshet 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

434 422 873 

975 000 000 

1080885 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Kontant stöd vid 

arbetslöshet. I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbets

Jöshetskassor, Omställningsbidrag och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

1973 /74 1974/75 1975 /76 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Före-
draganden 

Ersättning till 
arbets!öshetskassor 388 755 000 895 557 000 + 26 043 000 -i 114 743 000 
Omställningsbidrag 25 361 coo 30 000000 - 10 000 000- 10 000 oco 
Kontant arbetsmark-
nadsstöd 7 380 000 45 000 000 - 10000000 
F'örvaltningskostnader 5 284 000 4 443 000 ' 1157000 + 1142000 -;-

Summa 1 434423 000 975 000 000 + 7 200 000 -,-105 885 000 

' Inkl. 7 643 000 kr. avseende det tidigare under anslaget redovisade delpro
grammet Kommunalt kontantunderstöd. 

Delprogrammet Ersättning till arbetslöshetskassor avser verksamhet 

enligt lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring. De erkända arbets

löshetskassorna får genom AMS bidrag för utbetalade ersättningar och 

förvaltningskostnader. Kassor med speciellt stora ersättningsutbetalning-
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ar eller med i övrigt otillräckliga ekonomiska resurser kan genom sär
skilt stöd få nödvändig förstärkning. 

Under delprogrammet Omställningsbidrag redovisas kostnader för 

omställningsbidrag enligt arbetsmarknadsh.llngörelsen. Bidragsgivningen 
~ir under successiv avveckling sedan den 1 januari 1974. 

Delprogrammet Kontant arbetsmarknadsstöd avser verksamhet enligt 

lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Stödet ugör ett kom

plement till arbetslöshetsförsäkringen och ger ett ekonomiskt skydd för 

nytillkomna på arbetsmarknaden. 

AMS 

Ersättning l il l arbetslöshets kassor. Ivledelsbehovet 

för budgetåret 1975176 bestäms dels av statsbidragets storlek verksam

hetsåret den 1 januari-den 31 december 1975, exklusive de a-konto

utbetalningar som görs under tiden den 1 januari--den 30 juni 1975, 

dels av de a-kontoutbetalningar som sker för tiden den 1 januari-den 

30 juni för verksamhetsåret 1976. Medelsbehovet kommer således att 

baseras på det genomsnittliga förhållandet under såväl försäkringsåret 

1975 som 1976. Avgörande för kostnadsberäkningen är det genomsnitt

liga antalet ersättningsdagar per kassamedlem och år. Av följande tabell 

framgår att medlemsantalet i arbetslöshetsförsäkringen har ökat med i 
genomsnitt ca 100 000 per år. Denna ökning torde komma att fortsätta 

de närmaste åren. För budgetåret 1975176 uppskattas medlemstalet tin 

2 650 000. 

Antal medlemmar 

2166014 
2 279 508 
2 373 083 
2 484 275 

Per den 

31 augusti J 970 
31 1971 
31 1972 
31 oktober 1973 

För budgetåren 1972/73 och 1973174 grundades kostnadsberäkningar
na på 4,0 resp. 4,5 ersätlningsdagar per medlem. Det verkliga antalet er

sättningsdagar per årsmedlem uppgick för försäkringsåren 1971/72 och 

1972173 till 4,8 resp. 4,4. Eftersom kostnaderna för försäkringsåren 

1971172 och 1972/73 i huvudsak reglerades under budgetåren 1972173 

resp. 1973174 i enlighet med det gamla systemet har utbetalningarna un

der de två senaste åren legat på en hög nivå. Det kan förutsättas att an

talet ersättningsdagar kommer att stanna på en relativt hög nivå. En. 

prognos över antalet ersättningsdagar per årsmedlcm är dock svår att 

göra eftersom flera i sig svårbedömbara variabler måste ligga till grund 

för en sådan beräkning. Man vet inte heller med säkerhet vad de nya 

bestämmelserna långsiktigt kommer att innebära i ökat antal ersätt

ningsdagar. AMS har i sina beräkningar av statens kostnader för bud

getåret 1975/76 grundat sina kalkyler på 5,0 ersättningsdagar per års

medlem. 
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Medelsbehovet för budgetåret 1975/76 beräknas uppgå till 921,6 milj. 
kr. Fördelningen av kostnaderna framgår av följande tabell. 

Statens kostnad för grundbidrag 
Progrcssivbidrag 
Förvaltningsbidrag 
Särskilt stöd till erkända arbctslöshetskassor 

154 583 333 
718 216 250 
23 850 000 
25 000 000 

Summa 921 649 583 

0 m st ä 11 ni n g s bidrag. Under budgetåret 1973/74 uppbar i 
medeltal 3 533 personer per månad omställningsbidrag, medan motsva
rande antal under budgetåret 1972/73 var 4 347. Medelsförbrukningen 

för budgetåret 1973174 uppgick till 25,4 milj. kr. Omställningsbidraget 
befinner sig under avveckling sedan den 1 januari 1974 och utgår under 
en övergångsperiod endast till den som före detta datum hade beviljats 
sådant bidrag. Med hänsyn härtill beräknar AMS medelsbehovet för 
budgetåret 1975/76 till 20 milj. kr. 

K o n t a n t a r b e t s m a r k n a d s s t ö d. Delprogrammet infördes 
den 1 januari 1974. Omkring 11 000 personer per månad uppbar stöd 
under första halvåret 1974 och ca 35 milj. kr. utbetalades, motsvarande 
1100 000 ersättningsdagar. Härav hade vid budgetårets utgång delpro
grammet belastats med 7,4 milj. kr. AMS betonar svårigheten att göra 
en prognos för verksamhetens utveckling men anser det troligt att er
sättning för ca 3 milj. dagar kommer att utbetalas per år under de 
närmaste åren. Statens kostnader för verksamheten inskränker sig till 
en tredjedel av totalkostnaden medan två tredjedelar bestrids av arbets
givaravgifter. Med hänsyn härtill beräknar AMS medelsbehovet för bud
getåret 1975176 till 35 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet för programmet Kontant stöd vid arbetslös
het beräknas för budgetåret 1975176 till 982,2 milj. kr. Härav utgör 5,6 
milj. kr. förvaltningskostnader. 

Föredraganden 

Arbetslöshetens omfattning totalt och i synnerhet dess fördelning på 
kassor med olika ersättningsnivåer utgör svårbedömda faktorer. Statens 

kostnader för det kontanta stödet vid arbetslöshet är därför vanskliga 
att beräkna. Med utgångspunkt i 5,5 ersättningsdagar per årsmcdlem 
beräknar jag anslaget till 1 080,9 milj. kr. Den relativa fördelningen 
mellan de olika stödformerna framgår av den sammanställning som jag 
tidigare presenterade. Av ersättningen till arbetslöshetskassorna beräknar 
jag 20 milj. kr. för särskilt stöd till vissa erkända arbetslöshetskassor. 

Vid behandlingen av prop. 1973: 56 om kontant stöd vid arbetslöshet 

begärde riksdagen (lnU 1973: 23, rskr. 1973: 251) att en utredning 
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skulle tillsättas för att göra en översyn av bestämmelserna om reduk

tion av bl. a. det kontanta arbetsmarknadsstödet med hänsyn till makes 

inkomst. Jag hänvisar i denna fråga till vad jag anförde inledningsvis 

under avsnittet B Arbetsmarknad m. m. (s. 30). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konta11t stöd rid arbetslöshet för budgetåret 1975176 an

visa ett förslagsanslag av 1 080 885 000 kr. 

B 5. Totalförsvarsverksamhct 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

21 871628 

23 606 000 

22 020 000 

Från anslaget bestrids utgifter för programmet Totalförsvarsverksam

het. Programmet består av delprogrammen Försvars- och beredskaps

planering samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

Försvars- och beredskaps
planering 
Vapenfria tji!nstepliktiga 
Fö;valtningskostnadcr 

Summa 

1973/74 
Utgift 

I 741 000 
12319000 
7812000 

21872000 

1974/75 
Anslag 

1 850 000 
14 920 000 

6 836 000 

23 606 000 

1975/76 
Beräknad ändring 

AMS Före-
draganden 

·i- 1 310 000 -:- 50 000 
+ I 580 000 -2 775 000 
+ 1 304 000 + 1 139 000 

+ 4 194 000 -1 586 000 

Delprogrammet Försvars- och beredskapsplancring omfattar dels pla

nering för utnyttjande av landets arbetskraft under beredskaps- och 

krigstillstånd samt planläggning av arbetsmarknadsverkets krigsorganisa

tion dels statsbidrag 'till sådana frivilliga försvarsorganisationer som fyl

ler viktiga uppgifter när det gäller utbildning av personal för arbetsupp

gifter i krigstid inom totalförsvarets civila delar. Verksamheten, som 

hun1dsakligen är av utrednings- och informationskaraktär, handhas hos 

AMS av försvarsenheten och regionalt av länsarbetsnämnderna. 

Delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga omfattar utbildning, redo

visning och registrering av värnpliktiga som har fått tillstånd att full

göra vapenfri tjänst. Utbildningen syftar till att de vapenfria skall kun

na fullgöra en för samhället betydelsefull tjänst inom totalförsvaret. 

AMS handhar redovisning och registrering av de vapenfria samt bestäm

mer vilket slag av tjänstgöring de vapenfria skall fullgöra och när de 
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skall tjänstgöra. Delprogrammet belastas av kostnader för ekonomiska 

och sociala förmåner åt vapenfria tjänstepliktiga. Dessa förmåner, som 

utgår enligt samma regler som gäller för övriga värnpliktiga, avser bl. a. 

avlöning, inkvartering, förplägnad, visst antal fria resor samt familje

bidrag i vissa fall. Delprogrammet belastas vidare av ersättningar för 

vissa utbildningskostnader m. m. till myndighet eller annan som tilldelas 

vapenfria tjänstepliktiga. 

AMS 

Försvars- och beredskaps p I an er in g. Under budget

året 1973/74 har överenskommelse träffats mellan AMS och överstyrel

sen för ekonomiskt försvar om bl. a. kostnadsfördeiningcn vid överfö

ringen av personalplanerna till automatisk databehandling. Förberedel

serna för branschplanläggningen har försenats. 

Under budgetåret 1973/74 har sedvanlig fördelning gjorts av 39 000 

47-åringar. De frivilliga försvarsorganisationerna har under budgetåret 

1973/74 bedrivit informations- och rekryteringsverksamhet samt utbildat 

frivillig personal. Antalet utbildade personer är 1 630. 

Den begränsade medelstilldelningen för budgetåret 1974175 medför 

bl. a. att vissa organisationer, som tack vare friviliigintresset har möjlig

het att utöka sin verksamhet, får avstå från detta. 

AMS föreslår för budgetåret 1975/76 att 3 160 000 kr. skall utgå till 

de frivilliga fÖrsvarsorganisationerna för att 

- reducera bristerna på frivilligpersonal till totalförsvarets civila delar, 

- täcka bristerna som uppstår genom avgång och 

- genomföra anbefalld repetitionsulbildning. 

Den nuvuande tillg<1ngen av frivilligpersonal fäcl;er endast 35 % av 

det beräknade behovet. Någon utbildning för att t~icka bristen är inte 

möjlig med nuvarande mcdclsdisposition. 

AMS har vid meddsberäkningen t:i.git hänsyn till de gratistjänster 

~om tillhaadahålls av det militära försvaret för viss utbildning. Utgifts

ökningar förorsakas av bl. a. höjda utbildningspremier och arvoden till 

instruktörer. Utgifter för utbildning av frivilligorganisationernas kansli

personal ingår också i det begärda beloppet. 

Vapenfria tjänstepliktiga. Under budgetåret 1973/7.+ 

fullgjordes 300 000 tjänstgöringsdagar inkl. repetitionsutbildning och 

överskjutande utbildningsdagar från budgetåret 1972/73. Denna utbild

ningskapacitet svarade dock inte mot det verkliga behovet, varför mer 

än en hel årsklass får vänta ett år innan den kallas till grundutbildning. 

Ca 1 400 personer väntas erhålla tillstånd till vapenfri tjänst under 

budgetåret 1974/75. 
På grund av de begränsningar som f. n. föreligger beträffande möjlig

heterna att anskaffa ytterligare utbildningsplatser beräknar AMS för 

7 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bil. 13 
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budgetåret 1975176, i likhet med för budgetåret 1974175, med grundut

bildning av 950 personer, motsvarande 325 000 tjänstgöringsdagar. Ut
gifterna till förmåner åt vapenfria tjänstepliktiga beräknas till 15,2 milj. 
kr. Därutöver beräknas för familjebidrag 900 000 kr. för särskild hjälp

verksamhet 100 000 kr. samt för ersättning för utbildningskostnader 
300 000 kr. 

Sammanlagt beräknas medelsbehovet under budgetåret 1975176 för 
programmet Totalförsvarsverksamhct till 27,8 milj. kr. 

Föredraganden 

För bidrag till de frivilliga försvarsorganisationerna har för inneva

rande budgetår beräknats ett belopp av 1 850 000 kr. AMS har före

slagit en kraftig höjning av detta belopp. För egen del beräknar jag för 

budgetåret 1975176 bidragen till de frivilliga försvarsorganisationerna 

till 1 900 000 kr. 

För verksamheten med vapenfria tjänstepliktiga bör liksom för inne

varande budgetår gälla att antalet tjänstgöringsdagar får uppgå till högst 

325 000. Med hänsyn till hittillsvarande medclsförbrukning beräknar 

jag utgifterna för delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga till 12,1 milj. 

kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen i det föregående hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Totalförsvarsverksamhet för budgetåret 1975176 anvisa ett 
förslagsanslag av 22 020 000 kr. 

B 6. Arbctsmarknadsverkct: Anskaffning av utmstning 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

8 413 021 

1000 000 

7 000 000 

Reservation 9 490 000 

Från anslaget bestrids arbetsmarknadsverkets utgifter för anskaffning 

av utrustningsföremål, vilkas anskaffningsvärdc överstiger 10 000 kr. 

och vilkas livslängd överstiger tre år. Annan utrustning anskaffas med 

anlitandc av resp. programanslag. 

AMS 

Utrustningskapitalets omfattning samt- anskaffningar under budgetåren 

1973/74-1975/76 framgår av följande sammanställning. 
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Utrustningens värde efter avskrivningar samt anskaffningar (tusental kr.) 

Slag av utrustning 

Byggnader 
Aske gård 
Maskiner och fordon för 
byggnads- och 
anläggningsarbeten 
Vagnar och bodar 
Maskiner för industriella 
beredskapsarbeten 
Maskiner för 
kontorsarbetscentraler 
Tjänstebilar 
Tryckerimaskiner 
Teleutrustning 
Kontorsinventarier 
Centralregister 
Förvaltningslokaler, Solna 
Flcxtidutrustning, Solna 

Summa 

47 882 

9 225 
8 630 

6 530 

532 
172 

97 

73 068 

I 401 
67 

4219 

278 
186 

302 
268 

l 692 

8413 

35 705 
6030 

7 650 
6 880 

7 725 

598 
275 

52 

649l5 

170 
954 

3102 

I 000 

I 175 
265 
993 

4 308 

11967 

28480 
5 425 

5 430 
6325 

8 540 

I 335 
180 
35 

55 750 

AMS räknar inte med att nyanskaffa eller ersätta några förläggnings
byggnader under budgetåret 1975/76. Viss komplettering är dock er
forderlig. För ersättningsanskaffning av en ekonomibyggnad och ny
anskaffning av tre fritidsbyggnader beräknas medelsbehovet till 300 000 
resp. 200 000 kr. 

Under de närmast föregående budgetåren har AMS endast i be
gränsad omfattning ny- och ersättningsanskaffat cntreprenadmaskiner 
för beredskapsarbeten. Denna anskaffning har avsett ersättning av för
slitna eller tekniskt föråldrade maskiner. Även för budgetåret 1975/76 
planerar AMS att hålla oförändrad teknisk standard på maskinparken. 
Endast ersättningsanskaffningar till följd av särskilda omständigheter 
planeras. Exempel på sådana är de krav som ställs på maskinernas kon
struktion och utrustning till skydd mot buller och damm på arbetsplat
sen. Investcringsutgifterna beräknas till 1 350 000 kr. 

I juni 1972 utfärdade arbetarskyddsstyrelsen nya bestämmelser angå

ende normerna för personalvagnars (används vid beredskapsarbeten) 

standard och utrustning. Detta medför att arbetsmarknadsverket i vissa 
fall måste bygga om eller utrangera vagnar. Enligt bestämmelserna skall 

dessa åtgärder vara genomförda senast vid utgången av kalenderåret 
1975 och AMS räknar med att arbetet kan vara slutfört under hösten 

nämnda år. Medelsbehovet för ersättningsanskaffningen beräknas till 
800000 kr. 

De ökade kostnaderna för material och löner vid de industriella be-

500 

I 350 
800 

3 000 

800 
300 

I 200 
200 

I 750 

100 

10000 

23470 
4 880 

4 875 
5 740 

9130 

1 720 
375 

20 

50210 
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rcdskapsarbetena har medfört behov av fortlöpande översyn och ra
tionalisering av olika tillverkningsmetoder. Denna översyn föranleder ett 

investeringsbehov om 1 milj. kr. för budgetåret 1975/76. Den tekniska 

utvecklingen leder till att maskiner och utrustning blir tekniskt föråldra

de och olönsamma. För sådan ersättningsanskaffning beräknas utgifterna 
till 2 milj. kr. 

Verksamheten vid kontors:ubetscentralerna har i enlighet med Kungl. 
Maj:ts föreskrifter inriktats på att anskaffa betalda arbetsuppgifter. 
AMS konstaterar att den första fasen i arbetet med att omvandla kon
torsarbetscentraler till produktiva enheter är till ända. En andra fas 
bör ha som mål att ersätta vissa arbetsuppgifter med sådana som bättre 
tillvaratar de sysselsattas arbetsförmåga och ger bättre lönsamhet. Vissa 
små kontorsarhetscentraler behöver utökas. Det är svårt att förutse 

utvecklingen men AMS anser att investeringsbehovet inte kommer att 

understiga innevarande budgetårs varför motsvarande belopp om 800 000 
kr. föreslås för budgetåret 1975176. 

Arbetsmarknadsverkets behov av fordon och transporter tillgodoses 
huvudsakligen på annat sätt än genom egna tjänstebilar. Tio tjänstebilar 

måste dock utrangeras och utgifterna för ersättningsanskaffningen be
räknas till 300 000 kr. för budgetåret 1975/76. 

Länsarbetsniimnderna och arbetsförmedlingarnas investeringsbehov 
för ny- och ersättningsanskaffning av telefonväxlar har beräknats till 

800 000 kr. och för snabbtelefonanläggningar till 400 000 kr. 
För ersättningsanskaffning av bokföringsmaskiner och viss övrig kon

torsutrustning erfordras 200 000 kr. 
En bättre samordning av arbetsförmedlingens insatser erfordrar att 

blankettmaterialet förvaras på ett och samma ställe. Modernare utrust
ning för aktförvaringen är nödvändig så att man snabbare kan komma 

fö blankettmaterialet och så att blanketthanteringen rationaliseras. Sy
stemet med självinskrivning av arbetssökande kommer att bibehållas när 
ADB-tekniken införts. Vad gäller utrednings~irendcn förutses ingen ~ind
ring vid användandet av blanketter, forrnufar och andra handlingar. 

Under återstoden av 1970-talet kommer således inte behovet av kort

och aktautomater att påverkas av införandet av ADB. Med de anskaff

ningar som gjorts under budgetåret 1973/74 och planerats för budgetåret 

1974175 innebär investeringarna under budgetåret 1975/76 (1 750 000 

kr.) att samtliga förmedlingar fått sina behov av teknisk utrustning för 

förvaring av sökandeblanketter tillgodosedda. 
Om flexibel arbetstid införs vid AMS' förvaltningslokaler i Solna er

fordras för anskaffning av registreringsapparatur 100 000 kr. 

Det totala medelsbebovet för anslaget Anskaffning av utrustning under 

budgetåret 1975176 beräknas till 10 milj. kr. 
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Föredraganden 

Vid ingången av budgetåret 1974175 fanns under ifrågavarande an
slag en betydande reservation, som i huvudsak bedömdes tiilräcklig för 
att tillgodose arbetsmarknadsverkets investeringsbehov under innevaran
de budgetår. Häri finns inräknat utgifter för AMS's flyttning till nya 
lokaler. Emellertid kommer jag senare idag att hemställa att regeringen 
föreslår riksdagen att anvisa 1,5 milj. kr. på tilläggsstat Il för att under 

innevarande budgetår möjliggöra vissa nödvändiga investeringar vid de 

industriella beredskapsarbetena i Överkalix och Törefors. De härigenom 

tillgängliga medlen bedömer jag skall kunna tillgodose arbetsmarknads
verkets investeringsbehov fram till utgången av budgetåret 1974/75. Jag 

beräknar medelsbehovet för budgetåret 1975176 under ifrågavarande an

slag till 7 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 7 000 000 

kr. 

B 7. Arbctsmarknadsverket: Fönaltning al' utrustning 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

l_ 

1 000 
1975176 Förslag 1 000 

Reservation 111527708 

' Under budgetåret har intäkterna överstigit kostnaderna med 6 5'27 708 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet För
valtning av utrustning, vilket utgör ett serviceprogram för försörjning av 
övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan utrustning 
får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket, varvid hyran skall 
beräknas så att samtliga uppkommande kostnader täcks. Programmet 
består av delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maskiner och 
fordon m. m. 

AMS 

För 1 ägg ni n g s byggnad c r. Detta delprogram avser förvalt

ning av förläggningsbyggnader som skall disponeras under delprogram

men Arbetsmarknadsutbildning, Allmänna resp. Särskilda beredskaps

arbeten, Omhändertagande av flyktingar och Vapenfria tjänstepliktiga 

samt för extern uthyrning till företag, kommuner m. fl. Behovet av in

kvartering skall i första hand tillgodoses genom förhyrning på den all-
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männa bostadsmarknaden, men krav på snabba förläggningsinsatser 
samt svårigheter att i vissa orter anskaffa bostäder på den öppna mark
naden medför att AMS ändå måste kunna tillhandahålla inkvartering i 
särskilda förläggningsbyggnader. AMS räknar emellertid med en fort
satt nedskärning av antalet förläggningsplatser i egna byggnader enligt 
följande. 

Antal för/äggningsplatser vid utgången av resp. budgetår 

Ändamål 1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall 

Arbetsmarknadsutbildning 3 260 3 350 3 550 
Allmänna beredskaps-
arbeten 270 260 260 
Särskilda beredskaps-
arbeten 1 070 I 100 1 100 
Flyktingförläggningar 360 360 360 
Vapenfria tjänstepliktiga 350 350 330 
Uthyrda till kommuner, 
företag m. fl. 2950 2 800 2000 
Outhyrda bostäder m. m. 850 200 200 

Summa 9110 8420 7800 

Under budgetåret 1973174 har fyra familjebostäder för zigenare av
yttrats. Anskaffning av speciella familjebostäder har inte förekommit, 
medan tre har sålts. Den beräknade utvecklingen av kostnader och in
täkter för delprogrammet Förläggningsbyggnader framgår av följande 
tabell. 

Kostnader oclz intäkter i förläggningsverksamheten (milj. kr.) 

Slag av 1973/74 1974/75 1975/76 
kostnader/intäkter Utfall 

Kapitalkostnader 14,3 10,2 8,7 
Reparation och underhåll 3,2 4,0 4,0 
Drift- och flyttningskostna-
der för outhyrda byggn. 0,2 0,2 0,1 
Administration 0,7 0,6 0,7 

Summa kostnader 18,4 15,0 13,5 

Intern uthyrning 13,5 9,2 9,7 
Extern uthyrning 4,7 3,8 2,0 
Sålda byggnader 5,9 2,0 1,8 

Summa intäkter 24,1 15,0 13,5 

M a sk i n e r o c h f o r d o n m. m. Under detta delprogram förval
tas AMS' maskinpark. Den är sammansatt så att den huvudsakligen fyl
ler behovet av maskiner för styrelsens arbeten inom vägbyggnad, vatten
och avlopp, skogsvård och annan anläggningsverksamhet samt för de 

industriella beredskapsarbetena och kontorsarbetscentralcrna. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 

ökningen av maskinparken budgetåret 1973174 avsåg maskiner för 
industriella beredskapsarbeten och kontorsarbetscentraler. För bygg
nadsverksamheten har behovet av tyngre maskiner för schaktning och 
transport tillgodosetts genom inhyrning och kostnaderna härför har un
der budgetåret 1973174 uppgått till 24 milj. kr. AMS räknar med en 
oförändrad omfattning av verksamheten de närmaste budgetåren. 

Kostnader och intäkter för maskinulrustning m. m. (milj. kr.) 

Slag av 1973/74 1974/75 1975/76 
kostnader/intäkter Utfall 

Kapitalkostnader 9,3 8,8 9,0 
Reparation och underhåll 6,9 7,0 7,5 
Förrådets drift 0,4 0,4 0,5 
Inhyrning 0,3 0,3 0,5 
Administration 0,8 0,4 0,4 

Summa kostnader 17,7 16,9 17,9 

Hyror från intern uthyrning 14,7 13,0 14,4 
Hyror från extern uthyrning 3,3 3,1 2,9 
Försäljningsintäkter 0,5 0,8 0,6 

Summa intäkter 18,5 16,9 17,9 

Av hyrorna från intern uthyrning under budgetåret 1975176 beräknas 
6,2 milj. kr. avse allmänna beredskapsarbeten, 7,4 milj. kr. särskilda be
redskapsarbeten och 800 000 kr. övrig intern uthyrning. 

F öredragande11 

Under de båda delprogrammen beräknas samtliga utgifter bli täckta 
av inkomster. Anslaget bör med hänsyn till det anförda i likhet med för 
budgetåret 1974175 föras upp med endast ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning för bud

getåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 8. Arbetsdomstolen 

197317 4 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

672 265 
752 000 

1 538 000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mal rörande kollektivavtal och 
andra arbetsrättsliga tvister. Till följd av lagen (1974: 371) om rätte

gången i arbetstvister och övrig nytillkommen arbetsrättslig lagstiftning 
har genomgripande förändringar skett i domstolens organisation och 
verksamhetsformer. Sålunda består arbetsdomstolen numera av två ord-
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förande och 16 andra ledamöter. Reformerna har också föranlett en för

stärkning av domstolens kansli. För att täcka de ökade lönekostnader 
m. m. som reformerna har medfört har anslaget för budgetåret 1974175 
uppräknats med 434 000 kr. till 1 186 000 kr. Beloppen i följande tabell 
~ir omräknade i enlighet härmed. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 6 
Övrig personal 6 

12 

Anslag 
Lönekostnader 703 500 
Ersättning till ledamöter 217 500 
Sjukvård l '.lOO 
Rescersättningar 6 500 
Lokalkostnader 207 400 
Expenser 49 800 

Summa 1186 000 

Arbetsdomstolen 

Beräknad ändring 1975/76 

Arbetsdomstolen Före
draganden 

+295 800 +290 800 
-i- 83 700 73 700 
+ 1200 -i- 1 200 

- 22400 22400 
+ 20200 ' 8 700 -;-

+378 500 +352000 

1. Pris- och löncomräkning 335 500 kr., varav 39 11)0 kr. avser höjt 

lönekostnads pålägg. 
2. Medlen för sammanträdcsarvoden samt för vikariats- och över

tidsersättningar behöver räknas upp. 
3. Medelsbehovet för expenser kommer att stiga till följd av verk

samhetens ökande omfattning. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 1 538 000 kr. 

B 9. Statens förlikningsmaunaexpedition 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

524 522 

648 000 

649 000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det stat

liga förlikningsväscndct och leds av en styrelse. Chef för förlikningsman

naexpeditionen är en byråchef. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975 /76 

Statens förliknings- Före-
rnannaexpedition draganden 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig person al 3 -I -1 

s -1 -1 

Anslag 
Löneko;tna der 329 000 -9400 -9400 
Er,ätlning till förliknings-
m:in m.fi. 252 000 +7400 +7400 
Sjukvård 200 
Re;~:mättnin gar 26400 
Lokalkoitn1d er 30900 + 2 000 + 2000 
E"<p!n;er 7000 -i- 1 000 -, 1 000 
Er.>ättnin~ar för distriktsför-
likninri;mä nnens expenser 2 500 

Summa 648 000 -:-1 000 +1000 

State;is f örlikningsma111zaex pcdit ion 

1. Pris- och löneomräkning 20 000 kr., varav 17 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. f\kdelsbehovet för avlöningar minskar med 19 000 kr., eftersom 
den hittillsvarande kontorsbiträdestjänsten inte längre behövs. 

Fi>rcdra1ta11den 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens f örlikni11gsma1111aexpcdition för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 649 000 kr. 

B 10. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

12 733 

30 000 

30 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frå
gor som avser tillämpningen av lagen (1949:345) om rätten till arbets

tagares uppfinningar. Nämnden består av ordförande och sex ledamö

ter. Anslaget för budgetåret 1975176 bör föras upp med oförändrat be

lopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 30 000 kr. 
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C ARBETSMILJÖ 

Politikens allmänna riktlinjer 

Med begreppet arbetsmiljö avses arbetets villkor i vid mening. Till ar
'betsmiljön hänförs sålunda inte bara frågor om arbetarskydd och arbets
tid utan även anställningstrygghet och åtgärder för att främja anställ
ning av svårplacerade. Från och med år 1974 har dessa frågor förts 
·samman till en arbetsmiljöenhet inom arbetsmarknadsdepartementet. 
Syftet är att understryka sambandet mellan individernas arbetssituation 
-och anställningsförhållanden samt sysselsättningsförhållandena i sam
hället. Samhällets sysselsättningspolitik har under senare år i allt högre 
,grad inriktats på att öka anstäliningsskyddet i företagen, intensifiera 
.arbetet för att bereda personer med handikapp arbete i det reguljära 
.arbetslivet samt förändra arbetsplatserna så att skador, förslitning och 

utstötning motverkades. 
1973 års riksdag fattade en rad viktiga beslut rörande anställnings

-skydd och arbetsmiljö. Reformerna har trätt i kraft under år 1974 och 
påverkar i tilltagande utsträckning förhållandena i arbetslivet. Arbetet 

med att förverkliga lagstiftningens syften kommer att prägla arbetsmil
jöarbetet också under år 1975 samtidigt som förslag väntas från arbets
rättskommitten i början av året och från arbetsmiljöutredningen vid års
skiftet 1975/1976. 

Lagarna om anställningsskydd och om vissa anställningsfrämjande åt
gärder har trätt i kraft den 1 juli 1974. Lagen (1974: 12) om anställ
ningsskydd innebär väsentliga förbättringar av den enskildes trygghet i 
.anställningen. Uppsägning skall vara sakligt grundad. De i lagen garan
terade uppsägningstiderna innebär för flertalet löntagare en förlängning 
av dittills gällande uppsägningstider. Genom regler om varsel och över
läggning har arbetstagarorganisationerna fått insyn i företagens per
sonalpolitik. Lagen (1974: 13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 
innehåller dels föreskrifter om skyldighet för arbetsgivare att lämna 
varsel till länsarbetsnämnd innan en driftinskränkning genomförs, dels 
regler som möjliggör för arbetsmarknadsmyndigheterna att påverka 
företagens anställningspolitik i syfte att ge arbete åt äldre personer och 
personer med handikapp. 

Lagen om anställningsskydd är på flera punkter dispositiv och kan er
sättas av kollektivavtal. Så har också skett i stor utsträckning, bl. a. i 
fråga om provanställning, uppsägningstider, turordningsregler och före
trädesrätt till ny anställning. På det statliga området har en motsvarande 
.anpassning skett genom författningsregler efter överläggning med perso
nalorganisationerna på detta område. Inom departementet har inrättats 
en särskild arbetsgrupp med uppgift att fortlöpande följa lagstiftningens 
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tillämpning. Under hösten 1974 har samtliga huvudorganisationers syn
punkter inhämtats. Motsvarande uppföljning avses ske under våren 
1975. 

Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder bildar bl. a. grund för 
anpassningsgruppernas verksamhet i företag och förvaltningar. En an
passningsgrupp består normalt av representanter för arbetsgivare och 
löntagarorganisationer samt för arbetsförmedlingen i distriktet.. Anpass
ningsgruppernas syfte är att överlägga om och initiera sådana föränd
ringar av arbetsplatser och arbetsuppgifter att personer med handikapp 
kan få anställning i företaget resp. att redan anställda personer kan 
behålla sin anställning. F. n. finns ca 4 300 anpassningsgrupper in
rättade. 

En särskild arbetsgrupp inom departementet har i samverkan med 
AMS och i kontakt med huvudorganisationerna på arbetsmarknaden 
kontinuerligt sökt följa verksamhetens utveckling, bl. a. genom besök på 
skilda arbetsplatser. Den bild gruppen därvid fått är att resultatet av an
passningsgruppernas arbete är mycket skiftande. Samtidigt som positiva 
erfarenheter redovisas från aktiva anpassningsgrupper finns det ett 
stort antal grupper där verksamheten haft en begränsad omfattning. 
Skiftande erfarenheter redovisas också i en rapport över verksamheten 
som Jämnats av AMS. 

Även om sålunda arbetet i anpassningsgrupperna på många håll ännu 
inte nått den omfattning som krävs för effektiva resultat är erfarenhe
terna från arbetet i aktiva grupper så goda att de understryker det nöd
vändiga i en utbyggnad och förstärkning av verksamheten. I en nyligen 
publicerad undersökning från ett representativt urval av företag inom 
verkstadsindustrin redovisas resultat som understryker det stora behovet 
av insatser på arbetsplatserna av det slag som sker i anpassningsgrup

pernas verksamhet. Ca 1/4 av de anställda har enligt egen uppfattning 
patagliga besvär i arbetet av fysisk, psykisk eller social natur. En stor 
andel av dessa anställda anser att besvären skulle minska eller helt för
svinna genom relativt begränsade förändringar av arbetsplatserna eller 
arbetsuppgifterna. Undersökningen visar också att de anställda har en 
övervägande positiv inställning till kamrater med handikapp. 

Regeringen har nyligen ställt ytterligare medel till AMS' förfogande 
för information, utbildning och konferenser rörande anpassningsar
betet. En rad konferenser på regional nivå kommer att äga rum under 
våren. För nästa budgetår har under anslaget B 1. Arbetsmarknadsser
vice medlen för informationsverksamhet räknats upp för fortsatta in

satser av detta slag. Även det stora antalet nya tjänster som föreslås 
för arbetsmarknadsverket skall ses mot bakgrund av behovet av för
stärkta insatser från arbetsmarknadsverkets sida i anpassningsarbetet. 

För att underlätta för svårplacerade att behålla eller erhålla arbete på 

den ordinarie arbetsmarknaden eller att driva egen rörelse finns skilda 



:Prop. 1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 109 

former av bidrag till arbetshjälpmedel åt handikappade. I fråga om dessa 

föreslås vissa förändringar. 
Antalet platser i halvskyddad sysselsättning närmar sig nu 7 500. Bi

-drag till den som inrättar halvskyddad sysselsättning utgår med 40 % av 

-den avtalsenliga lönen. Denna stödform är betydelsefull i arbetet på att 

främja anställning av personer som riskerar förbli utan fast anställning. 
En fördubbling av anslaget från 60 till 120 milj. kr. föreslås nu, vilket 

bör medge en ökning av antalet platser till 13 000 a 14 000. En ökning 

av den halvskyddade verksamheten av denna storlek bör på samma sätt 

:Som stödet till anpassningsgruppernas arbete vara ägnad att minska 

behovet att inrätta platser vid verkstäder för skyddat arbete och att 

etablera industriella beredskapsarbeten. 
Frågan om organisation och huvudmannaskap för den skyddade 

verksamheten utreds f. n. Den härför tillkallade kommitten beräknas 

redovisa sina överväganden under år 1975. 
De senaste årens lagstiftning om ökat anställningsskydd och ökat in

flytande för de anställda i företagen bygger i hög grad på aktiv medver

kan från de fackliga organisationerna. En grundläggande förutsättning 

för att lagstiftningen skall fungera är att de fackliga förtrocndcmlinnen 

har rörelsefrihet på arbetsplatsen samt tid att ägna sig åt fackligt arbete 

på betald arbetstid. Lagen (1974: 358) om facklig förtroendemans stäil

ning på arbetsplatsen, som har trätt i kraft den 1 juli 1974, syftar till att 

garantera detta. I lagen har den fackliga organisationen fått tolkningsfö

reträde Yic! tvist i fråga om bl. a. den tid som den förtroe!1devaldc behö

ver för sitt uppdrag. Även denna lag är dispositiv på flera punkter. Hit

tills har emellertid avtal triiffats endast i nfigra enstaka fali. De fackliga 

organisationerna har använt sig av tolkningstöretriidct. Vägkdan<le 
do:nar kan efter hand väntas i arbetsdomstolen. 

Departementet har utarbetat en informalionsskrift rörande de lagar 
som tdiddc i kraft den 1 juli 1974. Skriften har spritts frnmför alit ge
nom arbetsmarknadens olika organisationer och har nått en upplaga av 
över 200 000 exemplar. Skriften eller en sammanfattning av dess inne
håll har också översatts till de vanligaste invandrarspråken. 

Från och med den 1 januari 1975 g:iller en ny lag om arbetstagares 
rätt till ledighet för utbildning. Lagen (1974: 981) syftar till att ge de an

sfallda ökade möjligheter att delta i vuxenutbildningen. Någon begräns

ning görs inte i fråga om utbildningens art eller länd. Däremot skall be

träffande ledighetens förläggning tas skälig hänsyn såväl till arbetsta

garens önskemål som till intresset av att verksamheten hos arbetsgivaren 

kan fortg5. utan allvarlig störning. Kan flera ledigheter inte samtidigt till
godoses, ges företräde åt arbetstagare som vill delta i facklig utbildning 

eller som inte har utbildning motsvarande nioårig grundskola. De kol
lektivavtabbundna fackföreningarna på arbetsplatsen -har tillagts ett 
betydande inflytande över lagens tillämpning. 
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Ett betydelsefullt steg när det gäller att förbättra arbetslivets villkor 
togs genom 1973 års arbetsmiljöreform. Den utgjorde en första etapp i 
det omfattande arbetet på att skapa en ny arbetsmiljölag. Reformen in~ 
nebär en utbyggnad av skyddsorganisationen på arbetsplatserna. Skydds
kommitteerna och skyddsombuden har fått stärkt ställning. Nya regler 
har också införts om förhandsgranskning från arbetarskyddssynpunkt av 
nya eller ändrade arbetslokaler m. m. De nya förhållandena har av
görande betydelse för arbetet att förbättra arbetsmiljön. 

För att underlätta ett systematiskt skyddsarbete utifrån de anställdas 
krav även på de mindre arbetsplatserna utses s. k. regionala skyddsom
bud. Till deras verksamhet utgår bidrag från arbetarskyddsfonden. Från 
fonden utgår också bidrag till den grundläggande utbildning av skydd
sombuden som har startat över hela landet under år 1974. Under inne
varande budgetår beräknas ca 60 000 skyddsombud genomgå grundut
bildning. 

Stor betydelse för reformarbetet på arbetsmiljöområdet har arbetar
skyddsfonden också när det gäller att lämna bidrag till forskning och 
teknisk utveckling. Sedan fonden startade sin verksamhet den 1 janu
ari 1972 har ca 35 milj. kr. anvisats härför. 

1973 års arbetsmiljöreform innebar en utbyggnad av yrkesinspektio
nen. En ny organisation trädde i kraft den 1 juli 1974, som innebär att 
antalet distrikt har ökat från 11 till 19 och att beslutande nämnder med 
representation från arbetsmarknadens parter har knutits till inspektio
nen. Yrkesinspektionen har under senare år också tillförts betydande 
personalförstärkningar. Nu föreslås en ytterligare utbyggnad med 40 
tjänster. De nya tjänsterna motiveras främst av ett ökat behov av råd
givning och service för det lokala skvddsarbetet och för att bevaka 
de kemiska hälsoriskerna. 

Vid arbetarskyddsstyrelsen föreslås 38 nya tjänster tillkomma. Det 
är nödvändigt med en resursförstärkning av denna storleksordning för 
att klara den ökning av arbetsuppgifterna som följer av behovet att bätt
re kunna kontrollera kemiska ämnens och varors verkningar i arbetslivet 
och för att ytterligare kunna vidga verksamheten att ge råd och anvis
ningar för yrkesinspektionen och för det lokala skyddsarbetet. Utbygg

naden bör därför i första hand ske på styrelsens tillsynsavdelning men 

även den arbetsmedicinska verksamheten såväl i Stockholm som vid 
filialen i Umeå behöver förstärkas. Avsevärda förstärkningar sker i 
fråga om styrelsens resurser för information. Syftet är bl. a. att i kraftigt 

vidgad omfattning ge information direkt till skyddsombud och anställda. 
Under år 1974 har arbetstidsfrågorna tilldragit sig ett stort intresse i 

det politiska arbetet. Inom departementet har påbörjats ett arbete med 
att kartlägga vissa frågor angående tillämpningen av 1970 års arbetstids
lag. Arbetet beräknas bli slutfört senare i år. 

Vid en överläggning mellan regeringen och löntagarorganisationerna. 
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i juni 1974 har lagts fast att det långsiktiga målet för framtida arbets

tidsförkortningar är en 30-timmars arbetsvecka uppnådd genom en för
kortning av den dagliga arbetstiden. Samtidigt deklarerades att det är 
parterna på arbetsmarknaden som måste avgöra i vilken takt detta 
långsiktiga mål kan uppnås och hur generella arbetstidsförkortningar 

skall vägas mot andra arbetstidsreformer och mot andra standardut
tag. Som ett resultat av överläggningarna har en särskild delegation för 

arbetstidsfrågor inrättats för att underlätta för parterna på arbetsmark

naden att överblicka det utredningsarbete i arbetstidsfrågor som pågår i 
skilda sammanhang och för att ta fram det underlag som erfordras för 

att bedöma i vilken takt framtida generella arbetstidsförkortningar kan 

ske. Det underlag som delegationen närmast avser att ta fram rör den 

faktiska arbetstidens utveckling, arbetstidsförkortningarnas inverkan på 

produktion och sysselsättning, arbetsmarknadsparternas bedömningar av 
hittillsvarande och framtida arbetstidsförkortningars ekonomiska konse

kvenser samt arbetstidsförkortningars inverkan på familje- och service

förhållanden. 
Den år 1974 tillsatta semesterkommitten arbetar utifrån förutsätt

ningen att kunna presentera ett förslag omkring årsskiftet 1975-1976. 
Kommitten har i uppdrag att bl. a. överväga en förlängning av den lag
stadgade semestern från fyra till fem veckor. 

På det internationella planet börjar nu ett relativt omfattande arbete 
komma igång på arbetsmiljöområdet. Sverige deltar aktivt i detta arbete 
och underströk arbetsmiljöfrågornas stora vikt bl. a. vid internationella 

arbetsorganisationens senaste konferens. Vid 1976 års arbetskonferens 

kommer arbetsmiljöfrågor att få en framträdande plats. Inom organi
sationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har arbets
miljöfrågorna tagits upp på svenskt initiativ. Under år 1974 har en ut
förlig rapport lämnats till OECD om utvecklingen på arbetsmiljöns 
område i Sverige. Även Europarådet har tagit upp arbetsmiljöfrågorna 
till behandling. På det nordiska planet pågår sedan flera år ett omfattan
de utbyte av erfarenheter på arbetsmiljöområdet. 

C 1. Arbetarskyddsstyrelsen 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

30 752 982 
33 585 000 

41365000 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 
arbetstidsfrågor, däri inbegripet arbetsmedicinska frågor och frågor rö

rande den centrala tillsynen på arbetsplatserna enligt produktkontroll
lagstiftningen. Styrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektioncn~ 

Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse; Denna utgörs av en gene
raldirektör och en överdirektör samt nio ledamöter som representanter 
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för bl. a. parterna på arbetsmarknaden. Inom verket finns tre avdel

ningar. Dessa är tillsynsavdelningen, arbetsmedicinska avdelningen och 

administrativa avdelningen. 

Personal 
Handliiggamle personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönckostn:.lch:r 
Sjukviml 
Rcscersättningar 

Diira" 11/1)1t11wrdi.1ka resor 
Leka I kostnader 
Expenser 
Vi>>ä ko:;tnadcr för utbilJning 
av fön:l~gsl;ikar~ i 
sncialrn~dicin 
Upply:;ning m. m. pil arbcrar
;;kvddets (•mr~1dc 
l'ppdragwcrb::imhcl 

Summa 

1974/75 

186 
172 

358 

24 920 000 
39 000 

807 000 
( 110000) 

2 119 000 
J 225 000 

100 000 

700 Ol'O 
I 675 000 

33 585 000 

Beräknad ändring 1975 /76 

Arbetarskvdds
styrelsen .. 

+55 
-f-25 

+so 

+9 857000 
32000 

-i- 272 000 
( + 10 000) 
+ 976 ooo· 
+1615000 

8 000 

+ 556 000 

+13 316 000 

Före
draganden 

+29 
+ 9 
+38 

+5 183 000 
+ 24000 
+ 156 000 

(-'- 10 000) 
-r- 579 000 
+ 525 000 

8 000 

+ 1 000000 
+ 305 000 

+ 7 780 000 

Inkomster, som redovisas på driftbudgetens inkomstsida under Uppbörd i sta
;,;1v; verksa:nhet, beräknas till 2 210 000 kr. (l'J74/75 I 825 000 kr.) . 

. -! rhct arskydclssty rclsen 

J. Pris- och löneomräkr.ing J 457 000 kr., varav 831 000 kr. avser höjt 

lönc kostn::idspå!iigg. 
2. 0-alternativct kan uppnås genom en generellt minskad insats för an

vis[1ings- och forskningsarbete. 

3. Tillsynsavdelningen behöver ytterligare resurser främst för att få 
möjlighet att förstärka lednings- och samordningsfunktionen i förhållan

de till yrkesinspektionen samt för att intensifiera arbetet med anvis

ning~\r till förebyggande av olycksfall och ohälsa. Resursförstärkningar 

behövs också för tillsynen enligt produktkontrollagstiftningen och för 

andra angelägna frågor på det kemiska området. Behovet beräknas till 

fyra avdclningsdirektörer, 17 byrådircktörer, tre byråingenjörer och fyra 

biträden. Därutöver föreslås enheten för medicinska och sociala frågor 

omorganiserad till byrå, varvid en tjänst som avdelningsdirektör bör er

sättas med en tjänst som byråchef. Enheten behöver dessutom förstärkas 

med en tjänst som psykolog och en tjänst som byrådirektör för vissa 

handikappfrågor ( + 3 152 383 kr.) 
4. Vid den arbetsmedicinska avdelningen, behövs en tjänst som byrå

direktör som assistent åt avdelningschefen. Inom den medicinska enhe-
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ten erfordras en tjänst som läkare för experimentell toxikologi samt en 
tjänst som förste forskningsingcnjör. För frågor rörande luidirritcrande 
och allergiframkallande ämnen krävs en tjänst som läkare, och för do
kumentation och undersökning av olika gifters inverkan på nervsystemet 

behöver en tjänst som laborator inrättas. Vidare behövs två tjänster som 
laboratorieassistent. Inom den kemiska enheten behövs en tjänst som 

ingenjör för forsknings- och utvecklingsarbete rörande metallanalyser 

samt vidare en som laboratorieassistent. Inom den tekniska enheten er

fordras en tjänst som laborator för olyeksfallsforskning. För forskning 

-0ch undervisning rörande klimat- och ventilationsfrågor samt lösnings
medelsfrågor behövs tre avdelningsingenjörer och en förste forsknings

ingenjör. En biträdcstjänst som sekreterare åt enhetschefen erfordras. 

Inom den arbetsfysiologiska enheten erfordras för ergonomiska studier 

av olika typer av skyddsutrustning samt för frågor rörande bl. a. ma
skinergonomi två tjänster som förste forskningsingenjör samt vidare en 
som laboratorieassistent. Behovet att utvidga verksamheten vid den ar
betspsykologiska enheten till att omfatta sociologiska och social-psykolo
giska frågor motiverar inrättande av en tjänst som psykolog ( + 1 758 16-1-
kr.). 

Inom ramen för den planenliga uppbyggnaden av den arbetsmedicins

ka filialen i Umeå behövs inom den medicinska enheten en tjänst som 
läkare för yrkcsmedicinska frågor. Den kemiska enheten behöver till

föras en tjänst som förste kemist samt en laboratorieassistent. För stu

dier av arbetsmiljöfaktorer speciellt inom norrländsk industri erfordras 
inom den tekniska enheten en tjänst som förste forskningsingenjör samt 
två tjänster som avdelningsingenjör. Den arbetsfysiologiska enheten be
höver tillföras en tjänst som läkare och en som laboratorieassistent. 

5. Arbetsbelastningen vid arbetstidsbyrån motiverar en tjänst som 
byrådirektör för föredragning i arbetstidsnämnden. Planeringsenheten 
bör omorganiseras till byrå, varvid nuvarande tjänst som avdclnings
direktör byts ut mot en tjänst som byråchef. Kanslibyrån behöver för
stärkas med en byrådirektör, en byråsekreterare och ett biträde för 
metodik- och rationaliseringsfrågor samt utredningsarbete. För hand
läggning av internationella frågor erfordras en tjänst som amanuens. 
En tjänst som förste byråsekreterare behövs för bl. a. kvalificerade upp
gifter i anslutning till kostnadsredovisningen. Verkets snabba expansion 

medför behov av en tjänst som byrådirektör för personaladministrativa 

frågor. En tjänst som byrådirektör erfordras för uppgifter inom doku

mentationsområdet. Byrån behöver vidare tillföras en tjänst som biblio

tekarie, två assistenttjänster samt två biträdestjänster. Utbildningssek
tioncn behöver en byrådirektör och en assistent. Informationssektionens 

kvalificerade arbetsuppgifter motiverar att en tjänst som byrådirektör 

ersätts med en tjänst som avdelningsdirektör. Vidare behöver en tjänst 

som förste byråsekreterare och en som assistent inrättas vid sektionen 

8 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 
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( + 1 447 488 kr.). För service rörande bl. a. materialförråd och verkstad 
erfordras sex tjänster varav en hantverkare, tvl instrumentmakare, en 
förrådsman, en expeditionsvakt och ett biträde. Denna service ges för 
närvarande av livsmedelsverket, som emellertid flyttar till Uppsala i 
augusti 1975 ( + 1 080 236 kr.). 

6. För vikariats- och övertidsersättning, utomnordiska resor, lokaler, 
vetenskaplig apparatur, förnyelse och underhåll av kontorsutrustning 
m. m., datorbasering av register över skyddsombud resp. pneumokonios
registret m. m. behövs ytterligare medel ( +2193 000 kr.). 

För angelägna insatser på informationsområdet krävs ytterligare in
satser. Här avses i första hand informationskampanjer om nya resp. re
viderade abetarskyddsanvisningar. 

Föredraganden 

Den nu pågående utbyggnaden av arbetarskyddsstyrelsen inleddes re
dan budgetåret 1971/72. Sedan dess har styrelsen tillförts ca 130 nya 
tjänster samtidigt som betydelsefulla förändringar skett i fråga om sty
relsens organisation. Av de nyinrättade tjänsterna avser 29 den arbets
medicinska filialen i Umeå som är under uppbyggnad. Även integre
ringen av det tidigare fristående arbetsmedicinska institutet i arbetar
skyddsstyrelsen får ses som ett led i utbyggnaden. Man har på detta sätt 
skapat en rad direkta kanaler mellan forskning och tillämpning. Här
igenom har samordningen effektiverats och underlaget har förbättrats 
för bedömningen av hur forskningen bör inriktas för att ge snabba lös
ningar på aktuella problem i arbetslivet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att chefen för utbildningsde
partementet tidigare denna dag på grundval av riksdagens principbeslut 
föreslagit att en professur i medicin, särskilt yrkesmedicin, skall inrättas 
vid högskolan i Linköping den 1 juli 1975. Professuren avses förenad 
med tjänst som överläkare vid regionsjukhuset i Linköping. Jag vill här 
också nämna att en yrkesmedicinsk klinik är under uppbyggnad vid 
regionsjukhuset i Umeå. Slutligen vill jag erinra om att den högre 
tekniska utbildningen och forskningen inom det arbetsvetenskapliga om
rådet vid högskolan i Luleå har inletts och håller på att byggas ut. 

Det är angeläget att arbetarskyddsstyrelsen får kraftiga personalför
stärkningar även under nästa budgetår. Genom 1973 års arbetsmiljöre
form har skyddsarbctet ute i företagen intensifierats. Därmed har efter
frågan på arbctarskyddsanvisningar ökat. Förstärkningar behövs ock
så för att klara av den kraftigt ökade arbetsbelastningen inom den 
kemiska sektorn. Vid resursavvägningen i detta avseende bör även beak
tas de ökade arbetsuppgifter som är en följd av den nya lagstiftningen 
om hälso- och miljöfarliga varor. Vidare bör den arbetsmedicinska 
verksamheten byggas ut såväl i Stockholm som vid filialen i Umeå. Den 
intensifierade lokala skyddsverksamheten ställer också ökade anspråk på 
information från styrelsen. 
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Jag har beräknat medel för 15 handläggande tjänstemän på tillsynsav
delningen för att utarbeta arbetarskyddsanvisningar samt för att tillföra 

avdelningen ökad kapacitet när det gäller ledning och samordning av yr

kesinspektionens verksamhet. Av denna förstärkning avses sju tjänster 

för ökade insatser i kemiska miljöfrågor och produktkontrollfrågor och 

två för att förstärka avdelningens ledningsfunktion. Vidare är en tjänst 

avsedd att tillföra avdelningen ökad kapacitet för att bevaka handi

kappfrågor i bl. a. anvisningsarbetet. Jag har beräknat medel även för 
tre tjänster som biträden. 

När det gäller den arbetsmedicinska avdelningen i Stockholm har jag 
beräknat medel för följande tjänster. Avdelningen behöver tillföras en 
läkare och en förste forskningsingenjör för att öka kapaciteten på det 

toxikologiska området. Denna förstärkning innebär bl. a. möjlighet att 
intensifiera insatserna mot cancer- och allergiframkallande ämnen i ar
betslivet. Forskningsinsatserna rörande arbetsolycksfallen behöver för

stärkas. Särskilt viktigt är det att närmare undersöka hur maskiner och 
andra redskap redan på konstruktionsstadiet kan utformas så att olycks
fallsrisken minskar. För detta ändamål behöver avdelningen tillföras en 
laborator. Avdelningen behöver vidare tillföras ytterligare kapacitet på 
det arbetsfysiologiska området för att kunna intensifiera utbildnings
verksamhcten i bl. a. ergonomi och för att i ökad utsträckning medverka 
i utvecklingsarbete när det gälier att finna tekniska lösningar för anpass

ning av arbetsmiljön till människor med arbetshandikapp. Härför beräk
nas två förste forskningsingenjörer och en laboratorieassistent. 

Den arbetsmedicinska filialen i Umeå behöver tillföras ytterligare 
personal från den 1 januari 1976. Arbetsmiljöutredningens utbyggnads
plan bör därvid tjäna som riktmärke. Jag har beräknat medel för föl
jande tjänster, nämligen en läkare för den medicinska enheten, en 
förste kemist och en laboratorieassistent för den kemiska enheten, en 
forskningsingenjör och två avdelningsingenjörer för den tekniska enhe
ten och slutligen en laboratorieläkare och en laboratorieassistent för 

den arbetsfysiologiska enheten. 
Kanslibyrån behöver tillföras en byrådirektör för personalfrågor 

samt tre tjänster för bl. a. förråds- och expeditionsvaktsgöromål. Jag 

bar beräknat medel härför liksom för en förstärkning av utbildnings

sektionen med en byrådirektör, främst på grund av sektionens ökade 

arbetsbörda till följd av den pågående utbyggnaden av utbildningen i 

företagshälsovård. 
För angelägna insatser på informationsområdet krävs såväl ytterligare 

personal som särskilda medel. Här avses ökad information om forsk

nings- och utredningsresultat samt information om erfarenheter från till
synsarbetet. Det är samtidigt angeläget att vid sidan av de officiella ar
betarskyddsanvisningarna kunna ge ut informationsmaterial som är 

m~ra Iättillglingligt för såväl skyddsombud som anställda i det Jat;liga 



Prop. 1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 116 

arbetet. Därvid bör beaktas de särskilda informationsbehov som in

vandrarna har. För dessa ändamål har jag beräknat medel för en förste 

byråsekreterare. Vidare förordar jag en uppräkning av anslagsposten 

Upplysning m. m. på arbetarskyddets område med 1 milj. kr. Härige

nom komn1er arbetarskyddsstyrelscn att under nästa budgetär kunna 

disponera 1,7 milj. kr. för detta ändamål. 

Sammanfattningsvis beräknar jag medel för 38 nya tjänster vid arbe

tarskyddsstyrelsen. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag 

medelsbehovet under anslagei till 41 365 000 kr. Jag har därvid räknat 

med ökade medel bl. a. för inköp av vetenskaplig apparatur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetarskyddsstyrelsen för budgetåret 1975176 anvisa ett 

iörslagsanslag av 41 365 000 kr., varav 202 000 kr.· att avrtik

nas mot automobilskattemedlen. 

C 2. Yrkesinspcktioneu 

1973174 utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

24 858 990 

33 520 000 

-n 835 ooo 

Från anslaget bekostas den allmänna yrkesinspektioncn vilken har att 

utöva tillsyn över efterlevnaden av arbetarskydds- och arbctstidslagstift

ningen m. m. samt - inom sitt verksamhetsområde - produktkontroll

lagstiftningen. Allmänna yrkesinspektionen svarar även för arbetstids

inspektionen inom vägtrafiken. Den allmänna yrkesinspektionen har den 

1 juli 1974 omorganiserats från 11 till 19 distrikt. Tillsynen utövas i hu

vudsak genom besök på arbetsplatserna och genom förhandsprövning av 

ritningar m. m. till ny-, till- eller ombyggnad av arbetslokaler m. m. 

Personal 
Handläggand.: personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lön~ku;madcr 
Sjukvård 
Rescersiiltningar 
Lokalkostnadt:r 
Expenser 
Utbildning och in
formation 
Anskaffning och under
håll av in;;trument 

Smmna 

1974/75 

301 
84 

385 

26 611 000 
36 000 

2610000 
2 027 000 

860 000 

1 130 000 

2·16 000 

33 520 000 

Beräknad ändring 1975 /76 

Arbdarskydds
styrelsen 

+ 45 
..,.. 15 

+ 60 

+7 2%000 
+ 6000 
-'- 6')1 000 
-f-2 006 000 

775 000 

+ 320 000 

+ 104 000 

+11198 000 

Före
dragandcn 

-;.30 
+-JO 
+40 

-;-5 372 000 
-t- 4000 
+ 487 000 
+l 895 000 
+ 236 000 

+ 217000 

+ 104 coo 
-j-8 315 000 
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Arbetarskyddsstyre/sen 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 4 643 000 kr., varav 878 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet kan uppnås genom indragning av 16 tjänster för 
handläggande personal och 6 tjänster för övrig personal med därav föl
jande minskning av främst besöken på arbetsplatserna. 

3. För en fortsatt uppbyggnad och förstärkning av yrkesinspcktionen 
erfordras ytterligare personal. Tjänsterna erfordras för att tillgodose 
bl. a. de ökande kraven från den lokala skyddsorganisationen, främst 
från skyddsombuden. Behovet beräknas till 45 tjänster för inspekterande 
personal. Särskilda medel erfordras också för att kunna effektivisera nv
rekrytering av inspekterande personal. Vidare behövs ytterligare 15 bi
träden ( + 6 208 246 kr.). 

4. För en fortsatt utbyggnad av den interna utbildningen erfordras 
ytterligare medel ( +230 000 kr.). 

5. För mätinstrument, kontorsmaskiner och annan utrustning behövs 
ytterligare medel ( +462 000 kr.). 

Föredragund.:;: 

Yrkesiuspektionen har omorganiserats från den 1 juli 1974 i enlig
het med tidigare fattade beslut. Omorganisationen innebär bl. a. att an
talet yrkesinspektionsdistrikt numera uppgår till 19 i stället för tidigare 
11. Till yrkesinspektionen har knutits beslutande nämnder med repre
sentanter för b!. a. arbetsmarknadens parter. 

1973 års arbetsmiljöreform med åtgärder för att skapa en bättre 
arbetsmiljö och att tillförsäkra de anställda ett ökat inflytande över 
dessa frågor på den egna arbetsplatsen har på olika sätt påverkat yr
kcsinspektionens arbetsbörda. Här åsyftas bl. a. de nya och skärpta 
regler om förhandsprövning av nya eller ändrade arbetslokaler m. m., 
cför kraven på medverkan av yrkesinspektionen vid granskning av bygg
nadsförslag har ökat väsentligt. Krav på ökade insatser från inspek
tionens sida ställs även när det gäller utformning av arbetsplatser för 
personer med handikapp. Ett annat område där kraven på yrkes
inspcktionens insatser har ökat är de på senare tid alltmer uppmärk
sammade kemiska miljöriskerna. Arbetarskyddsstyrdsen har för någon 
tid sedan meddelat anvisningar om hygieniska gränsvärden för luft

föroreningar på arbetsplatsen. Det krävs omfattande insatser av yrkes
inspektionen för att kontrollera efterlevnaden av dessa anvisningar 
ute i arbetslivet. Framför allt har kraven på yrkesinspcktionens insatser 
ökat som en följd ;iv de nya reglerna om de anställdas inflytande på 
sin arbetsmiljö. Skyddsombuden har getts avsevärt ökade befogenheter, 
vilka bl. a. innebär rätt att ingripa i riskfyllda situationer. En på detta 
sätt intensifierad bevakning av miljöfrågorna ute i arbetslivet ställer 
höga krav på yrkesinspektionen när det gäller att snabbt ta ställning 
till de frågor som kommer upp. 
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Den nu pågående kraftiga upprustningen av yrkesinspcktionen inled
des redan budgetåret 1971172. Sedan dess har inspektionen tillförts ca 
140 tjänster. Av dessa har 25 tillförts inspektionen från den 1 januari 
1975. Som jag tidigare har nämnt är en fortsatt kraftig förstärkning 
av yrkesinspektionens resurser nödvändig. För nästa budgetår beräknar 
jag medel för 30 inspekterande tjänstemän och 10 biträden. Förstärk
ningen ger ytterligare kapacitet för tillsynen ute på arbetsplatserna och 
därmed stöd !'tt den lokala skyddsorgan'isationen i dess verksamhet. 

Denna förstärkning innebär också möjlighet att utöka bevakningen av 
de kemiska miljöriskerna i arbetslivet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
under anslaget till 41835 000 kr. Jag har därvid räknat ökade medel 
bl. a. för en utökad utbildnings- och informationsverksamhet för yrkes
inspektionens personal och för kommunala tillsynsmän samt för inköp 
av mätinstrument. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Yrkesinspektionen för budgetåret 1975176 anvisa ett för
slagsanslag av 41 835 000 kr., varav 1 487 000 kr. att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

C 3. Statens arbetsklinik 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 299 068 
2 425 000 
2 755 000 

Statens arbetsklinik prövar handikappades förutsättningar för olika ar
beten, bedriver därmed sammanhängande forskning och medverkar vid 
utbildning av rehabiliteringspersonal. 

Arbetskliniken leds av en styrelse om sju ledamöter. Chef för kliniken 
är en överläkare. 

Personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård åt personal 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Inkomster 
Ersättningar för utfört arbete 

Nettoutgift 

1974/75 

28 

2 077 000 
5 500 

25000 
135 000 
65000 

132 500 

2440000 

15000 
2 425 000 

1 Därav för forskning 200 000 kr. 

Beräknad ändring 1975 /76 

Arbetskliniken Före-
draganden 

+ 4 

•+ 702 760 +241 000 

+ 29000 + 29000 
+ 82000 + 40000 
+ 95000 + 15 000 

+908 760 +325 000 

- 8000 - 5000 
+916760 +330000 
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Styrelsen för statens arbetsklinik 

J. Pris- och löncomräkning m. m. 249 000 kr., varav 70 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativct innebär för klinikens del att såväl intern- som cx

ternutbildning måste läggas ned och att kvaliteten på den praktiska pröv

ningen sjunker. 
3. En av de två underläkartjänsterna vid kliniken bör omvandlas till 

en avdelningsläkartjänst. Vidare bör prövningssektionerna tillföras ytter
ligare 2 ingenjörstjänster och 1 lärartjänst. Slutligen behövs en civil
ingenjör för forsknings- och utvecklingsarbetet inom kliniken. Kostna
derna för omvandling av en underläkartjänst till en avdelningsläkartjänst 
och 4 nya tjänster beräknas till 285 760 kr. Dessutom behövs särskilda 
medel för forskningsarbetet (200 000 kr.). 

4. Den riksomfattande informations- och uppföljningsverksamheten 
måste upprätthållas. Nuvarande medelstilldelning för reseersättningar 
beräknas vara tillräcklig. För utrikes tjänsteresor bör dock 6 000 kr. 
avsättas. 

5. Genom en utförd tillbyggnad uppkommer ökade driftkostnader och 
merutgifter för städning. 

6. Tekniska kommunikationsmedel (telefonväxel, buss) och kontors
inventarier behöver nyanskaffas och utbytas (82 000 kr.). 

7. Viss medicinsk utrustning, moderna mätinstrument och annan tek
nisk utrustning samt en statistikmaskin behöver anskaffas (85 000 kr.). 
Kliniken disponerar inga medel för kurs- och konferensverksamhet och 
begär 10 000 kr. för detta ändamål. 

Föredraganden 

Statens arbetskliniks framtida ställning och verksamhetsinriktning 
övervägs f. n. i en utredning rörande viss yrkesinriktad rehabiliterings
verksamhet. En närmare redogörelse för utredningens uppgifter lämnas i 
samband med programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svår
placerade. Jag beräknar det ytterligare medelsbehovet för arbetsklini
kens verksamhet under budgetåret 1975/76 till 330 000 kr. Medel bar 
härvid beräknats för omvandling av en av underläkartjänsterna till en 
avdelningsläkartjänst. Expensmedlen innefattar ett engångsbelopp av 
35 000 kr. för en ny transportbuss. Med hänvisning till sammanställ
ningen förordar jag således att anslaget tas upp med 2 755 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens arbetsklinik för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 2 755 000 kr. 
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C 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975i76 Förslag 

1520 529 823 

676 000 000 
815 929 000 

Reservation 151389 000 

1 Exkl. det tidigare under anslaget redovisade delprogrammet Särskilda bered
skapsarbeten. 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmen Rehabiliterings

och stödåtgärder för svårplacerade och Sysselsättningsskapande åtgärder 
för svårplacerade. Programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för 
svårplacerade består av delprogrammen Arbctsprövning/arbetsträning 
och Utbildning av svårplacerade. I programmet Sysselsättningsskapande 

åtgärder för svårplacerade ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt 
handikappade, Näringshjälp, Arkivarbete, Halvskyddad sysselsättning, 
Skyddad sysselsättning samt Hemarbete. 

1973/74 1974/75 1975/76 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS 

Programmet Rehabiliterings- och 
stödåtgärder för svårplacerade 
Arbetsprövning/ arbetsträning 25 970000 40400000 + 9 800000 
Utbildning av svårplacerade 34 808 000 41 700000 + 20300000 
F örvaltningskostnader 3 051 000 2 734 000 + 666 000 

Programmet Sysselsättnings-
skapande dtgärder för si•dr-
placerade 
Arbetshjälpmedel åt 
handikappade 15 579 000 30 845 000 + 15 955 000 
Näringshjälp 8 983 000 15 500000 + 5 500000 
Arkivarbete 292 349 000 344 677 000 + 40 323 000 
Halvskyddad sysselsättning 39 109 000 60000000 + 40000000 
Skyddad sysselsättning 82 214 000 129 500000 + 19 500000 
Hemarbete 1464000 2100000 + 800 000 
Förvaltningskostnader 17 003 000 8 544000 + 1 756 000 

Summa 520530 000 676 000000 + 154600000 

Arbetsprövning syftar till att genom medicinsk, psykologisk och social 

utredning samt praktiska arbetsprov under yrkesmässiga former kart
lägga den handikappades intressen, anlagsinriktning, fysiska och psykis

ka arbetsförmåga samt arbetsmotivation. Arbetsträningen skall ge en 
systematisk uppträning av den handikappades fysiska och psykiska ar
betskapacitet. Till landstingskommun, kommun, förening eller stiftelse, 

som anordnar avdelning för arbetsprövning eller arbctsträning, utgår 

dels bidrag för anordnande av lokaler och anskaffning av den första 

Före-
draganden 

+ 760000 
+ 12 300 000 
+ 456000 

+ 5 150000 

+ 51 742000 
+ 60000000 
+ 7 700 000 

+ 1 821 000 

+139929000 
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uppsättningen maskiner eller likvärdig utrustning, dels bidrag till driften 
av sådan avdelning samt för klientersättningar, lokalhyror och andra 
driftkostnader. 

Utbildning av svårplacerade, som sker vid anpassningskurser anord
nade av skolöverstyrelsen, kan föregå såväl yrkesutbildning och andra 
arbetsvårdsåtgärder som arbetsplacering. Undervisningen syftar till att 
underlätta för kursdeltagarna att självständigt klara sig såväl i arbete 
som på fritid. I anpassningsundervisningen ingår bl. a. social träning, 
teoretisk och praktisk yrkesträning samt förberedande yrkesutbildning. 
Kurser anordnas för närvarande för synskadade, hörselskadade, utveck
lingsstörda, intellektuellt arbetshindrade, psykiskt sjuka samt rörelse
hindrade. Utbildning av svårplacerade omfattar också introduktionskur
ser för skyddat arbete vid verkstad. Annan arbetsmarknadsutbildning 
för handikappade och svårplacerade än anpassningskurser och introduk
tionskurser för skyddat arbete vid verkstad redovisas under anslaget 
B 1. Arbetsmarknadsservice, programmet Yrkesmässig och geografisk 
rörlighet. 

Delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag 
till arbetsbiträde, särskilda anordningar på arbetsplatsen, speciella ar
betstekniska hjälpmedel samt bidrag och lån till motorfordon för handi
kappade. 

Bidrag till arbetsbiträde skall möjliggöra för handikappad person att 
med hjälp av biträde utföra en i stort sett normal arbetsinsats. Arbets
givare som anställer äldre eller handikappad arbetssökande kan erhålla 
bidrag till sådana särskilda anordningar på arbetsplatsen som är nödvän
diga för att den arbetssökande skall kunna utföra arbetet. Om särskilda 
skäl föreligger kan bidrag utgå även för person som har blivit handi
kappad under anställning. Bidrag kan även utgå till handikappade före
tagare eller fria yrkesutövare. Bidrag kan beviljas handikappad för in
köp av speciella arbetstekniska hjälpmedel, som vederbörande behöver 
för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, men som arbetsgivaren nor
malt inte tillhandahåller. För att göra det möjligt för handikappad att 
förflytta sig mellan bostad och arbetsplats eller utbildningsställe kan bi
drag och lån beviljas för anskaffning av personbil eller motordriven inva
lidvagn. 

Delprogrammet Näringshjälp omfattar bidrag och lån till handikap
pade, medelålders eller äldre arbetssökande för att börja verksamhet 
som egen företagare eller i vissa fall för att fortsätta sådan verksamhet. 

Arkivarbete anordnas för att bereda sysselsättning åt sådana arbets
lösa som inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden och som 
på grund av ålder, hälsotillstånd eller andra särskilda personliga förhål
landen inte lämpligen kan hänvisas till andra slag av beredskapsarbeten. 
Arkivarbetsplatser kan inrättas hos statliga och kommunala verk och 
myndigheter samt hos allmännyttiga institutioner. På vissa orter anord-
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nas arkivarbete vid särskilda kontorsarbetscentraler i arbetsmarknads
verkets regi. 

Genom statsbidrag till halvskyddad sysselsättning stimuleras företag, 
kommunala och landstingskommunala myndigheter och inrättningar 
samt statliga affärsdrivande verk att bereda sysselsättning åt perso
ner med nedsatt arbetsförmåga som inte på vanliga villkor kan få eller 
behålla anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. För att en arbets
givare skall kunna godkännas som huvudman för sådan verksamhet 
krävs att arbetstagarna erhåller lön och övriga förmåner enligt gällande 
kollektivavtal eller motsvarande normer. En ytterligare förutsättning för 
verksamheten är att nära samverkan sker mellan arbetsgivare, fackliga 
organ och arbetsförmedling. 

Arbetstagare som på grund av handikapp av skilda slag inte kan 
få eller behålla anställning på den ordinarie arbetsmarknaden - på van
liga villkor eller i halvskyddad sysselsättning - kan beredas sysselsätt
ning i verkstäder för skyddat arbete. Till landstingskommun, kommun, 
förening eller stiftelse, som anordnar verkstad för skyddat arbete, utgår 
dels bidrag för anordnande av lokaler och anskaffning av den första upp
sättningen maskiner eller likvärdig utrustning, dels bidrag till driften av 
sådan verkstad samt för klientersättningar, lokalhyror och andra drift
kostnader. 

Hemarbete kan beredas handikappade som av olika skäl inte kan ta 
sig till en arbetsplats. Hemarbete administreras vanligen av en särskild 
hemarbetscentral knuten till en verkstad för skyddat arbete. 

Bestämmelser om sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 
finns i arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368; omtryckt 1972: 300, änd
rad senast 1974: 980) och kungörelsen (1966: 370, ändrad senast 1974: 
448) om statsbidrag till verkstäder inom arbetsvården. 

AMS 

Programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder 
för svårplacerade 

Ar b e t s prövning I a r b e t s träning. Vid utgången av bud
getåret 1973/74 fanns för arbetsprövning 720 och för arbetsträning 
1 980 platser inrättade. Detta innebär en nettoökning under budgetåret 
med 120 resp. 5 platser. Styrelsen bedömer det faktiska behovet av 
platser större än vad som avspeglas i den reella platsökningen. Under 

budgetåret 1974/75 väntas tillkomma 10 platser för arbetsprövning och 
20 för arbetsträning. Styrelsen avser att under budgetåret ersätta nuva
rande råd och anvisningar för arbetsprövning resp. arbetsträning med 
gemensamma sådana, varvid en lokal-, maskin- och personalmässig in
tegration av de båda verksamhetsgrenarna åsyftas. Detta väntas leda till 
en ökad effektivitet men också en viss ökning av investeringar i lokaler 
och utrustning. 
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Under budgetåret 1975176 beräknas ytterligare 150 platser för arbets
prövning och arbetsträning bli inrättade. Oaktat en statlig utredning 
har tillsatts för att närmare behandla den yrkesinriktade rehabilite
ringen, inkl. arbetsprövning och arbetsträning, anser sig styrelsen böra 
lägga fram följande förslag till reformerade bidragsvillkor. 

Utgifterna för drift av arbetsvårdsinstituten är stora och trots förbätt

rade bidragsbestämmelser har huvudmännen fortfarande att svara för en 
bög andel härav. Genom integrationen prövning/träning bör lika stora 
bidrag utgå för resp. verksamhet och uppgå till 10 000 kr. för varje fullt 
antal av 1 200 arbetstimmar. Kostnaderna för ändringsförslaget beräk

nas till 2,5 milj. kr. 
Vid såväl arbetsprövnings- som arbetsträningsavdelning utgår bidrag 

till lokalhyra med hälften av hyreskostnaderna, dock med högst 18 kr/ 
m2 och år samt för högst 25 m2 eller, om lokalen är avsedd för särskilt 
utrymmeskrävande verksamhet, högst 40 m2 per plats. Styrelsen före
slår att statsbidrag till hyreskostnaderna får utgå med hälften av de fak
tiska utgifterna eller - i de fall bidraget avser lokaler som anordnats 
före den 1 jan. 1960, och som ägs av huvudmannen - de faktiska ut
gifterna. Mcrutgifterna härför beräknas till 340 000 kr. 

Klientersättningarna bör i likhet med utbildningsbidrag helt bestridas 
av statsmedel. Kostnaderna härför beräknas till 5,2 milj. kr. 

Anordningsbidrag bör i likhet med vad som föreslås för verkstäder för 
skyddat arbete utgå med 50 % - eller om anläggningen är belägen in
om stödområde, 75 % - av totala anläggningsutgiften. Ändringsförsla
get beräknas medföra obetydliga merutgifter under budgetåret 1975176. 

Där så påkallas av ny metodik m. m. bör ersättning för modernisering 
av verkstadsutrustning utgå enligt samma bidragsgrunder som gäller vid 
första uppsättningen maskiner/utrustning. Kostnaderna härför beräknas 
till 1 milj. kr. 

För fortbildning av föreståndare och arbetsledare vid arbetsvårdsin
stituten beräknas oförändrade utgifter. 

Det totala medelsbehovet under delprogrammet beräknas till 50,2 
milj. kr. 

Ut bildning av svårplacerade. Under budgetåret 1973174 
har 1 800 personer deltagit i anpassningsundervisning. Kurser har hu
vudsakligen anordnats för synskadade, utvecklingsstörda, intellektuellt 
arbetshindrade samt rörelsehindrade. Under budgetåret 1974175 beräk
nas antalet kurser öka för intellektuellt arbetshindrade och psykiskt sju
ka. Den sistnämnda gruppen har inte tidigare erhållit anpassningsunder
visning. 2 000 personer väntas delta i anpassningsundervisning och anta
let elevveckor uppgå till 40 500. Från delprogrammet kommer också 
under budgetåret 1974175 att bestridas utgifter för utbildning vid intro
duktionskurser för skyddat arbete vid verkstad. Verksamheten med in
troduktionskurser väntas rn en omfattning motsvarande ca 32 000 ut-
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bildningsveckor vid 4 000 utbildningsplatser. Utgifterna härför beräknas 
till 12,5 milj. kr. under budgetåret 1974175. AMS' totala utgifter för del
programmet beräknas således till 17 milj. kr. 

Utgifterna under budgetåret 1975176 för 33 600 utbildningsveckor 
vid introduktionskurser beräknas till 13,5 milj. kr. AMS' utgifter för 
anpassningskurser väntas uppgå till 6,5 milj. kr., vilket ger bidragsut
rymme för 50 000 elevveckor. Härtill kommer skolöverstyrelsens utgif
ter för anpassningskurscr, som beräknas tiIJ 42 milj. kr. Skolöversty
relsen hemställer i sin begäran om anslag om bemyndigande att från 
anslaget få bestrida kostnader för instruktions- och fortbildningskurser 
för lärare till anpassningskurser. 

Det sammanlagda medelsbehovet för anpassningskurser samt intro
duktionskurser för skyddat arbete vid verkstad beräknas därmed till 62 
milj. kr. 

Medelsbehovet för programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för 
svårplacerade beräknas för budgetåret 1975176 för AMS' del till 73,6 
milj. kr. och för skolöverstyrelsens del till 42 milj. kr., sammanlagt 
115,6 milj. kr. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder 
för svårplacerade 

A r b e t s h j ä I p m ed e 1 åt h and ikapp ad e. Under budget
året 1973/74 fattades beslut om bidrag till arbetsbiträde i 200 fall, mot
svarande en kostnad av 540 000 kr. Under budgetåret 1974175 väntas 
de fr. o. m. den 1 juli 1974 förbättrade bidragsvillkoren för arbetsbi
träde leda till ökad bidragsgivning. 

Under budgetåret 1975176 beräknas bidrag till arbetsbiträde om
fatta 450 personer. Styrelsen föreslår att bidrag fortsättningsvis bör 
kunna utgå - förutom till arbetsgivare - även till enskild person som 
biträder synskadad eller svårt handikappad. Häri inbegripes ersättning 
till försöksverksamhct med s. k. "faddrar", vars uppgift skall vara att 
på arbetsplatsen aktivt stödja psykiskt och socialt handikappade per
soner som är i behov av personligt stöd vid anpassningen i arbetet. Bi

draget till arbetsbiträde bör härvid uppgå till högst 400 kr. per månad. 
För fadderverksamheten torde särskilda regler få utfärdas. Inget bör 
hindra att arbetsgivare och enskild person samtidigt och för samma per
son, inom ramen för högstbeloppet, uppbär bidrag. Mcrutgifterna här

för beräknas till 120 000 kr. 
Bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen har under bud

getåret 1973174 beviljats för 254 personer. Till speciella arbetstekniska 

/zjiilpmedel beviljades 455 bidrag. Genom att vissa mer kostsamma hjälp
medel tagits i bruk, bl. a. läsmaskinen Optacon, har utgifterna kraftigt 
ökat under budgetåret. Sedan den 1 juli 1974 gäller lagen (1974: 13) 

om vissa anställningsfrämjande åtgärder som, till skillnad mot tidigare 
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gällande lagstiftning, även omfattar arbetstagare med nedsatt arbets
förmåga. Vid nämnda tidpunkt var anpassningsgrupper i funktion på ca 
4 000 arbetsplatser. Gruppernas arbete kommer under budgetåret 1974/ 
75 att utökas och understödjas, bl. a. genom ett speciellt utarbetat ut
bildningsprogram om arbetets anpassning. Denna ökning av anpass
ningsgruppernas verksamhet medför att särskilda anordningar på ar
betsplatsen och speciella arbetstekniska hjälpmedel kommer till använd
ning i ökad utsträckning. För verksamheten med anpassningsgrupper 

och arbetets anpassning är styrelsen bl. a. beroende av Handikappin
stitutcts medverkan. De nyintroducerade arbetstekniska hjälpmedlen 
·Optacon, taktilavläsare och ITY-system är till god hjälp för synska

·dade och väntas komma till användning i ökad utsträckning. 
Under budgetåret 1975/76 väntas antalet bidrag till särskilda anord

ningar på arbetsplatsen öka markant och uppgå till 900. Även bidrag 
till speciella arbetstekniska hjälpmedel beräknas öka i antal till ca 900. 
Styrelsen föreslår följande bidragsförändringar. 

Speciella arbetstekniska hjälpmedel bör utgå även till egna före
tagare och fria yrkesutövare, varför hjälpformen fortsättningsvis inte 
·bör vara knuten till ett anställningsförhållande. Merutgifterna för 
ändringsförslaget beräknas till 100 000 kr. 

Bidrag till reparation av speciella arbetstekniska hjälpmedel bör ut
gå med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften, dock högst . 
.hälften av hjälpmedlets nyanskaffningsvärde. Bidraget får ej överstiga 
·6 000 kr. Kostnaderna härför beräknas till 50 000 kr. 

Under budgetåret 1973/74 har bidrag och lån till motorfordon för 
handikappade beviljats till ett belopp av 11,3 milj. kr. 1 202 bidrag 
och 295 lån har utgått. Verksamhetens omfattning blev mindre än som 
tidigare beräknats vilket enligt styrelsen till stor del beror på att in
komstgränserna för bidrag, jämfört med de senaste årens löne- och 
kostnadsutveckling, blivit allt snävare. Även de mer restriktiva bestäm
melserna för byte av motorfordon som gäller sedan 1 juli 1'972 har verkat 
som en återhållande faktor. 

Styrelsen beräknar bidragsformens omfattning under budgetåret 1975/ 
76 till ca 2 100 bidrag och 500 lån. Följande bidragsförändringar före
slås. 

lnkomstgränscrna för bidrag bör höjas. För handikappad samman
boende med make, eller ensamstående handikappad med barn under 
18 år, bör den undre inkomstgränsen höjas från 21 000 till 27 000 kr. 
och för annan handikappad från 18 000 till 24 000 kr. Den övre in
komstgränsen bör höjas i motsvarande grad. I bruttoinkomsten bör ej in

validitetsersättning eller liknande förmån räknas in. Vid fastställande av 
inkomst bör avdraget för makars sammanlagda bruttoinkomst höjas 
från 3 000 till 5 000 kr. Avdraget per barn under 18 år föreslås höjt 
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från 1 000 kr. till belopp motsvarande bidragsförskottet. Kostnaderna 

för ändringsförslagen beräknas till 6,8 milj. kr. 

Utgifterna för aggregat eller ändringar av motorfordon bör bli bi

dragsberättigade i sin helhet. Merutgifterna härför beräknas till 200 000 

kr. Prisutvecklingen på motorfordon motiverar en höjning av bidrags

beloppet från 15 000 till 17 000 kr. Kostnaderna härför beräknas till 

3,7 milj. kr. 

Det sammanlagda medelsbebovet under delprogrammet Arbetshjälp

medel åt handikappade uppgår till 46,8 milj. kr. 

Närings h j ä 1 p. Under budgetåret 1973174 beviljades 537 bidrag 

och 120 lån till egen rörelse till ett sammanlagt belopp av 9,7 milj. kr. 

Av de totalt 545 personer som kom i åtnjutande av näringshjälp på

började 386 verksamhet som egen företagare, medan 159 personer 

Jämnades hjälp för fortsatt sådan verksamhet. Kraven på ökade eko

nomiska insatser vid rörelseetableringar bar under senare år blivit allt 

större. Kostnadsutvecklingen pekar på att maximibeloppet för närings

hjälp till egen rörelse måste höjas. Någon nämnvärd ökning av antalet 

1ircndcn väntas inte under de närmaste budgetåren, däremot räknar 

styrelsen med en successiv ökning av genomsnittskostnaden och därmed 

av mcdelsbchovet. 

På grund av kraven på ökade ekonomiska insatser vid företagsetable

ringar bör maximibeloppet för bidrag/räntefritt lån höjas från 15 000 

till 25 000 kr. Merutgifterna härför beräknas till 5,5 milj. kr. 

Medelsbehovct för delprogrammet anges till 21 milj. kr. 

A r k i v a r b c t e. Den ursprungliga ramen för arkivarbeten 

13 000 platser - beräknades under budgetåret 1973/74 kunna begränsas 

till 10 000. Ganska tidigt stod det dock klart att de fortgående struktur

förändringarna inom näringslivet och den låga efterfrågan på arbets
kraft i stället medförde att ramen måste utökas till 15 000 platser. 

Antalet personer i arkivarbete uppgick vid utgången av budgetåret 

1973174 till 14 410. Häri ingår 150 personliga tjänster vid statliga myn

digheter och institutioner, vilka avlönas med medel från delprogram

met Arkivarbete. Antalet personer i arkivarbete beräknas relativt snart 

uppgå till ca 15 000. Medelstilldelningen för budgetåret 1974175, 344,7 

milj. kr., beräknas vara tillfyllest. 

Rationaliseringar och företagsnedlägge!ser gör att handikappade, 

medelålders och äldre personer - framför allt inom tjänstemanna

sektorn - även i fortsättningen löper risk att i stor utsträckning bli 

friställda. Möjligheterna för dessa friställda att erhålla nya anställ

ningar pt1 den öppna marknaden är begränsade. Ett stort behov av 

sysselsättning i arkivarbete torde därför även i fortsättningen komma 

att föreligga för personer med så nedsa!t arbetsförmåga att de har 

svårt att konkurrera om arbetstillfällena på den öppna marknaden. I 

första hand kommer styrelsen att möta detta genom utbyggnad av det 
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halvskyddade arbetet. En viss ytterligare utbyggnad av arkivarbetet 
bedömer styrelsen dock vara erforderlig på längre sikt. 

Styrelsen beräknar för budgetåret 1975176 medelsbehovet för 15 000 
platser i arkivarbete till 385 milj. kr. 

H a 1 v s k y d d a d sy s s e 1 s ä t t ni n g. De förbättrade bidragsvill
koren som trädde i kraft den 1 juli 1972 har lett till en relativt god 

expansion av verksamheten. Antalet nytillkomna arbetstillfällen i halv
skyddat arbete har ökat med ca 200 platser per månad. Vid utgången 
av budgetåret 1973174 uppgick antalet platser till ca 6 600. Medels
förbrukningen under budgetåret uppgick till 39,1 milj. kr. 

Halvskyddat arbete är för många handikappade den effektivaste lös
ningen av sysselsättningsproblemet. Stora ansträngningar bör fortsätt
ningsvis göras för att genom denna form av anställning möjliggöra 
placering i öppna marknaden av personer som annars skulle ha 
hänvisats till sysselsättning i särskilda beredskapsarbeten, i arkivarbete 
eller i verkstäder för skyddat arbete. 

Styrelsen räknar med en kraftig expansion inom den halvskyddade 
sektorn under budgetåret 1975/76. Det erforderliga medelsbehovet be
räknas till 100 milj. kr. 

S k y d d a d s y s s e 1 s ätt n in g. Enligt huvudmännens planer skul
le 15 250 verkstadsplatser finnas inrättade vid utgången av budgetåret 
1973174. Emellertid kom utbyggnaden att fortgå i en lägre takt, varför 
endast 15 070 platser fanns inrättade i juli 1974. Den främsta orsaken 
till att planerna ej fullföljdes torde vara huvudmännens, huvudsakligen 
landsting och primärkommuner, begränsade ekonomiska resurser. Mer
parten av de ökade utgifterna vid såväl anordnande som drift av verk
städerna har p. g. a. statsbidragens konstruktion kommit att få bäras av 
huvudmännen. Osäkerheten beträffande verkstädernas framtida huvud
mannaskap synes också ha påverkat utfallet. För verksamheten har för 
budgetåret 1974175 anvisats 129,5 milj. kr. Detta belopp avser att täcka 
utgifterna för dels bidrag till anordnande av verkstäder och maskinan
skaffning, dels till driftbidrag för under budgetåret befintliga platser. 
Den beslutsram på 25 milj. kr. som i regleringsbrev för budgetåret 1974/ 
75 fastställts för anordnande av verkstäder för sk]'ddat arbete och ar
betsprövning/träning kommer emellertid till stor del att tas i anspråk av 
eftersläpande anordningsbidrag från budgetåret 1973174. Härigenom 
väntas den nämnda beslutsramen vara otillräcklig. Den måste således 
utökas för att inte verka återhållande på önskad utbyggnad av verkstä

derna. 
Under budgetåret 1975/76 beräknas 1 270 platser tillkomma, varefter 

det sammanlagda antalet platser kommer att uppgå till 17 440. Oaktat 
den pågående statliga utredningen om samordning av verkstäder för 
skyddat arbete och vissa andra former av skyddad verksamhet anser sig 
styrelsen böra lägga fram följande förslag till reformerade bidrags
reglcr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 128 

Anordningsbidrag bör utgå med 50 % eller, om anläggningen är be
lägen inom stödområdet, med 75 % av anläggningskostnaderna. För 

att täcka projekteringskostnaderna bör en del av det beräknade anord

ningsbidraget utgå som projekteringsbidrag. Kostnaderna för ändrings

förslagen beräknas till 4,6 milj. kr. 
Statsbidrag till maskiner och likvärdig utrustning bör göras enhetligt 

-0ch alltid utgå med 2/3 av anskaffningskostnaderna. Bidrag bör också 

kunna utgå till övrig erforderlig utrustning, dock ej verktyg med en för
brukningstid mindre än ett år. Merutgifterna härför beräknas till 700 000 

kr. 
Bidrag för modernisering av verkstadsutrustning, p. g. a. ändrad pro

duktionsinriktning eller genom ändrade lagbestämmelser om skyddsan

-0rdningar till befintliga maskiner, bör utgå enligt samma regler som 

gäller för första uppsättningen maskiner. Kostnaderna härför beräknas 

till 2 milj. kr. 
Statsbidrag till hyreskostnader bör utgå med hälften av de faktiska 

kostnaderna eller - i de fall bidraget avser lokaler som anordnats före 
den 1 jan. 1960, och som ägs av huvudmannen - de faktiska utgifterna. 
Merutgifterna för ändringsförslaget beräknas till 750 000 kr. 

För utbildning av föreståndare och arbetsledare beräknas 430 000 kr. 
Det sammanlagda medelsbehovet för delprogrammet beräknas till 

149 milj. kr. Ramen för beviljande av anordningsbidrag till verkstäder 
för skyddat arbete samt för arbetsprövning/träning bör sättas till 38 

milj. kr. 
Hemarbete. Den 31 december 1973 sysselsattes 722 personer i 

hemarbete, jämfört med 679 samma tid år 1972. Antalet sysselsatta 
översteg något den planerade omfattningen. Medelstilldelningen uppgår 
för budgetåret 1974/75 till 2,1 milj. kr., motsvarande bidragskostnader
na för ca 725 hemarbetare. Enligt huvudmännens uppgifter väntas där
utöver tillkomma ytterligare ca 150 hemarbetare under år 1974. Den 31 
december 197 5 väntas antalet hemarbetare uppgå till 97 5 personer. 
Driftbidraget som nu beräknas enligt schablonmetod bör anpassas till 

väntad Iöneutveckling och fortsättningsvis utgå med 75 % av lönekost

naderna. Förslaget medför inga merutgifter under budgetåret 1975/76. 
:rvledelsbehovet beräknas till 2,9 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet för programmet Sysselsättningsskapande 

åtgärder för svårplacerade beräknas för budgetåret 1975176 till 715 

milj. kr. 

F öredraga11dena 

Arbetsprörning/arbetstriining och utbildning av svårplacerade. AMS 

har lagt fram förslag till ändrade grunder för beräkning av de statliga 

bidragen till anordnande och drift av avdelningar för arbetsprövning 

-0ch arbetsträning. 
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Anordningsbidrag utgår nu enligt samma bestämmelser som gäl
ler för verkstäder för skyddat arbete. Ett ställningstagande till AMS' 
förslag om ändrade grunder för beräkning av anordningsbidrag m. m. 
förutsätter därför ett samtidigt ställningstagande till motsvarande förslag 
avseende delprogrammet Skyddad sysselsättning. Förutsättningar härför 
har inte förelegat. För bakgrunden till den pågående utredningen om den 
skyddade sysselsättningens organisation och huvudmannaskap kommer 

senare att redogöras. 
Utredningsarbete pågår som jag tidigare har nämnt också -i fråga om 

den yrkesinriktade rehabiliteringen. Jämsides med den prövnings- och 
träningsverksamhet som bedrivs vid statens arbetsklinik och vid de 
Iandstingskommunala institutionerna för arbetsprövning och arbetsträ
ning, bar under senare år vid skolöverstyrelsens arbetsmarknadsutbild
ningscenter införts en verksamhet med i huvudsak samma syfte som 
arbetsprövning och arbetsträning. Det gäller i synnerhet anpassningskur
scrna för vissa kategorier svårt handikappade. Verksamheten har ex
panderat kraftigt under senare år. Vid vissa AMU-center har främst 
för anpassningsk:ursernas behov inrättats avdelningar för praktisk yrkes
orientering, vilka även står öppna för handikappade som kommer till 
center för att genomgå andra kurser. I den praktiska yrkesorienteringen 
finns inslag av arbetsprövning och arbetsträning. Inom arbetsmarknads
utbildningens ram bedrivs vidare en kartläggande och yrkesorienterande 
verksamhet genom särskilda introduktionskurser, s. k. ALU-kurser. Upp
läggningen av dessa kurser överensstämmer på flera väsentliga punkter 
med de principer som ligger till grund för de mer kvalificerade for
merna av kartläggande och tränande verksamhet för handikappade. 
Kursverksamheten kan därför i de stycken den vänder sig till handikap
pade ses som en resurs inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Slut
ligen vill jag i detta sammanhang nämna de arbetspsykologiska utred
ningar, främst i form av s. k. anlagsundersökningar, som under 1960-
talet i allt större utsträckning kommit att användas som ett hjälpmedel 
för att kartlägga de arbetsvårdssökandes teoretiska och praktiska för
måga samt analysera intressen och yrkesvalsmöjligheter. Undersökning
arna utförs av olika allmännyttiga eller privata institut. Utbyggnaden 
av de här redovisade yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärderna för han
dikappade har kommit till stånd utan någon övergripande samordning. 
Den nuvarande uppdelningen på kommunal och statlig verksamhet 
innebär olägenheter i skilda avseenden. Mot denna bakgrund har jag 
efter Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallat särskilda sakkunniga för 
att göra en översyn av detta verksamhetsområde. översynen syftar till 
att utreda huvudmannaskapet för de olika verksamheterna samt att 
åstadkomma en ändamålsenlig samordning av resurserna inom den 
yrkesinriktade rehabiliteringen. 

AMS' förslag om ändrade grunder för statsbidrag till driften av av-

9 Riksdagen 1975.1 saml. Nr 1. Bil.13 
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delningar för arbetsprövning och arbetsträning är jag inte beredd att 
tillstyrka. Jag vill här påminna om de avsevärda förbättringar av 
driftbidragen för arbetsprövning och arbetsträning som beslutades av 
riksdagen så sent som förra året. 

Med hänsyn till den av AMS uppskattade utvecklingen av antalet 
platser beräknar jag medelsbehovet för delprogrammet Arbetsprövning/ 
arbetsträning till 41,2 ( + 760 000 kr.) milj. kr. Härav bör i enlighet med 
styrelsens förslag beräknas 360 000 kr. för utbildning av föreståndare 
och arbetsledare vid institutioner för arbetsprövning och arbetsträning. 

Utbildning av svårplacerade omfattar förutom anpassningskurser nu
mera också introduktionsutbildning i samband med anställning på verk
stad för skyddat arbete. Vid denna form av introduktionsutbildning ut
går efter överenskommelse mellan AMS och Landstingsförbundet bidrag 
till verkstaden med 10 kr. per elev och utbildningstimme. Företaget 
förbinder sig därvid att betala lön enligt kollektivavtal. Utbildningens 
längd bestäms med hänsyn till elevens tidigare utbildning, förkunska
per m. m. Bidrag får beviljas för högst tre månader eller 520 timmar 
för en och samma elev. Länsarbetsnämnd kan emellertid, om särskilda 
skäl föreligger, besluta om individuell förlängning av utbildningstiden. 
Introduktionsutbildning för skyddat verkstadsarbete med utbildnings
bidrag har tidigare bekostats från anslaget B 1. Arbetsmarknadsservice, 
programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet. Medelsbehovet under 
budgetåret 1975/76 för introduktionsutbildning i samband med an
ställning på verkstad för skyddat arbete beräknas till 12,5 milj. kr. För 
anpassningskurser beräknar jag medelsbehovet till 41,5 milj. kr., varav 
skolöverstyrelsens utgifter beräknas till 35 milj. kr. Det totala medels
behovet för delprogrammet Utbildning av svårplacerade beräknas där
med till 54 milj. kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1975/76 för de i 
programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade ingå
ende delprogrammen bör således beräknas till 95,2 milj. kr. Härtill kom
mer programmets andel av arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade. De arbetsmarknadspolitiska åt
gärderna för personer med handikapp av skilda slag har under senare år 
präglats av ökade insatser för att lösa dessa personers sysselsättnings
problem inom det ordinarie arbetslivet. Ett uttryck för denna inriktning 
är de fr. o. m. den 1 juli 1974 gällande lagarna om anställningsskydd 
resp. vissa anställningsfrämjande åtgärder. Sistnämnda lag ger arbetsför
medlingen ökade befogenheter att bereda anställning på den reguljära 
arbetsmarknaden åt arbetssökande som av skilda skäl är svårplacerade. 
I arbetet med att föra ut lagen om anställningsfrämjande åtgärder i 
praktisk tillämpning har anpassningsgrupperna en viktig uppgift. 

För anpassningen av arbetsplatser till de arbetssökandes skilda förut
sättningar förfogar arbetsförmedlingen över en rad arbetsmarknadspoli-
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tiska instrument, bl. a. arbetshjälpmedel åt handikappade. Bidrag ka'.J 
utgå till arbetsbiträde, särskilda anordningar på arbetsplatsen och spe

ciella arbetstekniska hjälpmedel. Bidrag och lån kan också utgå till mo
torfordon. Riksdagen har under 1970-talet varje år beslutat om förbätt

ringar i detta åtgärdssystem. 
Jag delar AMS' bedömning att behovet av arbetshjälpmedel åt han

dikappade kommer att öka väsentligt till följd av anpassningsgrupper
nas verksamhet. Medelsramen bör därför höjas med 5 milj. kr. Maximi

beloppet för bidrag till arbetsbiträde höjdes enligt beslut av 1974 års 

riksdag från 3 000 till 4 200 kr. för person och halvår. AMS' förslag, 
att bidrag till arbetsbiträde fortsättningsvis bör kunna utgå - förutom 

till arbetsgivare - även till enskild person som biträder synskadad eller 

annan svårt handikappad eller som på arbetsplatsen aktivt stödjer psy

kiskt och socialt handikappade personer vid anpassningen i arbetet, är 
jag inte beredd att tillstyrka. Strävandena att genom anpassning av ar
betsplatser och arbetsuppgifter skapa en fysisk och social arbetsmiljö 
som tar ökad hänsyn till människors skilda förutsättningar gagnas enligt 

min mening inte av det slag av bidragssystem som AMS här föreslår och 

som innebär att bidrag skall kunna utgå till enskilda personer som på 

arbetsplatsen tar sig an arbetskamrater med skilda svårigheter. I stället 

bör förändringen av arbetsmiljön ske på ett sådant sätt att både arbets
kamrater och arbetsledning kommer att betrakta insatser av detta slag 

som naturliga inslag i arbetslivet. 
Bidrag till siirskilda anordningar på arbetsplatsen kan sedan den 1 

juli 1972 - förutom till enskilda och offentliga arbetsgivare för anställ
ning av handikappade - utgå även till egna företagare och fria yrkes
utövare. Från samma tidpunkt gäller särskilda bestämmelser för att sam
ordna bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen med rationali
seringsstöd m. m. till vissa jordbruk. Om en jordbrukare har förutsätt
ningar att få rationaliseringsstöd skall han enligt bestämmelserna upp
manas att ansöka om sådant hos lantbruksnämnd innan länsarbetsnämnd 
prövar ansökan om bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen en
ligt 60 § arbetsmarknadskungörelsen. Riksdagen har begärt (lnU 1974: 
3, rskr 1974: 68) att Kungl. Maj:t skall utvärdera verkningarna av 
nämnda samordning. På uppdrag av Kungl. Maj:t har AMS i samråd 

med lantbruksstyrelsen gjort en utvärdering i enlighet med riksdagens 

önskemål. Av AMS' rapport framgår att ansökningar från jordbrukare 
om bidrag till handikappkompenserande anordningar också efter den 

1 juli 1972 i de flesta fall har prövats av länsarbetsnämnderna direkt 
och att ekonomisk hjälp därvid har utgått. För det fall att lantbruks

nämnd träder in med bidrag kan emellertid handikappad jordbrukare 
komma att erhålla sämre ekonomiska förmåner än vad som tillförsäkras 

handikappade som driver annan rörelse än jordbruk. Genom lantbruks
nämnd kan nämligen bidrag utgå med högst 25 % av den totala kostna-

9• Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bil. 13 



Prop. 1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 132 

den för anordningen. Detta har dock inträffat endast i ett fåtal fall, 
eftersom här aktuella jordbruk oftast drivs i så liter. skala och med en 
sådan produktionsinriktning att ekonomiskt stöd från lantbruksnämn
derna inte kan komma i fråga. Som framgår av AMS' redovisning sam
ordnar länsarbetsnämnder och lantbruksnämnder på administrativ väg 
de bidragsformer som det bär är fråga om. En sådan samordning bör ske 
även i fortsättningen så att bidrag till särskilda anordningar inte beviljas 
för ändamål för vilket rationaliseringsstöd tidigare beviljats. Handikap
pade jordbrukare bör emellertid ha samma möjligheter till bidrag för 
handikappkompenserande anordningar som handikappade egna företaga
re inom andra branscher. Jag kommer därför att föreslå regeringen att 
föreskriften att bidrag måste sökas hos lantbruksnämnd innan bidrag till 
särskilda anordningar kan beviljas av länsarbetsnämnd upphävs. 

I fråga om speciella arbetstekniska hjälpmedel tillstyrker jag AMS' 
förslag alt bidrag fortsättningsvis bör kunna utgå även till egna företaga
re och fria yrkesutövare. Bidrag bör också i skälig utsträckning kunna 
utgå för reparation av sådana hjälpmedel. 

Vad gäller bidrag och lån till motorfordon för handikappade föresfar 
jag följ~mde förändringar av bidragsvillkoren. Maximibeloppet för bi
drag till motorfordon bör i enlighet med AMS' förslag höjas till 17 000 
kr. Vidare bör inkomstgränserna mjukas upp. Jag föreslår att inkomst
gränserna genomgående höjs med 5 000 kr. för handikappad som sam
manbor med make och för ensamstående handikappad som har· hem
mavarande barn under 18 år samt med 3 000 kr. för annan handikappad. 
Gränserna för helt bidrag, 26 000 resp. 21 000 kr., kommer härigenom att 
överensstämma med de inkomstgränser för oreducerat bostadstillägg som 
fr. o. m. den 1 januari 1975 gäller för barnfamiljer resp. hushåll utan 
barn. Slutligen förordar jag alt bidrag för sådana handikappaggre
gat och andra anpassningsåtgärder i bilen som behövs för att den handi
kappade skall kunna använda den får utgå med högst 6 000 kr. Detta 
högstbelopp bör därvid gälla även i det fall bidrag till själva fordonet 
inte utgår. De föreslagna förbättringarna bör med hänsyn till medelsför
brukningen under föregående budgetår rymmas inom nu gällande ram 

om 21 milj. kr. för bidrag och lån till motorfordon. Det sammanlagda 
medelsbehovet för de i delprogrammet ingående bidragsformerna bör 
med hänsyn till vad jag här har anfört beräknas till 36 ( + 5,2) milj. kr. 

Näringshjälp. AMS har i särskild skrivelse till Kungl. Maj:t hemställt 
om bemyndigande att uppdra åt länsarbetsnämnderna att pröva frågor 
som gäller näringshjälp till fortsatt verksamhet eller lån. Länsarbets
nämnderna får sedan den 1 juli 1959 pröva ärenden avseende närings
hjälp för start av verksamhet som egen företagare. Jag kommer se
nare att föreslå regeringen sådana ändringar i arbetsmarknadskungö
relsen att länsarbetsämndernas prövningsrätt fr. o. m. den 1 juli 1975 kan 
utvidgas till att gälla även näringshjälp till fortsatt verksamhet och kom-
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pletterande räntebelagt lån i samband med start av verksamhet som egen 

företagare. Härigenom får AMS ökade möjligheter till planering, upp

följning och utvärdering av verksamheten. 
Utgifterna för näringshjälp under budgetåret 1973174 uppgick till 9 

milj. kr. Detta belopp är avsevärt lägre än det belopp av 15,5 milj. kr. 

som har anvisats för verksamheten under budgetåret 1974/75. En bety

dande expansion är således möjlig inom ramen för tillgängliga medel. 

AMS' förslag om höjning av maximibeloppet för näringshjälp är jag inte 

beredd att tillstyrka. Medelsbehovet under budgetåret 1975176 beräknar 

jag således till oförändrnt 15,5 milj. kr. 

Arkivarbete. Arkivarbete har i stor utsträckning kommit till använd

ning för att ge sysselsättning åt personer som av skilda anledningar 

inte har kunnat få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Jag räk

nar med att behovet av arkivarbete kommer att ligga på en oförändrat 

hög nivå under nästa budgetår. Medel bör därför beräknas så att de 

möjliggör sysselsättning för ca 15 000 personer. Jag beräknar medels

behovet h1irför till 396,4 ( +51,7) milj. kr. Härvid bör uppmärksam

mas att jag under anslaget B 1. Arbetsmarknadsservice, programmet 

Arbetsmarknadsinformation har tagit upp medel för ersättningar till 

kontorsarbetscentralcrna för framställningen av lokala platslistor. Detta 

belopp skall tillgodogöras här ifrågavarande anslag. 

Halvskyddad sysselsättning. De nya och väsentligt förbättrade bi
dragsvillkor för den halvskyddade sysselsättningen som trädde i kraft 

den 1 juli 1972, och som innebär att arbetsgivare erhåller 40 % av den 

kontantlön inkl. semcsterersättning som har betalats ut till arbetstagar

na, har medfört en god expansion av verksamheten. Antalet belagda 

platser har således ökat från ca 2 100 budgetåret 1971/72 till ca 6 600 
vid utgången av budgetåret 1973i74. En fortsatt kraftig expansion av 

verksamheten är att vänta, inte minst mot bakgrund av arbetsmarknads

verkets strävanden att tned hjälp av anpassningsgrupperna bereda arbete 
på den reguljära arbetsmarknaden åt personer med nedsatt arbetsför
måga som tidigare har eller skulle ha varit hänvisade till skyddad syssel
sättning. 

Liksom AMS anser jag att stora ansträngningar fortsättningsvis bör 

göras för att vidga den halvskyddade sysselsättningen. Starka skäl, såväl 

ekonomiska som sociala, talar härför. Jag vill i detta sammanhang 

emellertid understryka att denna strävan inte får resultera i att företagen 

avlastas ansvaret för handikappade som redan är anställda hos dem i 

vidare mån än som följer av bestämmelsen att företag efter särskild 

prövning av arbetsmarknadsverkct i vissa fall kan få överföra redan 

anställd handikappad till halvskyddad sysselsättning. Jag vill vidare 

erinra om betydelsen av att möjligheterna att bereda arbetstagare i 

halvskyddad sysselsättning arbete i vanlig ordning fortlöpande bevakas. 

Härvid kan anpassningsgmpp, om sådan finns inrättad på arbetsplatsen, 
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spela en viktig roll. Slutligen vill jag i detta sammanhang framhålla vik
ten av att här ifrågavarande stimulansbidrag i största möjliga utsträck
ning kommer till användning för att främja anställning på den reguljära 

arbetsmarknaden av personer i skyddad sysselsättning. 
Mot bakgrund av det anförda beräknar jag medelsbehovet för halv

skyddad sysselsättning till 120 ( + 60) milj. kr. under budgetåret 1975/ 
76. Beloppet medger att antalet belagda platser under budgetåret suc
cessivt ökas till 13 000-14 000. 

Skyddad sysselsättning. Delprogrammet omfattar i huvudsak stats
bidrag till anordnande och drift av verksfäder för skyddat arbete. Sam

hället bedriver sedan många år verksamhet i skilda former för att 

bereda sysselsättning åt arbetstagare som på grund av handikapp av 

skilda slag inte har kunnat få anställning på den reguljära arbetsmark
naden - på vanliga villkor eller i halvskyddad sysselsättning. Det sker 

bl. a. i verkstäder för skyddat arbete. Exempel på andra former för 
sysselsättning med delvis liknande syfte och inriktning är industriellt 
beredskapsarbete, arbete vid kontorsarbetscentraler samt hemarbete. 
Gemensamt för verksamhetsformerna är den i huvudsak industriella in
riktningen. I vissa fall är verksamheterna i praktiken helt parallella i 
fråga om såväl utformning som målgrupper. När det gäller det ekono
miska och organisatoriska ansvaret råder emellertid en påtaglig splitt
ring. Verkstäder för skyddat arbete liksom arbetsmarknadspolitiskt mo

tiverat hemarbete bedrivs huvudsakligen av landsting och vissa primär
kommuner under AMS' tillsyn. Som ett regionalpolitiskt medel 
främst i glesbygder bedrivs hemarbete i industriverkets regi och under 

medverkan av företagareföreningarna. De industriella beredskapsarbe
tena drivs av AMS, medan länsarbetsnämnderna är huvudmän för kon
torsarbetscentralcrna. Ett underlag för en samlad prövning av verksam
heterna föreligger i betänkandet (SOU 1972: 54) Skyddat arbete. Detta 
underlag utgör emellertid inte tillräcklig grund för ett slutligt ställnings
tagande. Jag har därför efter Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallat sak
kunniga för att utarbeta förslag i fråga om den organisatoriska uppbygg
naden av här nämnda samhällsinsatser. Det är ännu inte möjligt att för

utse när förslag på grundval av utredningsarbetet kan föreläggas riks

dagen. 

Skyddat arbete har ett arbetsrehabiliterande syfte och bör således 

inte uppfattas som en permanent sysselsättning. Målet skall genomgå

ende vara att stärka de sysselsattas möjligheter att få arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Utbyggnaden av det statliga stödet till den 
halvskyddade sysselsättningen är ett uttryck för denna inriktning. Med 

utgångspunkt i denna grundsyn skall pågående utredningsarbete om den 

skyddade sysselsättningens organisation och huvudmannaskap även ut

mynna i ställningstagande till dimensioneringen av de nämnda verk· 

samheterna. 
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Den skyddade sysselsättningen har under senare år byggts ut väsent
ligt. Ar 1969 fanns 9 175 platser vid verkstäder för skyddat arbete. 
Vid utgången av budgetåret 1973/74 hade antalet stigit till 15 070. 
Den kassamässiga omslutningen för verkstäderna var år 1973 ca 560 
milj. kr. 

AMS' förslag till ändrade regler i fråga om statsbidrag till verkstäder 
för skyddat arbete är främst ägnade att stimulera utbyggnaden av verk
stadsplatser. Mot bakgrund av pågående utredningsarbete och vad jag 
nyss har anfört kan jag inte tillstyrka förslagen. ·Jag vill i detta sam
manhang erinra om de betydande förbättringar av driftbidragen som be

slutades av riksdagen så sent som förra året. Bidraget höjdes med 40 % . 

Med hänsyn till den av AMS beräknade utbyggnaden av verkstadsplatser 
under innevarande budgetår beräknar jag medelsbehovet under delpro
grammet till 137,2 ( +7,7) milj. kr. Härav bör i enlighet med AMS' för
slag 430 000 kr. avsättas för utbildning av föreståndare och arbetsledare 
vid verkstäder för skyddat arbete. Liksom under innevarande budgetår 
bör AMS få bevilja anordningsbidrag till verkstäder inom arbetsvården 
inom en ram av 25 milj. kr. Ramen möjliggör tillkomsten av ytterligare 
ca 1 500 platser. Regeringen bör liksom hittills ha möjlighet att vidga 
ramen om behov härav uppkommer. Jag förordar att regeringen utver
kar riksdagens bemyndigande härtill. 

Hemarbete. AMS förutser med ledning av huvudmännens uppgifter 
en viss utvidgning av verksamheten. Som framgår av sammanställning
en understeg medelsförbrukningen under föregående budgetår väsent
ligt de anvisade medlen. Med hänsyn härtill beräknar jag medelsbe
hovet under budgetåret 1975/76 till oförändrat 2,1 milj. kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1975/76 för de i 
programmet Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade ingå
ende delprogrammen bör således beräknas till 707,2 milj. kr. Härtill 
kommer programmets andel av arbetsmarknadsverkets förvaltningskost
nader. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad som nu har an
förts hemställer jag, i samråd med statsrådet Leijon, att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. godkänna de ändringar av grunderna för bidrag till arbets
hjälpmedel åt handikappade som jag har förordat, att tilläm
pas fr. o. m. den 1 juli 1975, 

2. bemyndiga regeringen att besluta om ram för bidrag till anord
nande av verkstäder inom arbetsvården under budgetåret 
1975/76, 

3. till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 815 929 000 kr. 
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D INVANDRING l\'1. M. 

D 1. Statens invandrarverk 

I riksstaten för innevarande budgetår har på driftbudgeten tagits upp 

ett förslagsanslag av 16 455 000 kr. till Statens invandrarverk. Vidare 

har till Anpassningsåtgärder för invandrare förts upp ett reservationsan

slag av 4 195 000 kr. 

Invandrarutredningen har lagt fram ett samlat program för den 

framtida inriktningen och omfattningen av samhällets åtgärder till för

mån för invandrarnas sociala och kulturella situation. Remissbehand

lingen har nyligen avslutats. Jag avser föreslå regeringen att under 

våren för riksdagen lägga fram en proposition angående riktlinjer för 

invandrar- och minoritetspolitiken, som även innefattar förslag om viss 

omorganisation av invandrarverket. I avvaktan härpå bör de anslag 

under elfte huvudtiteln som berörs av förslagen föras upp med oför

ändrade belopp. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riks

dagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens in

vandrarverk för budgetåret 1975176 beräkna ett förslagsanslag 

av 16 455 000 kr. 

D 2. Åtgärder för flyktingar 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

24 572 659 
18 210 000 

20 995 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 

upptagna programmet Åtgärder för flyktingar. Programmet består av 
delprogrammen överföring av flyktingar och Omhändertagande av flyk-

tingar. 

1973(74 1974/75 1975 (76 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Före-
dragandcn 

Överföring av 
flyktingar 757 000 500000 
Omhänder-
tagande av 
flyktingar 21 668 000 16 000000 +8 800000 +2 500000 
Förvaltnings-
kostnader 2 148 000 1 710000 + 490000 ' 285 000 ... 

Summa 24 573 000 18 210 000 +9 290 000 +2 785 000 
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A.\JS 

ö v e r f ö r i n g a v f I y k t i n g a r. Den kollektiva överföringen 

av flyktingar och med dem jämställda personer omfattade under bud

getåret 1973174 ca 1 400. Av dessa kom ca 1 000 personer från länder i 
Sydamerika till följd av omvälvningen i Chile under hösten 1973. I to

talsiffran för budgetåret ingick vidare ett mindre antal socialt handi

kappade zigenare jämte deras barn. 

Styrelsen räknar med att verksamheten under budgetåret 1975176 

kommer att omfatta överföring av ett 1 000-tal personer. MedelsbehoYet 

beräknas till 500 000 kr. 

0 m h ä n d e r t a g a n d e av f 1 y k t i n g a r. Under sistlidna bud

getår har styrelsen haft permanenta mottagningsförläggningar i Alvesta, 

IVfoheda och Flen. Diirutöver har under vissa perioder tillfälliga förlägg

ningar hyrts. 

Sammanlagt har nära 2 900 personer tagits om hand under budget

året. I siffran ingår de förut nämnda 1 400 kollektivt överförda perso

nerna. Dessutom har inemot J 500 enskilt inresta utlänningar som jäm

ställts med flyktingar tagits om hand. Antalet inkvarteringsdagar i sty

relsens förläggningar uppgick till ca 96 300 och i annan förläggning till 

ca 36 200. Rese- och starthjälp vid arbetsplacering lämnades med sam

manlagt 2,1 milj. kr. Vidare betalades kostnader för återresa till hem

landet för sådana medellösa personer från utomnordiska länder som 

önskade återvända till hemlandet sedan det hade visat sig att de inte 

kunde få arbeta i Sverige. 

För budgetåret 1975/76 beräknas medelsbehovet till 24,8 milj. kr. för 

omhändertagande av omkring 1 000 kollektivt överförda flyktingar och 
lika många med flyktingar jämställda enskilt inresta utlänningar. 

Det totala medelsbehovet under budgetåret 1975176 för programmet 

Atgärder för flyktingar beräknas till 27,5 milj. kr. 

Fiiredraga11de11 

Som framgår av den tidigare lämnade redogörelsen har de svenska 

insatserna under budgetåret 1973/74 varit omfattande när det gällt att 

ge flyktingar en fristad i vårt land. Chilejuntans förföljelser mot olik

tänkande har lett till att ett mycket stort antal människor tvingats 

famna Chile. Flertalet har tagit sin tillflykt till andra latinamerikanska 

fonder, medan andra på skilda sätt har sökt sig till länder på andra 

kontinenter. Sverige har därvid tagit emot en i jämförelse med andra 

länder förhållandevis stor andel flyktingar. Hittills har drygt 1 200 

flyktingar tagits om hand av vederbörande myndigheter. I siffran ingår 

ett mindre antal personer som har flytt från Chile till omkringliggande 

länder, främst Argentina, och som d~ir har ansetts löpa allvarlig risk för 

förföljelse. 
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Under hösten 1974 har beslut fattats om överföring under budgetåret 

1974/75 till vårt land av flyktingar från skilda världsdelar. Beslutet in

nefattar bl. a. medgivande för invandrarverket att tillåta inresa för 

sådana personer, som befinner sig utanför sitt hemland och som löper 

akut risk för förföljelse. Härigenom kan invandrarverket bistå flykting

ar som t. ex. riskerar att från vistelselandet återsändas till det land vari

från de har flytt och där utsättas för allvarlig förföljelse. Beslut -om in

resa skall föregås av samråd med representant för Förenta Nationernas 

flyktingkommissarie och svensk representation i vistelselandet. 

Det är f. n. inte möjligt att bedöma i vilken omfattning överföring av 

flyktingar till Sverige kan behöva ske i fortsättningen eller i vad mån 

åtgärder i övrigt som bekostas från anslaget behöver vidtas. Jag räknar 

emellertid med att verksamheten blir av samma omfattning som under 

senare år och förordar därför att anslaget förs upp med 20 995 000 kr. 

för budgetåret 1975176. Därvid förutsätter jag att regeringen i enlighet 

med hittills tillämpade principer också i fortsättningen kan besluta om 

överföring samt om de överfördas omhändertagande och andra åtgärder 

som bedöms erforderliga. Vidare utgår jag från att anslaget liksom 

hittills skall kunna tas i anspråk för bidrag till hemresa för medellösa 

utomnordiska medborgare, som inte har fått tillstånd att vistas och arbeta 

i Sverige. 

Med hänvisning till sammanställningen i det föregående hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Atgärder för flyktingar för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 20 995 000 kr. 

D 3. Anpassningsåtgärder för invandrare 

Under åberopande av vad jag har anfört under punkten D 1. hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Anpassnings

åtgärder för invandrare för budgetåret 1975/76 beräkna ett 

reservationsanslag av 4 195 000 kr. 

D 4. översättningsservice 

1974175 Anslag1 

l 975176 Förslag 

185 000 

185 000 

' Anslaget har uppförts på riksstaten fr. o. m. budgetåret 1974/75. 

Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språk

sektions verksamhet som inte täcks av intäkter. 
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Utgifter 
Jntäkter 

:Nettoutgift 

Statem invandrarverk 

1974/75 

J 125 000 
940 000 
185 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Invandrar
vcrket 

+ 205 000 
+ 90000 
+ 115 000 

Före
draganden 

+ 85 000 
+ 85 000 

1. Pris- och löneomräkning beräknas till 8 % . Kompensation härför 
antas kunna tas ut genom uppräkning av priset för utförda uppdrag. 

2. Den ökade efterfrågan på språksektionens tjänster har medfört 
ökade administrativa uppgifter. Vidare har sektionens telefonservice 
till invandrare i enskilda ärenden ökat i omfattning. För att tillfredsstäl
lande kunna sköta administrationen av översättningsuppdragen och för 
att avlasta översättarna betungande administrativa sysslor behöver sek
tionen förstärkas med en byråsekreterare och ett kvalificerat biträde. 
Kostnaderna härför kan p. g. a; konkurrenssituationen på marknaden 
inte täckas genom höjning av priserna för sektionens tjänster ( + l 15 000 
kr.). 

Föredraganden 

Myndigheternas information till invandrare liksom till svenskar måste 
vara korrekt. I prop. 1974: 1 (bil. 13 s. 174 och 175) framhöll jag att det 
är nödvändigt att översättningar av samhällsinformation . utförs eller 
granskas av översättare som handlar under tjänsteansvar. För ända
målet finns en till invandrarverket knuten språksektion som kan åta sig 
kvalificerade översättnings- och granskningsuppdrag från statliga och 
kommunala myndigheter, organisationer och andra. 

Ersättning för utförda översättningsuppdrag tas ut och tillgodoförs 
anslaget. Från detta bestrids kostnaderna för språksektionen. Eftersom 
kostnaderna för verksamheten överstiger det genomsnittliga marknads

priset för översättningsarbete, subventioneras denna i viss mån med 
anlitande av de medel som har anvisats under anslaget. 

Frågan om taxesättning övervägs f. n. Jag beräknar för budgetåret 
1975176 intäkterna till 1 025 000 kr. och kostnaderna till 1210000 kr. 
Medelsbehovet under anslaget kan således beräknas till 185 000 kr. Jag 
har därvid utgått från alt kostnaderna för administration av sektionens 

uppdrag i princip skall bestridas av intäkterna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till översättningsserl'ice för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 185 000 kr. 
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E REGIONAL UTVECKLING 

Allmänna synpunkter 

Som ett led i en fortlöpande översyn av regionalpolitiken genomförs 
f. n. en fortsatt regional utvecklingsplanering i länen - -Länsplanering 
1974. Den första etappen i detta arbete, som består i att länsstyrelserna 
presenterar ett planeringsunderlagi form av prognoser och problembe
skrivningar för skilda kommuner, har nu avslutats. Materialet har grans
kats av bl. a. kommuner, landsting .. och fackliga organisationer. SynJ'unk
ter på planeringsunderlaget och förslag till åtgärder för att lösa förelig
gande regionalpolitiska problem m. m. har därvid lämnats till länsstyrel
serna. Dessa arbetar f .. n. fram förslag till länsprogram som anger de 
regionalpolitiska riktlinjer som enligt resp. länsstyrelse bör gälla för lä
nen. Häri innefattas bl. a. förslag till planeringsnivåer för län och kom
muner för åren 1980 och 1990, förslag till ändringar i den år 1972 be
slutade regionala strukturen samt en avvägning mellan kommunerna när 
det gäller behovet av åtgärder för att lösa förekommande problem. Läns
programmen kommer att remissbehandlas i bl. a. kommuner och lands
ting. Remissvaren skall tillsammans med länsstyrelsens kommentarer 
redovisas till arbetsmarknadsdepartementet under sommaren 1975. Den 
centrala bearbetningen av materialet kommer att bedrivas så att resul
taten av Länsplanering 1974, 1975 års långtidsutredning och sysselsätt
ningsutredningens första etapp kan redovisas samtidigt· i slutet av år 
1975. 

Bearbetningar som har gjorts av de prognoser som länsstyrelserna har 
tagit fram inom ramen för Länsplanering 1974 antyder att den regionala 
befolkningsutvecklingen under resten av 1970-talet och under 1980-
talet kommer att bli mera balanserad än vad tidigare prognoser, t. ex. 
i Länsprogram 1970, har visat. Fortfarande finns emellertid inom skilda 
delarbetsmarknader tendenser till obalanser som kan väntas· ge upphov 
till en betydande befolkningsomflyttning även i framtiden. Nettoresul
tatet synes emellertid bli mindre befolkningsförändringar än tidigare. 

Enligt uttalande i prop. 1972: 111 skall informationen till allmänheten 
om den regionalpolitiska planeringen byggas ut och ske i det stadium av 
planeringsprocessen när verksamheten har sin tyngdpunkt i kommunerna. 
Det är då som medborgarnas uppfattning bäst kan tillgodoses i plane
ringsarbetet. Självklart är det de politiska partiernas uppgift att infor
mera medborgarna och att i det politiska arbetet ta· hänsyn. till deras 
uppfattningar om den planering som pågår. För att underlätta partrernas 
arbete har ett basmaterial ställts samman på central. nivå, i· länen och i 
kommunerna. Informationen omfattar regionalpolitik, fysisk riksplane
ring och regional trafikplanering och· har bl. a. fått formen av utställ-



Prop. 1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet. 142 · 

ningar. Samtliga kommuner i landet utom en har deltagit i denna ut
ställningsverksamhet. Den informationsverksamhet som har bedrivits 

I . . , 
kring nyss nämnda planeringsaktiviteter kan betraktas som en fötsöks-
verksambet. Ca 2,5 milj. kr. har disponerats för ändamålet. En utvärde
ring av verksamheten kommer att redovisas i slutet av år 1975. 

Statligt regionalpolitiskt stöd har lämnats sedan den 1 juli 1965. Sedan 
dess har t. o. m. den 31 augusti 1974 totalt 1113 företag fått lokalise
ringsstöd. I lokaliseringsbidrag/avskrivningslån har utgått 59-7 milj. kr. 
och i lokaliseringslån 2 271 milj. kr. Företagen har uppgivit en planerad 
sysselsättningsökning på ca 32 700 personer till följd av de investeringar 
för vilka stöd har lämnats. Den faktiska sysselsättningsökningen vid slutet 
av år 1973 till följd av då genomförda investeringar uppgick till ca 
25 400 personer. 

Lokaliseringsstöd hart. o. m. den 31 augusti 1974 lämnats 907 företag 
inom det allmänna stödområdet. Stödet till dessa företag motsvarar 
95 % av beviljade lokaliseringsbidrag och 75 % av beviljade lokalise
ringslån. I övriga delar av landet har stödet utgått till företag i områden 
med särskilda sysselsättningsproblem, framför allt vissa områden intill 
stödområdesgränsen och orter med ensidigt näringsliv. 

Lokaliseringssamråd enligt lagen (1970: 725) om lokaliseringssamråd 
bedrivs av en särskild delegation inom AMS. Samrådsskyldigheten för 
industriell verksamhet upphävdes fr. o. m. den 1 juli 1974 genom be
slut av Kungl. Maj:t (SFS 1974: 334). 

Utredningen om regionalpolitiska styrmedel har avlämnat sitt be
tänkande (SOU 1974: 82) Samverkan för regional utveckling. Utred
ningens förslag remissbehandlas f. n. 

En försöksverksamhet med särskilt sysselsättningsstöd till företag i 
gränsområdet till det inre stödområdet och på Gotland samt till före
tag inom turistnäringen påbörjades den 1 januari 1975 (SFS 1974: 761). 
Försöksverksambeten skall pågå t. o. m. år 1976. Resultaten kommer 
att redovisas för riksdagen. 

Inom arbetsmarknadsdepartementet bereds f. n. frågan om ökat re
gionalpolitiskt stöd till marknadsföringsåtgärder. Jag räknar med att 
förslag i frågan senare, om möjligt redan under år 1975, skall kunna 

föreläggas riksdagen. 
Frågan om vilka arbetsuppgifter inom regionalpolitikens ram som 

regionalt skall ankomma på de tre organen länsstyrelse, länsarbets

nämnd och företagareförening, liksom samordningen av dessa uppgif
ter och härmed sammanhängande spörsmål, övervägs f. n. av en ar
betsgrupp inom regeringens kansli . .Även frågan om delegering till regio
nal nivå av beslutanderätten i vissa ärenden om regionalpolitiskt stöd 
övervägs inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Genom en interdepartemeotal arbetsgrupp hålls fortlöpande kontakt 
mellan berörda departement för nödvändig samordning av skilda åt-
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gärder inom glesbygdspolitiken. Med anledning av riksdagens uttalande 
(InU 1974: 7, rskr 1974: 204) har under hösten 1974 en parlamentariskt 
sammansatt referensgrupp knutits till arbetsgruppen. 

Med anledning av riksdagens uttalande (NU 1974: 33, rskr 1974: 225) 
har Kungl. Maj:t beslutat om vissa ändringar av de villkor som varje 
företagareförening måste förbinda sig att följa för att få åtnjuta lån ur 
statens hantverks- och industrilånefond. Härigenom har de anställdas 
fackliga organisationer tillförsäkrats representation i företagareför
eningarnas styrelser. 

Sedan den 1 januari 1973 har en expertgrupp arbetat inom arbets
marknadsdepartementet med uppgift att som försöksverksamhet sam
ordna uppföljningen och bevakningen av statens fordringar i företag 

som har fått statligt stöd samt arbeta fram förslag till åtgärder även i en
skilda uppföljningsärenden. Genom riksdagens beslut (lnU 1973: 7, 
rskr 1973: 248) med anledning av proposition (1973: 50) angående med
len i den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten m. m. knöts -
likaså som en försöksverksamhet - den regionala uppföljnings- och be

vakningsverksamheten fr. o. m. den 1 juli 1973 till länsstyrelserna. Läns
styrelserna skulle i likhet med vad tidigare har varit fallet anlita före
tagareföreningarna som expertorgan i det företagsekonomiska uppfölj
ningsarbetet. För att möjliggöra en förbättrad samordning har i upp
följningsärenden länsvis etablerats beredningsgrupper, där länsstyrelse, 
länsarbetsnämnd och företagarcförening är representerade. Grupperna 
skall i arbetet hålla löpande kontakt även med kronofogdemyndigheter
na. 

Den intensifierade uppföljningen och den därmed förenade samord
ningsvcrksamheten har givit goda resultat. Verksamheten har främst 
varit inriktad på att lösa problem som uppkommit i enskilda ärenden 
men har även i inte oväsentlig utsträckning omfattat frågor av mera 
generell karaktär i syfte att finna principlösningar av värde för en längre 
gående samordning i fråga om bevakningen av statliga fordringar. 

E 1. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

222 070 902 
188 419 000 
189 386 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 
upptagna programmet Regionalpolitiska stödåtgärder med undantag av 
delprogrammet Lokaliseringslån. Programmet består av delprogrammen 
Lokaliseringssamråd, Lokaliseringsbidrag (inkl. infriande av statlig ga

ranti för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital), Lokaliseringsutbild
ning och Syssclsättningsstöd. Delprogrammet Lokaliseringssamråd be
lastas endast av förvaltningskostnader. 
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1973/74 1974/75 1975/76 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS 

Lokaliseringsbidrag 112 148 000 90 000000 +60000000 
Lokaliseringsutbildning 88 071 000 65 000 000 +23 000000 
S ysse lsättningsstöd 16 251 000 :.::0000000 
Infriande av statlig garanti för lån i 
lokaliseringssyfte till rörelsekapital I 161 000 1 000 + 999 000 
Förvaltningskostnader 4 440000 3 418 000 + 882 000 

Summa 222 071 000 188 419 000 +84881000 

För femårsperioden 1973/74-1977178 har riksdagen fastställt en me
delsram för regionalpolitiskt stöd (prop. 1973: 50, InU 1973: 7, rskr 

1973: 248). Härvid har beräknats 450 milj. kr. för lokaliseringsbidrag/ 
avskrivningslån, 325 milj. kr. för lokaliseringsutbildning och 150 milj. 
kr. för sysselsättningsstöd. Dessutom får outnyttjat utrymme av de ra

mar för beslut om regionalpolitiskt stöd som fastställdes för treårsperio
den 1970/71-1972/73 tas i anspråk. 

Under budgetåret 1973174 har beslut fattats om lokaliseringsbidrag/ 
avskrivningslån med 155,l milj. kr. Stödformen avskrivningslån har 
använts i endast begränsad omfattning. 

Två garantier för lån i lokaliscringssyfte till rörelsekapital till ett sam
manlagt belopp av 1,2 milj. kr. har infriats under budgetåret 1973174. 

Under budgetåret 1973174 beräknas 13 000 personer ha deltagit i loka
liseringsutbildning. Beslut om utbildningsstöd har under samma budgetår 

fattats till ett belopp av 167 milj. kr. 
Följande tablå visar det beviljade sysselsättningsstödet för kalender

åren 1971-1973. 

År 

1971 
1972 
1973 

Bev. sysselsättnings
stöd (milj. kr.) 

13,9 
15,0 

1 15,2 

1 Beviljat t. o. m. den 30 juni 1974. 

Antal årsar bets
krafter 

2 772 
3 568 
2490 

Bestämmelser rörande den regionalpolitiska stödverksamheten åter

finns i kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (om

tryckt 1973: 552; ändrad 1973: 869, 1974: 333, 1974: 761). 

AMS 

Lokaliserings bidrag. Fr. o. m. budgetåret 1973174 gäller 
nya bestämmelser för den regionalpolitiska stödverksamheten. Vidare 

Före-
draganden 

+ 967000 

+ 967000 
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har statsmakterna förordat att stödbestämmelserna skall tillämpas smi

digt vid bedömningen av ansökningar om stöd från företag i gränstrak
tcrna till stödområdet. Effekterna av de nya bestämmelserna och tillämp
ningen av dessa är ännu svår att överblicka. Under det första budgetåret 

av fcmarsperioden 1973/74-1977/78 har 35 % av beslutsramen för fem

årsperioden förbrukats. Styrelsen föreslår med hänsyn till fattade beslut 
under budgetåret 1973/74 och väntade beslut under budgetåret 1974175 
att femårsramen för lokaliseringsbidrag/avskrivningslån utökas med 150 

milj. kr. till 600 milj. kr. Medelsbehovet för delprogrammet Lokalise

ringsbidrag beräknas till 151 milj. kr. för budgetåret 1975176. Mot bak

grund av utfallet budgetåret 1973/74 bedöms 1 milj. kr. av beloppet 

vara erforderligt f ö r i n f r i a n d e a v s t a t I i g g a r a n t i f ö r 

Ian i Iokaliseringssyfte till rörelsekapital. 
L ok al is c r i n g s u t b il d n i n g. Omfattningen av verksamheten 

beräknas öka med ca 1 000 personer per budgetår. För budgetåret 

1975/76 beräknar styrelsen en utbildningsvolym av 14 000 disponibla 

platser och ca 287 000 elevveckor vara erforderlig. Medclsbehovet för 
budgetåret beräknas till 88 milj. kr. 

S y s s el s ä t t ni n g s s tö d. Antalet ansökningar om sysselsättnings. 

stöd väntas öka något de närmaste åren. Beslutsramen för femårsperio

den 1973/74-1977/78, som uppgår till 150 milj. kr., bedöms dock 
vara tillräcklig. För budgetåret 1975176 beräknas medelsbehovet till 
30 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet under budgetåret 1975176 för programmet 

Regionalpolitiska stödåtgärdcr exkl. delprogrammet Jokaliseringslån be
r~iknas till 273,3 milj. kr. 

Föredraganderz 

För femårsperioden 1973/74-1977 /78 har en beslutsram på 2 500 
milj. kr. fastställts för regionalpolitiskt stöd. Av totalramen beräknades 
450 milj. kr. för Iokaliseringsbidrag/avskrivningslån inkl. ersättning för 
flyttningskostnader för maskiner m. m. och 1 550 milj. kr. för Iokalise
ringslån. För utbildningsstöd beräknades 325 milj. kr. och för syssel
sättningsstöd 150 milj. kr. Inom ramen beräknades vidare medel för 
stöd till Stiftelsen Norrlandsfonden. 

Under budgetåret 1973/74 har ungefär en tredjedel av ramen tagits 
i anspråk för beslut om regionalpolitiskt stöd. En anledning till den 
stora efterfrågan på lokaliseringsstöd är högkonjunkturen med allmänt 

hög investeringsvilja inom näringslivet. Genomförandet av investering

arna har i åtskilliga fall varit av stort regionalpolitiskt intresse och har 

därigenom motiverat statligt stöd. Dessutom söker staten i allt större 
utsträckning medverka aktivt för att få till stånd nyetablering och ut

byggnad av företag inom stödområdet. Därvid utgör det regionalpoli
tiska stödet en viktig stimulansfaktor. Det är mot denna bakgrund av 
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stort värde att beslutsramar har fastställts för fem år och att regeringen 
inom de angivna ramarna kan bevilja stöd oberoende av de anslag som 
anvisas för vart och ett av budgetåren. Jag vill framhålla att en betydan
de del av stödbeloppet under budgetåret 1973174 avsåg ett fåtal mycket 
stora investeringsprojekt. Med hänsyn till vinstutvecklingen inom indu
strin och reglerna om avsättning till särskild investeringsfond, som riks
dagen nyligen har beslutat om (prop. 1974: 177, SkU 1974: 60, rskr 
1974: 398), utgår jag från att sådana stora projekt i de flesta fall skall 
kunna genomföras utan statligt lokaliseringsstöd under de närmaste åren. 
Genom att större projekt som genomförs av stora och bärkraftiga före
tag finansieras med ianspråktagande av investeringsfondsmedel lämnas 
ökat utrymme inom beslutade ramar för regionalpolitiskt stöd för små 
och medelstora företag. Jag är därför inte beredd att föreslå någon änd
ring av ramen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den pågående 
Länsplanering 1974 kommer att ge ytterligare underlag för att bedöma 
vilka åtgärder som behövs för att åstadkomma en bättre regional balans. 

Enligt riksdagens uttalande våren 1974 (lnU 1974: 7, rskr 1974: 204) 
skall Kungl. Maj:t närmare låta pröva de arbetsuppgifter inom regional
politikens ram, som regionalt skall ankomma på de tre organen länssty
relse, länsarbetsnämnd och företagareförening, liksom samordningen av 
dessa uppgifter och härmed sammanhängande spörsmål. Dessa frågor 
övervägs f. n. av en arbetsgrupp inom regeringens kansli. Även frågan 
om decentralisering till regional nivå av vissa beslut om regionalpolitiskt 
stöd övervägs inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Som ett led i de regionalpolitiska stödåtgärderna har påbörjats en för
söksverksamhet med statliga industricenteranläggningar. Stiftelsen In

dustricentra har ansvaret för planering, uppförande och förvaltning av 
dessa anläggningar. Stiftelsens förvaltningskostnader täcks delvis genom 
bidrag från detta anslag. De av riksdagen beslutade industricenteranlägg
ningarna i Lycksele och Strömsund är nu färdigställda. Enligt vad jag 
erfarit från stiftelsen är ca hälften av lokalerna nu uthyrda, och inflytt
ning pågår av flera företag. I detta sammanhang bör för riksdagen an

mälas att Kungl. Maj:t under år 1974 har beviljat Stiftelsen Industri
centra Iokaliseringsstöd i form av avskrivnings- och lokaliseringslån vid 
vissa maskininvestcringar. Investeringarna avsåg anskaffning av viss fast 

monterad utrustning som inte utan svårighet kan flyttas från byggna
den och som stiftelsen enligt särskilt avtal hyr ut till ett företag. Jag 
har för avsikt att även i fortsättningen föreslå regeringen att stiftelsen 

beviljas Iokaliseringsstöd i liknande fall. 
Jag beräknar kostnaderna för delprogrammet Lokaliseringsbidrag till 

90 001000 kr. för budgetåret 1975/76. Av beloppet avser 1 000 kr. in

i riande av statlig garanti för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital. 

Enligt gällande regler kan utbildningsstöd beviljas för det antal per
suner som nyanställs i nystartad eller utvidgad verksamhet. Riksdagen 
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bör underrättas om att Kungl. Maj:t i några fall har beviljat utbildnings. 
stöd för utbildning av redan anställd personal. Det har i dessa fall varit 
fråga om nedläggningshotade företag som har övertagits av nya ägare. 
I samband med övertagandet har verksamheten omorganiserats, och ett 
behov har uppstått att utbilda personalen för nya arbetsuppgifter. 

För budgetåret 1975/76 beräknar jag medelsbehovet till 65 milj. kr. för 
delprogrammet Lokaliseringsutbildning. 

Med anledning av riksdagens uttalande (lnU 1974: 7, rskr 1974: 204) 

bar en försöksverksamhet påbörjats med vidgad användning av syssel
sättningsstödet. Fr. o. m. år 1975 kan sålunda sysselsättningsstöd utgå 
till företag i gränsområdet till det inre stödområdet och på Gotland . i 
samband med att företaget beviljas lokaliseringsstöd. Vidare kan turist
företag i det inre stödområdet i särskilda fall få sysselsättningsstöd. 
Försöksverksamheten skall pågå t. o. m. år 1976. Erfarenheterna av 
försöksverksamheten kommer att redovisas för riksdagen. 

I likhet med AMS beräknar jag medelsbehovet till oförändrat 30 milj. 
kr. för delprogrammet Sysselsättningsstöd. 

Under åberopande av det anförda och med hänvisning till samman
ställningen i det föregående hemställer jag att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet för budgetåret 
1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 189 386 000 kr. 

E 2. Särskilda stödåtgärder i glesbygder 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

20 408 568 
25 000 000 
25 000000 

Reservation 8 697187 

Från anslaget bekostas försöksverksamhet i form av stöd till hemar
bete i vissa glesbygder och andra stödåtgärder m. m. som kan aktuali
seras för att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i gles
bygderna. Vidare bekostas från anslaget bidrag till företagareföreningar 
för genomförande av speciella projekt i syfte att främja företagsamhet 
i glesbygder, bidrag till kommuner för vissa sysselsättningsinsatser samt 
utbyggnad av väg 363 jämte vissa andra vägar i Lycksele, Sorsele och 
Vindelns kommuner. Verksamheten handhas av AMS, industriverket, fö
retagareföreningarna, vägverket och vissa kommuner. För budgetåret 
1974175 beräknas kostnaderna för hemarbete m. m. till 5 milj. kr., för 
stöd till företagareföreningar till 1 milj. kr., för kommunala sysselsätt
ningsinsatser till 9 milj. kr. och för åtgärder i Vindelälvsområdet till 10 
milj. kr. 
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Statens industriverk 

I en redogörelse för försöksverksamheten framhåller industriverket be
träffande stödet till hemarbete att vid slutet av budgetåret 1973/74 var 
ca 2 300 personer sysselsatta på hel- eller deltid med hjälp av glesbygds
stödet. Arbetsinsatsen motsvarar enligt företagareföreningarnas beräk
ningar heltidsarbete för 1 550 personer. 

Företagareföreningama har under budgetåret 1973174 beviljat bidrag· 
till företag som bereder sysselsättning genom hemarbete i glesbygder 
med ca 3,2 milj. kr. Föreningarnas kostnader för att administrera verk
samheten uppgick till. drygt 1,1 milj. kr. Totalkostnaden per heltids
sysselsatt uppgick till ca 2 800 kr. 

Inom ramen för de regler som f. n. gäller för försöksverksamheten har 
föreningarna svårigheter att finn~ lämpliga sysselsättningsobjekt i gles
bygder. Industriverket bedömer att 5 milj. kr. kommer att utbetalas för 
försöksverksamheten med hemarbete m. m. under budgetåret 1975176. 
Under förutsättning att den nu befintliga reservationen om ca 1,5 milj. 
kr. under anslagsposten får tas i anspråk, kan anslagsposten för hem
arbete m. m. räknas ned till 3,5 milj. kr. 

Kostnaderna för stödet till företagareföreningar för genomförande av 
speciella projekt i syfte att främja företagsamheten i glesbygder beräknar 
industriverket till oförändrat 1 milj. kr. 

Från anslaget bekostas även vissa åtgärder i Vindelälvsområdet samt 
bidrag till kommunala sysselsättningsinsatser. Då dessa verksamheter 
handhas av vägverket och AMS jämte vissa kommuner har industri
verket inte behandlat dem i sin anslagsframställning. 

Föredraganden 

Anslaget Särskilda stödåtgärder i glesbygder disponeras för hemarbete, 
punktinsatser av företagareföreningarna, kommunala sysselsättningsin-: 
satser och vissa vägbyggen i Vindelälvsområdet. 

Glesbygdsstöd till hemarbete administreras av företagareföreningarna. 
Statens industriverk har till arbetsmarknadsdepartementet överlämnat 
en rapport angående de hittillsvarande erfarenheterna av stödet. Med 
anledning av rapporten har de berörda företagareföreningarna lämnat 
synpunkter på den fortsatta verksamheten med stöd till hemarbete. Efter
som organisationskommitten för skyddat arbete (A 1974: 3) behandlar 
bl. a. fonnema för den fortsatta verksamheten med hemarbete har jag 
överlämnat skrivelserna från industriverket och företagareföreningama 
till kommitten. För budgetåret 1975/76 beräknar jag oförändrat belopp. 
5 milj. kr., för stöd till hemarbete. 

I likhet med industriverket beräknar jag kostnaderna för stödet tilI 
företagareföreningarna till oförändrat 1 milj. kr. Från anslagsposten 
täcks kostnaderna för genomförande av speciella projekt som främjar 
företagsamhet i glesbygder. 
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Under innevarande budgetår bedrivs verksamhet med intensifierad 
kommunal sysselsättningsplanering i elva kommuner. Verksamheten har 
rönt uppskattning och ytterligare ett antal kommuner har fört fram 
önskemål om att få bidrag till kommunala sysselsättningsinsatser. Ut
byggnaden av den intensifierade kommunala sysselsättningsplaneringen 
har hittills gått snabbt. En utvärdering av verksamheten kommer att 
ske inom ramen för den pågående sysselsättningsutredningen. I avvak
tan på resultatet av utvärderingen beräknar jag oförändrat belopp, 9 
milj. kr., för ändamålet. 

För utbyggnad av väg 363 och vissa andra vägar i Lycksele, Sorsele 
och Vindelns kommuner har 10 milj. kr. anvisats för vart och ett av 
budgetåren 1973/74 och 1974/75. Jag föreslår att 10 milj. kr. anvisa~ 
för ändamålet även för budgetåret 1975/76. 

Det sammanlagda medclsbehovet för budgetåret 1975/76 kan sålede:s 
beräknas till (5+1+9+10 =) 25 milj. kr. 

Slutligen vill jag erinra om att jag har tillkallat en parlamentariskt 
sammansatt referensgrupp för glesbygdsfrågor. Härigenom tillgodoses 
riksdagens önskemål beträffande det fortsatta arbetet med serviceför
sörjningen i glesbygder (lnU 1974: 7, rskr 1974: 204). 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 
att till Särskilda stödåtgiirder i glesbygder för budgetåret 1975/76 

anvisa ett reservationsanslag av 25 000 000 kr. 

E 3. Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administrationskostnader 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

11 615 000 
16 000 000 
17 200000 

Reservation 122 727 

Från anslaget utgår statsbidrag till täckande av administrationskost
nader för företagareföreningarna, Företagareföreningarnas förbund och 
vissa centrala organisationer på hantverkets, småindustrins och turistnä
ringens område. Bestämmelser rörande företagareförcningarnas kredit
stödjande verksamhet återfinns i kungörelsen (1960: 372) om statligt 
kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri (omtryckt 1973: 550). 

Statens industriverk 

Företagareföreningarna har för budgetåret 1975/76 anmält behov av 
statligt bidrag till sina administrationskostnader med 19 565 000 kr. 

Vidare har Företagareföreningarnas förbund, Sveriges hantverks- och 
industriorganisation, Svensk industriförening och Svenska turisthotellens 
riksförbund hemställt om bidrag för organisationernas verksamhet under 
budgetåret 1975176 med 300 000, 70 000, 25 000 resp. 20 000 kr. 

Enligt företagareföreningarnas driftbudgetar för kalenderåret 1974 

10 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bil. 13 
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beräknas administrationskostnaderna till 33 milj. kr., varav löner inkl. 
sociala kostnader 23,6 milj. kr. Intäkterna har för samma år beräknats 
till 32,5 milj. kr., varav statliga administrationsbidrag 14,3 milj. kr., 
landstingsmedel 9,8 milj. kr. och övriga intäkter 8,4 milj. kr. För kalen
deråret 1975 har föreningarna beräknat administrationskostnaderna till 
41,3 milj. kr. varav löner inkl. sociala kostnader 29,9 milj. kr. Intäkterna 
har beräknats till 41 milj. kr. Behov av statligt administrationsbidrag om 
18,6 milj. kr. har härvid bedömts erforderligt. Bidrag av landstings
medel har beräknats till 11,3 milj. kr. och övriga intäkter till 11,1 
milj. kr. 

Industriverket framhåller den stora betydelse som företagarcför
eningarnas kreditförmedlande verksamhet har för de mindre och me
delstora företagen. Den ökade satsningen på företagsservice, som har 
beslutats av statsmakterna, bör enligt verket medföra ökad efterfrågan på 
såväl föreningarnas tjänster som det statliga kreditstödet. Nya rutiner för 
uppföljning och bevakning av de statliga stödinsatserna ställer ökade 
krav på föreningarnas utredningsresurser. Beslut att överföra vissa ut
bildningskonsulenter till föreningarna kan medföra ytterligare admini
strativa kostnader. 

Mot denna bakgrund föreslår verket för budgetåret 1975/76 ett anslag 
om 18,6 milj. kr., vilket innebär en ökning med 2,6 milj. kr. Av ök
ningen beräknas 1,6 milj. kr. motsvara automatiska kostnadsstegringar 
och 1 milj. kr. kostnader för ökade personalresurser. 

Yttrande 

Företagareföreningarnas förbund hemställer att anslaget för budget
året 1975/76 förs upp med 25 milj. kr. 

Föredraganden 

Genom att företagareföreningarna har fått karaktären av regionala 
basorgan för statens industriverk har deras betydelse inom den all
männa näringspolitiken förstärkts. För särskilt de mindre och medel
stora företagen är föreningarnas verksamhet i fråga om bl. a. företags
service och kreditförmedling av stort värde. Vidare har företagareför
cningarna för dessa företag en viktig uppgift som förmedlingslänk vid 
kontakterna med olika statliga organ. 

Företagareföreningarna spelar också en framträdande roll inom regio
nalpolitiken genom rådgivning i lokaliseringsfrågor, beredning och upp
följning av lokaliseringsärenden samt administration av glcsbygdsstö
det. Som jag tidigare har redovisat har en arbetsgrupp tillsatts för att 
behandla bl. a. frågan om företagareföreningarnas arbetsuppgifter inom 
regionalpolitiken och samordningen av dessa arbetsuppgifter mellan 
företagareförening, länsarbetsnämnd och länsstyrelse. Som ett led i detta 
arbete har industriverket påbörjat en genomgång av företagareförening-
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arnas verksamhet. Syftet med genomgången är bl. a. att kartlägga de 
olika föreningarnas nuvarande uppgifter inom regionalpolitiken och 
formerna för föreningarnas samarbete med statliga Iänsorgan på det 
regionalpolitiska området. 

Det statliga administrationsbidraget till företagareföreningarna bar 
under de senaste åren höjts i snabb takt. Anslaget har ökat från 5 milj. 
kr. under budgetåret 1968/69 till 16 milj. kr. under innevarande bud
getår. En omfattande uppbyggnad av föreningarnas basorganisation 
pågår f. n. Någon ytterligare utökning av de administrativa resurserna 
anser jag därför inte vara påkallad under budgetåret 1975/76. Där
emot bör anslaget räknas upp med ett belopp som motsvarar pris- och 
löneökningar. 

Jag föreslår sålunda en höjning av det statliga bidraget till företagare
föreningarnas administrationskostnader med 1,2 milj. kr. Av anslaget 
bör liksom hittills 100 000 kr. beräknas för bidrag till Norrbottens 
företagareförening för särskilt stöd åt företagsamheten i Tornedalen. 
Vidare bör medel få tas i anspråk för stöd till vissa organisationer på 
hantverkets, småindustrins och turistnäringens område. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till företagareföreningar m. f l.: Administrations

kostnader för budgetåret 1975176 anvisa ett reservationsanslag 
av 17 200 000 kr. 

E 4. Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till hantverks
och industriföretag m. fl. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

21946 480 
15 000 000 
15 000 000 

Statens förbindelser till följd av utfärdade garantier för lån till hant
verks- och industriföretag och för lån till turistnäringen infrias från fö
revarande anslag, dl behov därav uppkommer. Förluster i företagare
föreningarnas långivning från statens hantverks- och industrilånefond 
skall föreningarna i första hand täcka med medel ur egna förlusttäck
ningsfonder. Regeringen kan emellertid efter särskild prövning medge 
förening bidrag från detta anslag för att täcka förluster. Av anslaget för 
budgetåret 1973/74 utgjorde 5 milj. kr. ett engångsbelopp för sanering. 
av företagareföreningarnas äldre lånefordringar. 

Statens industriverk 

Omfattningen av Kungl. Maj :ts och verkets beslut under budgetåren 
1970/71-1973174 redovisas i följande tablå. 
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(Milj. kr.) 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

Infriande av garantilån 14,2 14,1 10,l 14,2 
Bidrag till företagare-
för1.:ningarna 0,7 1,1 3,5 5,0 

Summa 14,9 15,2 13,6 19,2 

I förlusttäckningsavgifter jämlikt 19 § andra stycket kungörelsen 
(1960: 372) om statligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och små
industri har under budgetåret 1973/74 influtit ca 1,1 milj. kr. 

Industriverket beräknar att förlusterna på garantilåneverksamheten 
kommer att uppgå till ca 15 milj. kr. under 1975176. 

Li sanering av företagarcföreningarnas äldre lånefordringar genom
fördes under budgetåret 1973174, då 5 milj. kr. särskilt anvisades för än
damålet. Föreningarnas behov av förlusttäckningsmedel bedömdes dock 
till totalt 12,4 milj. kr. Därav beräknades 6,8 milj. kr. för nödlidande 
lån där konkurserna inte hade avslutats per den 30 juni 1974. 

För budgetåret 1975/76 föreslår verket ett anslag om 20 milj. kr., 
varav 5 milj. kr. för fortsatt sanering av förctagareföreningarnas äldre 
lånefordringar. 

Föredraganden 

Verksamheten med uppföljning och bevakning av statens fordringar i 
företag som har fått statligt stöd har jag tidigare redovisat under avsnittet 
E Regional utveckling, allmänna synpunkter. 

I utlåningsräntan för industrigarantilån och företagareföreningamas 
direktlån inryms en särskild förlusttäckningsavgift. Avgiften motsvarar 
en halv procentenhet av utlåningsräntan. För garantilån inbetalas för
lusttäckningsavgiften till st:::ten. Under budgetåret 1973/74 betalades 
ca 1,1 milj. kr. in i sådana avgifter. Förlusttäckningsavgifterna på före
tagareföreningarnas direktlån tillförs resp. förenings förlusttäcknings
fond. Om inte förlusttäckningsfonden förslår att täcka uppkomna för
luster i långivningen kan regeringen efter prövning i varje särskilt fall 
bevilja förctagareförening förlusttäckningsbidrag från detta anslag. 
Under senare år har allt fler företagareföreningar anmält behov av så
dana förlusttäekningsbidrag, och för budgetåret 1973/74 anvisades 5 
milj. kr. för en sanering av föreningarnas äldre lånefordringar. Belop
pet har helt tagits i anspråk. 

Det finns mot denna bakgrund skäl att överväga en ändring av regler
na för avsättning till företagareföreningarnas förlusttäckningsfonder. I 
det sammanhanget bör också frågan om skälig räntenivå på garantilån 
och direktlån prövas på nytt. Mina ställningstaganden till dessa spörs
mål, som f. n. övervägs inom arbetsmarknadsdepartementet, avser jag 
att redo\isa vid anmälan av nästa års budgetproposition. 
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För budgetåret 1975/76 beräknar jag anslagsbchovet till oförändrat 
belopp, 15 milj. kr. 

Influtna räntor på lokaliseringslån tillfaller i sin helhet staten. Räntan 
är densamma som för industrigarantilån. Om en halv procentenhet av 
räntan - motsvarande förlusttäckningsavgiftcn på industrigarantilån -
förutsätts skola i skälig omfattning täcka förluster på lokaliseringslånen, 
kan statens inkomst för sådan förlusttäckning beräknas till ca 3,5 milj. 
kr. för budgetåret 1973174. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till hant

verks- och industriföretag m. fl. för budgetåret 1975176 anvisa 
ett förslagsanslag av 15 000 000 kr. 
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KAPIT ALBUDG ETEN Elfte huvudtiteln 

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER 

IV: 10. Statens hantverks- och industrilånefond 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

19 500 000 

30 000 000 

30 000 000 

Behållning 55 000 000 

Från anslaget överförs medel till statens hantverks- och industri

Iånefond för utlåning till företagareföreningarna, vilka i sin tur lämnar 
hantverks- och industrilån till hemslöjds-, hantverks- och småindustri

företag. Långivningen regleras genom kungörelsen (1960: 372) om stat
ligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri (omtryckt 1973: 

550), vilken även innehåller bestämmelser om statlig garanti för lån till 

hantverks- och industriföretag. Särskilda bestämmelser om statlig garanti 

för lån till turisthotell finns i brev den 30 juni 1965. 
För innevarande budgetår har till fonden anvisats 30 milj. kr. Ramen 

för statsgaranti till hantverks- och industriföretag m. m. har fastställts 

till 100 milj. kr. Ramen inrymmer även nyssnämnda garantier för lån 
till turisthotell och får vidare tas i anspråk för vissa lån till omställ
ningsfrämjande investeringar inom textil- och konfektionsindustrierna. 

Statens industriverk 

Företagareföreningarna har beräknat sitt behov av nya lånemedel för 
budgetåret 1975176 till 77,5 milj. kr. 

Kapitalbehållningen i fonden uppgick enligt verket per den 30 juni 
1974 till ca 366 milj. kr. 

Föreningarnas utlåning av statsmedel uppgick åren 1969-1973 till 
följande belopp. 

År 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Utlåning (milj. kr.) 

84,6 
77,S 
75,3 
91,9 
91,9 

Det strama läget på kreditmarknaden under innevarande år medför 
enligt industriverket att efterfrågan på hantverks- och industrilån kom
mer att ligga på en fortsatt hög nivå. Dessutom kan företagareförening-
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amas vidgade arbetsuppgifter i fråga om bl. a. företagsservice beräknas 
medföra ökade anspråk på krediter genom föreningarna. Verket anser 
dock att ett oförändrat tillskott till fonden på 30 milj. kr. är tillräckligt 
för att möta denna efterfrågan. 

Vad angår det statliga kreditstödet i form av lånegarantier till hem
slöjd, hantverk och småindustri samt till turisthotell anmäler verket att 
garantier har beviljats under budgetåren 1969170-1973174 med följande 
belopp. 

Budgetår 

1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 

Beviljade garantier 
(milj. kr.) 

39,5 
32,3 
67,4 
62,4 
79,1 

Den 30 juni 1974 hade industriverket inneliggande garantilåneansök
ningar på totalt ca 35 milj. kr. Under budgetåret 1973174 har efterfrågan 
ökat på större garantibelopp. Verket föreslår att garantiramen höjs till 
125 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Yttrande 

Företagareföreningarnas förbund hemställer att statens hantverks- och 
industrilånefond tillförs ett belopp av 80 milj. kr. budgetåret 1975/76, 
samt att ramen för lånegarantier till hemslöjd, hantverk och småindustri 
fastställs till 125 milj. kr. Vidare föreslår förbundet att beloppsgränsen 
för företagareföreningamas lån till en och samma sökande höjs från 
200 000 till 300 000 kr. 

Föredraganden 

Företagareföreningama har fått allt större betydelse som förmedlare 
av statligt kreditstöd till de mindre och medelstora företagen. Förening
arnas sammanlagda nyutlåningskapacitet för hantverks- och industrilån 
under innevarande budgetår kan mot bakgrund av fondens behållning 
beräknas till ca 140 milj. kr. Detta innebär en väsentlig ökning jämfört 

med tidigare år. Vid beräkningen av utlåningskapaciteten har jag tagit 
hänsyn till att föreningarna får använda inflytande amorteringar på 

hantverks- och industrilån för att lämna ut nya sådana lån. För att bibe
hålla en hög utlåningskapacitet även under budgetåret 1975/76 anser jag 
i likhet med statens industriverk att fonden bör förstärkas med 30 milj. 

kr. 
Företagareföreningama får enligt gällande regler låna ut högst 

200 000 kr. till en och samma sökande. Om särskilda förhållanden före
ligger kan statens industriverk medge att lån får beviljas med högre be-
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lopp. Enligt min mening bör den nuvarande beloppsgränsen behålias. 

Jag vill erinra om att 1974 års vårriksdag avslog motioner om ändring 
av lånegränsen {NU 1974: 33, rskr 1974: 225). 

Som villkor för lån ur statens hantverks- och industrilånefond gäller 
att företagareföreningarna iakttar de grundläggande föreskrifter som 
Kungl. Maj :t har föreskrivit för deras verksamhet. Föreskrifterna avser 
bl. a. styrelsens sammansättning. Jag vill mot bakgrund av riksdagens 
uttalande i frågan {NU 1974: 33, rskr 1974:225) erinra om att Kungl. 
Maj:t nyligen har beslutat om sådana ändringar av föreskrifterna att 
löntagarnas fackliga organisationer blir företrädda i företagareförening

arnas styrelser. 
Ramen för statsgaranti för lån till hantverks- och industriföretag 

m. m. har för innevarande budgetår fastställts till 100 milj. kr. Statens. 
industriverk föreslår att ramen för budgetåret 1975/76 skall ökas till 
125 milj. kr. För egen del anser jag att en oförändrad garantiram är 
väl avpassad till behovet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att statsgaranti för lån till hantverks- och industriföre

tag m. m. under budgetåret 1975176 beviljas intill ett belopp 
av 100 000 000 kr. 

2. till Statens hantverks- och industrilånefond för budgetåret 
1975176 anvisa ett invcsteringsanslag av 30 000 000 kr. 





Prop. 1975: 1 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 159 

V. FONDEN FÖR LÅNEUNDERSTÖD 

V: 9. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1973174 Utgift 305 129 384 Behållning 145 671690 

1974n5 Anslag 265 000 000 

197Sn6 Förslag 300 000 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i program.budgeten för AMS 

under programmet Regionalpolitiska stödåtgärder upptagna delprogram

met Lokaliseringslån. Lokaliseringslån utlämnas enligt kungörelsen 

(1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (omtryckt 1973: 552, änd

rad 1973: 869, 1974: 333, 1974: 761). 

Under budgetåret 1973174 har beslut fattats om lokaliseringslån med 

568,5 milj. kr. Den för femårsperioden 1972/73-1977/78 fastställda 

ramen för beslut uppgår till 1 550 milj. kr. Dessutom får outnyttjat ut

rymme av den beslutsrarn som fastställdes för treårsperioden 1970/71-

1972/73 tas i anspråk. 

För att skapa nödvändig rörelsefrihet vid utbetalning av redan be

viljade lokaliseringslån kommer jag, senare denna dag, att hemställa att 

regeringen föreslår riksdagen att på tilläggsstat Il till riksstaten för bud

getåret 1974/75 till Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån anvisa ett 

investeringsanslag av 200 milj. kr. 

Ramen för statlig garanti för lån i lokaliseringssyfte för rörelsekapital 

har för innevarande budgetår fastställts till 25 milj. kr. Under 1973/74 

beviljades garantier till ett belopp av 10,1 milj. kr. 

AMS 

Under det första budgetåret av femårsperioden 1973174-1977178 
har 35 % av beslutsramen för femårsperioden förbrukats. Styrelsen före

slår med hänsyn till fattade beslut under budgetåret 1973174 och vänta
de beslut under budgetåret 1974/75 att femårsramen för lokaliseringslån 

utökas Illed 300 milj. kr. till 1 850 milj. kr. 
För budgetåret 1975176 beräknas medelsbehovet till 300 milj. kr. Sty

relsen föreslår oförändrad ram för statsgaranti för lån i lokaliserings

syfte till rörelsekapital. 

Föredraganden 

Beträffande verksamheten med lokaliseringsstöd hänvisar jag till vad 

jag har anfört vid anmälan av anslaget E I. Regionalpolitiskt stöd: Bi
dragsverksamhet. 

För budgetåret 1975176 beräknar jag i likhet med AMS anslagsbehovet 
till 300 milj. kr. 
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Ramen för statlig garanti för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital 
bör fastställas till 25 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att statsgaranti för lån i lokaliseringssyfte till rörelse

kapital beviljas intill ett belopp av 25 000 000 kr. under bud
getåret 1975176 

2. till Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån för budgetåret 
1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 300 000 000 kr. 
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Register 

Sid. 

1 Översikt 

DRIFI'BUDGETEN 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

15 1. Arbetsmarknadsdepartementet 
16 2. Kommitteer m. m. 
16 3. Extra utgifter 
17 4. Internationellt samarbete 

B Arbetsmarknad m. m. 

19 Arbetsmarknaden under år 1974 m. m. 
31 Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten under budget-

året 1975/76 
48 Programindelning 
51 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 
62 1. Arbetsmarknadsservice 
82 2. Sysselsättningsskapande åtgärder 
92 3. Stöd till lageruppbyggnad 
93 4. Kontant stöd vid arbetslöshet 
96 5. Totalförsvarsverksamhet 
98 6. Arbetsmarknadsvcrket: Anskaffning av utrustning 

101 7. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 
103 8. Arbetsdomstolen 
104 9. Statens förlikningsmannaexpedition 
105 10. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

C Arbetsmiljö 

107 Politikens allmänna riktlinjer 
111 1. Arbetarskyddsstyrelsen 
116 2. Yrkesinspektionen 
118 3. Statens arbetsklinik 
120 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

D Invandring m. m. 

137 I. Statens invandrarverk 
137 2. Åtgärder för flyktingar 
139 3. Anpassningsåtgärder för invandrare 
139 4. Översättningsservice 

E Regional utveckling 

141 Allmänna synpunkter 

Anslag kr. 

11 261 000 
9 997 000 

250 000 
3 860 000 

25 368 000 

1576858 000 
742 935 000 

1 000 
1080 885 000 

22 020 000 
7 000 000 

1 000 
1538000 

649 000 
30000 

3 431917 000 

41365000 
41835000 

2 755 000 
815 929 000 

901884000 

*16 455 000 
20 995 000 
*4 195 000 

185 000 

41830000 

143 1. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 189 386 000 
147 2. Särskilda stödåtgärder i glesbygder 25 000 000 
149 3. Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administrations-

kostnader 17 200 000 
151 4. Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till 

hantverks- och industriföretag m. fl. 15 000 000 

• Beräknat belopp 

246586000 

Summa för driftbudgeten 4 647 585 000 
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KAPIT ALBUDGETEN 

IV. Statens utlåningsfonder 

155 Statens hantverks- och industrilänefond 30000000 

V. Fonden fär låneunderstöd 

159 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 300 000 000 

Summa för kapitalbudgeten 330 000 000 

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 4 977 585 000 

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1975 74051) 



Bilaga 14 till budgetpropositionen 1975 

Bostadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till bostadsdepartementet hör ärenden angående bostäder, fysisk riks
planering och bebyggelseplanering samt byggnads-, lantmäteri- och kart
frågor. Departementet är organiserat på tre sakenhcter, en för fysisk 
riksplanering, en för plan- och byggnadsärenden samt en för bostads
byggande m. m. Till den förstnämnda enheten hör bl. a. ärenden angåen
de tillstånd till industrilokalisering enligt 136 a § byggnadslagen (1947: 
385). Lantmäteri- och kartärenden samt vissa planverksärenden bereds 
inom planerings- och budgetsekretariatet. 

Ett huvudmål för bostadspolitiken under efterkrigstiden har varit att 
avskaffa bostadsbristen. Detta mål har till väsentlig del uppnåtts genom 
att det av statsmakterna år 1965 fastställda programmet för bostads
produktionen - 1 miljon nya lägenheter under åren 1965-1974 - nu 
har förverkligats. 

Genom beslut av 1974 års riksdag (prop. 1974: 150, CU 1974: 36, 
rskr 1974: 372) har väsentliga reformer genomförts inom det bostads
politiska området. De reformer som berör bostadsdepartementets verk
samhetsområde avser främst bostadsfinansieringen, markpolitiken, kon
kurrensen inom bostadsbyggandet, åtgärder för förbättrad boendemiljö 
och bostadstilläggen. 

För budgetåret 1974175 har anvisats 4 739 milj. kr. inom bostadsde
partementets verksamhetsområde. Härav är ca 100 milj. kr. att hänföra 
till verksamhet som inte direkt är förbunden med bostadsbyggande 
m. m. För nästa budgetår har de av riksdagen beslutade och i denna 
proposition föreslagna bostadsreformerna hänförliga till departementets 
verksamhetsområde beräknats medföra en ökning av medelsbehovet på 
ca 1 050 milj. kr. Det nya bostadsfinansicringssystemet tar härav i an
språk ca 800 milj. kr. Två nya anslag har tillkommit nämligen Eftergift 
av hyresförlustlån och Bidrag till förbättring av boendemiljön. 

I anslutning till att regeringen lade fram sina förslag rörande den nya 
bostadspolitiken fick chefen för bostadsdepartementet Kungl. Maj:ts 
bemyndigande att tillkalla en sakkunnig med uppdrag att utreda den 
statliga organisationen för uppgifter avseende byggnadsväsen, fysisk 
planering och bostadspolitik. 

1 Riksdagen 1975. 1 sam{. Nr 1. Bil. 14 

Prop. 1975: 1 

Bilaga 14 
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Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna förutses avsluta sitt 
arbete under år 1975. De frågor som utredningarna därvid kan komma 
att aktualisera avser bl. a. bostadstilläggen. 

I syfte att främja en bättre hushållning med energi för uppvärmning 
av bostäder och andra byggnader beslöt 1974 års riksdag vid två olika 
tillfällen att särskilda bidrag och lån på tillsammans 370 milj. kr. skall 
kunna utgå för energibesparande åtgärder, exempelvis för tilläggsisole
ring och utbyte av värmepannor. Låne- och bidragsmöjligheterna har 
rönt stort intresse. Den stora efterfrågan på lån och bidrag har medfört 
stora påfrestningar för länsbostadsnämnderna. Medel för tillfällig an
ställning av personal vid nämnderna för handläggning av sådana låne
och bidragsärenden har ställts till förfogande. 

Inom ramen för förberedelserna för den kommande energipolitiska 
propositionen har vidare vissa till bostadsdepartementct hörande myn
digheter redovisat material om möjligheterna att spara energi inom sina 
resp. verksamhetsområden. Detta material bereds f. n. i regeringskansliet. 

Bygglagutredningen har under år 1974 avlämnat principbetänkandet 
(SOU 1974: 21) Markanvändning och byggande. Efter avslutad remiss
behandling överarbetas f. n. utredningens förslag inom bostadsdeparte;.. 
mentet. Förslag innefattande lagtext avses senare bli föremål för ny rc
missbchandling. En inom departementet upprättad sammanställning av 
remissyttrandena över principbetänkandet kommer att publiceras inom 
kort. 

Med anledning av beslut vid 1972 års riksdag, varigenom riksdagen 
hemställt att regeringen lämnar riksdagen en översikt över samhälls
planeringsforskningens inriktning m. m., har inom bostadsdepartementet 
utarbetats promemorian (Ds B 1974: 5) Forskning om fysisk planering 
och bebyggelse. De av riksdagen begärda bedömningarna av behovet av 
organisatoriska och prioriterande beslut när det gäller samhällsplane
ringsforskningen bör enligt promemorian i första hand leda till att man 
åstadkommer en ökad samordning och en förbättrad ledningsorganisa
tion för forsknings- och utvecklingsverksamheten. En expertgrupp för 
forskning om fysisk planering och bebyggelse föreslås i detta syfte bli 
inrättad inom departementet. Promemorian har remissbehandlats och 
däri framförda förslag har fått starkt stöd av remissinstanserna. Chefen 
för bostadsdepartementet har erhållit Kungl. Maj:ts bemyndigande att 
tillkalla expertgruppen. 

Genom beslut av 1974 års riksdag (prop. 1974: 5, CU 1974: 14, rskr 
1974: 87) höjdes byggnadsforskningsavgiften fr. o. m. den 1 januari 1975 
från 0,5 % till 0,6 % av avgiftsunderlaget som utgörs av lönesumman 
inom byggnads- och anläggningsindustrin. 

Under det gångna året har kommitten för bostäder, byggande och 
planering inom FN:s ekonomiska kommission för Europa företagit en 
studieresa i Sverige. Bostadsstyrelsen har svarat för förberedelser och 
genomförande av besöket. 
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Kungl. Maj:t har bemyndigat chefen för bostadsdepartementet att 
tillkalla ledamöter att ingå i en kommitte med uppdrag att svara för de 
svenska förberedelserna inför den konferens om bostads- och bebyg
gelsemiljö som FN arrangerar i Vancouver, Kanada, år 1976. 

Verksamheten vid statens hyresråd kommer att upphöra vid utgången 
av juni 1975. Rådets verksamhetsområde kommer att täckas av den ny
inrättade bostadsdomstolen. 

Statens lantmäteriverk liksom statens institut för byggnadsforskning 
kommer i enlighet med riksdagens beslut att omlokaliseras till Gävle 
sommaren 1975 resp. sommaren 1976. 

Bostadsbyggande m. m. 

Väsentliga bostadspolitiska reformer med angivande av vissa riktlinjer 
för den framtida bostadspolitiken har som nämnts beslutats under år 
1974. 

I fråga om bostadsfinansieringen innebär reformerna direkta sub
ventioner vilka undanröjer problemen med skuldökning inom låne
systemet. Genom den nya finansieringsformen uppnås vidare en bättre 
likställdhet i fråga om boendekostnader för olika besittningsformer och 
bättre förutsättningar för en i förhållande till de boendes betalningsför
måga rimlig hyresnivå i senare årgångar av hus. 

Nyproducerade hyres- och bostadsrättslägenheter får genom det nya 
finansieringssystemet en garanterad ränta på 3,9 % under det första 
året av lånetiden. För nyproducerade småhus som bebos av låntagaren 
blir motsvarande ränta 6 % . De garanterade räntorna skall för följande 
.lr av lånetiden höjas på visst sätt. Systemet med garanterade räntenivåer 
berör även stora delar av beståndet med statliga lån. 

Reformerna inom finansicringssystemet innebär vidare bl. a. en ök
ning av statslånets storlek och en höjning av den övre lånegränsen för 
småhus som bebos av låntagaren och bostadsrättshus till 25 % resp. 
29 % av låneunderlaget och 95 % resp. 99 % av pantvärdet. Härigenom 
kan i princip kontantinsatsen minskas till hälften av vad den tidigare har 
varit. 

Reformerna på det markpolitiska området innebär främst att ett 
markvillkor införs i samband med den statliga bostadslångivningen. 
Bostadslån för nybyggnad och sanering skall sålunda inte kunna utgå 
med mindre marken upplåtits av kommunen. Enfamiljshus som skall be
bos av lånesökanden undantas dock från markvillkoret, förutsatt att 
marken inte upplåtits av byggintressent. Vidare undantas från mark
villkoret fastigheter som lånesökanden ägde den 1 november 1974, 

i saneringsfall för all framtid och i nyexploateringsfall fram till den 
1 juli 1984. 

I syfte att främja konkurrensen i bostadsbyggandet har statsmakterna 
fastställt vissa villkor vid bostadslångivningen. Statliga bostadslån skall 
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från den 1 juli 1979 inte utgå för bygge som sker i egen regi och från 
den 1 juli 1975 inte utgå för bygge som upphandlas efter förhandling 
såvida inte lånemyndigheterna medgett dispens för projektet. 

För att möjliggöra en successiv förbättring av miljön i tidigare bygg
da bostadsområden och därigenom öka deras användbarhet och attrak
tivitet skall enligt riksdagens beslut särskilda statliga bidrag kunna utgå 
fr. o. m. den 1 juli 1975. 

I fråga om de statliga och statskommunala bostadstilläggen innebär 
riksdagens beslut bl. a. ändrade regler för inkomstprövningen av tilläg
gen. Sålunda införs en enhetlig reduktionsfaktor på 15 % för inkomster 
upp till 54 000 kr. samt 24 % för inkomster härutöver. 

Situationen på bostadsmarknaden kännetecknades även under år 
1974 av en minskad efterfrågan på bostäder i nyproducerade flerfa
miljshus på många håll i landet. Som följd härav har påbörjandet av 
lägenheter i flerfamiljshus minskat. Enligt vissa beräkningar fanns det 
den 1 september 1974 ca 26 600 outhyrda lägenheter i statsbelånade hus, 
exk.l. hus med specialbostäder. Hyresförlusterna för de tomma lägen
heterna har medfört svårigheter för många bostadsföretag och kommu

ner. 
De nuvarande möjligheterna att bevilja lån för hyresförluster och möj

ligheterna till eftergift av sådana lån föreslås bli utsträckta till att gälla 
även förluster under åren 1975 och 1976. De av regeringen tillämpade 
principerna för beslut om bl. a. eftergift av hyresförlustlån redovisas. 
För att begränsa hyresförlusterna föreslås vidare att bostadslån på sär
skilda villkor skall kunna utgå för ombyggnad som innebär samman
slagning eller uppdelning av lägenheter. 

Den av förra årets riksdag fastställda bostadsbyggnadsplanen för år 
1974 gav förutsättningar för påbörjande av sammanlagt ca 83 000 lä

genheter. Det faktiska påbörjandet har blivit mindre. Antalet lägenhe
ter för vilka lånebeslut och beslut om byggnadstillstånd för byggandet 
utan statliga lån har meddelats beräknas sålunda till inemot 70 000. 
Vad gäller det faktiska påbörjandet kan detta beräknas ha minskat med 
ca 10 000 lägenheter jämfört med år 1973. Nedgången har helt avsett 
flerfamiljshusproduktionen, medan antalet påbörjade småhus ökat nå
got. Småhusens andel av det totala påbörjandet har därmed stigit till 

närmare 65 % . 
Situationen på bostadsmarknaden har inneburit att ökad uppmärk

samhet under senare år kunnat ägnas ombyggnads- och förbättrings
verksamheten. Statsmakterna har också väsentligt utvidgat och stärkt 
det ekonomiska stödet till denna verksamhet. Det nya bostadsfinansie
ringssystemet innebär att räntesubventioner skall utgå även för ombygg
nadsföretag, vilket bör främja en ytterligare ökning av moderniserings

verksamheten. 
Delegationen för bostadsfinansiering träffade även år 1974 överens-
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kommelse med kreditinstituten om byggnadskrediter till det statligt be
lånade bostadsbyggandet. överenskommelsen innebar bl. a. att till så
dana krediter hänförs även krediter till kommuner avseende tomträtts
mark. 

När det gä!ler försörjningen med långfristiga fastighetslån har dele
gationen såväl år 1973 som år 1974 träffat överenskommelse med ban
kerna i syfte att förbättra avlyftssituationen. överenskommelsen för år 
1974 innebar att bankerna åtog sig att under detta år bidra med ca 4 
miljarder kr. till finansieringen av färdiga bostadsfastighcter. Den av 
riksdagen nyligen beslutade kreditpolitiska lagstiftningen (prop. 1974: 
168, FiU 1974: 39, rskr 1974: 357) bör vid behov kunna bidra till en 
förbättring av avlyftssituationen. 

För att förbättra kreditförsörjningen till främst bostadsbyggandet på 
landsbygd och i glesbygd har under år 1974 flera reformer genomförts. 
Möjligheter har sålunda öppnats för stadshypoteksföreningarna att be
vilja lån till företag utanför s. k. hälsovårdstätort. Vidare har riksdagen 
nyligen fattat beslut om särskilda, gynnsamma fördjupningsregler för 
områden där underliggande kredit inte kan erhållas upp till statslånets 
nedre gräns. 

Byggnadskostnaden per kvadratmeter lägenhetsyta beräknas under år 
1974 ha ökat med ca 8 %. Låneunderlags- och pantvärdenivån har höjts 
i olika etapper och låg den 1 januari 1975 8 % högre än ett år tidigare. 

Olika åtgärder vidtogs under år 1974 för att minska prisstegringarna 
inom byggandet och på så sätt dämpa ökningarna av boendekostnader
na i nyproducerade hus. Det under hösten 1973 genomförda prisstop
pet på trävaror, snickerier och monteringsfärdiga trähus utvidgades i 
mars 1974 till att omfatta ytterligare ett stort antal varor inom bygg
nadsmaterialsektorn. Härigenom hejdades den tidigare mycket kraftiga 
prisökningen på byggnadsmaterial. Vidare beslöt 1974 års riksdag att 
kompensation skall kunna utgå för erlagd mervärdeskatt för bostadshus 
som färdigställts under år 1974 samt sådana som påbörjats under detta 
år och som slutförs under åren 1974 eller 1975. Härigenom har en be
gränsning av kostnadsökningarna inom bostadsbyggandet uppnåtts. 

Hyrorna i det äldre beståndet steg under år 1974 till följd av rän
tehöjningar och ökade kostnader för drift och underhåll av fastighe
terna. Hyresstegringarna reduceras dock väsentligt för stora hushålls
grupper genom de reformer i fråga om bostadstilläggen som trädde i 
kraft den 1 januari 1974 och som innebar en höjning av de övre hyres
gränsema för det statskommunala bostadstillägget och en utvidgning 
av detta till låginkomsttagare utan barn. 

Den av förra årets riksdag antagna bostadsbyggnadsplanen för år 
1975 ger utrymme för beslut om bostadslån och byggnadstillstånd för 
drygt 80 000 lägenheter jämte lokaler som utgör bostadskomplement. 
Härtill kommer en projektreserv om 10 000 lägenheter jämte lokaler. 
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Någon ändring i den preliminärt fastställda planen för år 1975 före
slås inte. 

Kommunernas och länsbostadsnämndernas bedömningar av bostads
byggandet under åren 1974-1978 tyder på en viss stabilisering av 
produktionsnivån. Med hänsyn härtill och till att bostadsbyggnads
planen bör ge utrymme för den produktion som visar sig vara erfor
derlig förordas att bostadsbyggnadsplanen för åren 1976 och 1977 får 
i huvudsak samma omfattning som för år 1975. 

Outnyttjade delar av ramarna för år 1975 föreslås - i likhet med 
vad som gällt i fråga om ramarna för åren 1973 och 1974 - få tas i 
anspråk för ombyggnads- och förbättringsverksamhet om så behövs. 

Anslaget till Lånefonden för bostadsbyggande tas för nästa budget
år upp med 1 670 milj. kr., vilket innebär en minskning med 1 485 milj. 
kr. i förhållande till innevarande budgetår. Den kraftiga minskningen 
uppkommer väsentligen som en följd av det nya bostadsfinansierings
systemet. Under anslaget bortfaller nämligen tidigare beräknade utgifter 
för räntelån och skuldökning på paritetslån. 

Statens utgifter för räntesubventioner, som skall utgå enligt den nya 
finansieringsordningen och som ersätter utgifterna för räntelån och 
skuldökning på paritetslån, föreslås bli redovisade på det nuvarande 
anslaget Räntebidrag m. m. som för innevarande budgetår har anvisats 
med 1 milj. kr. För budgetåret 1975176 tas detta anslag upp med 
2 150 milj. kr. 

Utgifterna för eftergift av hyresförlustlån föreslås bli redovisade på 

ett särskilt anslag på driftbudgeten benämnt Eftergift av hyresförlustlån. 
Anslaget tas upp med 75 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

Anslaget till Bostadstillägg m. m. tas upp med 1 345 milj. kr. Detta 
innebär en ökning med 250 milj. kr. i förhållande till innevarande bud
getår. Inkomstgränserna för oreducerade bostadstillägg föreslås bli höjda 
fr. o. m. år 1976 med 2 000 kr. till 28 000 kr/år för barnfamiljer och 
23 000 kr/år för barnlösa hushåll. 

Anslaget till Viss bostadsförbättringsverksamhet tas upp med 190 
milj. kr., en minskning med 5 milj. kr. 

Bidragen till förbättring av boendemiljön i tidigare byggda bostads
områden föreslås bli redovisade på ett särskilt anslag på driftbudgeten 

benämnt Bidrag till förbättring av boendemiljön. Anslaget tas upp med 

30 milj. kr. 
Anslaget till Lånefonden för kommunala markförvärv tas upp med 

150 milj. kr., en ökning med 25 milj. kr. 
Ramen för beviljande av bidrag och lån till anordnande av allmän

na samlingslokaler föreslås vidgad från 25 till 30 milj. kr. Samtidigt 
ökas det organisatoriska stödet till riksorganisationema. Genom beslut 
av statsmakterna har olika åtgärder vidtagits som ger avsevärt förbättra
de möjligheter att erhålla bottenlån för anordnande av allmänna sam

lingslokaler. 
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Vidare föreslås att allmännyttiga bostadsföretag under vissa förut
sättningar skall kunna få bostadslån för förvärv av tidigare statsbelånat 
hus om syftet med förvärvet är att åstadkomma ett större fastighets
bestånd och därmed öka förutsättningarna för en rationell fastighets
förvaltning. A ven kooperativa bostadsföretag föreslås kunna få förvärvs
lån. 

Fysisk riksplanering 

Arbetet med att fullfölja de av riksdagen i december år 1972 beslu
tade riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten har indelats 
i ett programskede och i ett därefter följande planeringsskede. 

Enligt Kungl. Maj:ts uppdrag i februari 1973 har länsstyrelserna 
under programskedet haft överläggningar med kommunerna om de 
planeringsinsatser som krävs för att tillgodose riktlinjerna. Kommu
nerna har upprättat program för dessa åtgärder. De kommunala pro
grammen har sammanställts av länsstyrelserna och redovisades tillsam
mans med länsstyrelsernas egna yttranden över programmen till Kungl. 
Maj:t i juli 1974. 

Det samlade programmaterialet har remitterats till berörda centrala 
verk. Forskningsinstitutioner och organisationer har beretts tillfälle att 
yttra sig över programmen. Kommunerna har getts tillfälle att yttra sig 
över länsstyrelsernas och de centrala verkens ställningstaganden till pro
grammen. Det samlade programmaterialet bereds f. n. inom bostads
departementet. En redogörelse för utfallet av programarbetet och rege
ringens ställningstaganden i samband härmed är avsedd att lämnas i en 
proposition till 1975 års riksmöte. 

Flera kommuner har på eget initiativ informerat allmänheten om det 
pågående programarbetet genom informationsmöten och utställningar 
samt inbjudit enskilda kommuninnevånare och organisationer att yttra 
sig över programförslagen. Dessutom har i anslutning till programar
betet en informationsverksamhet "Planeringsinformation - 1974" ge
nomförts av kommunikations-, jordbruks-, arbetsmarknads-, bostads
och kommundepartementen samt statens planverk och Svenska Kom
munförbundet. Ett basmaterial om pågående verksamheter inom den 
regionalpolitiska planeringen, den fysiska riksplaneringen och den re
gionala trafikplaneringen har distribuerats till de politiska partiernas 
kommunfullmäktigegrupper samt erbjudits partiorganisationer, studie
förbund och vissa intresseorganisationer. När programskedet avslutades 
i kommunerna i april 1974 hade ett tusental partiorganisationer, studie
cirklar och lokala intressegrupper rekvirerat material om den fysiska 
riksplaneringens programskede. Under hösten 1974 har i nästan samtliga 
kommuner anordnats utställningar om de tre planeringsformerna med 
såväl centralt och regionalt som kommunalt material. 

Under det nu inledda planeringsskedet skall det planeringsarbete 
bedrivas och de säkerställandeåtgärder inledas som föreslagits i de 
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kommunala programmen med de ändringar som föranleds av regering
ens beslut. Med några få undantag har samtliga kommuner i landet i 
större eller mindre omfattning bedömt sig vara berörda av den fysiska 
riksplaneringen. Enligt kommunernas program skall inom ett mycket 
stort antal områden planerings- och säkerställandeåtgärder av skilda slag 
genomföras under planeringsskedet. I stort sett alla berörda kommuner 
avser att under planeringsskedet upprätta en s. k. kommunöversikt, som 
innefattar ställningstaganden till främst bebyggclseutvecklingen i kom
munens olika delar. För de områden som bedömts innefatta mer kompli
cerade planeringsproblem skall enligt programmen områdesplaner upp
rättas. Praktiskt taget alla berörda områden, som inte redan är säker
ställda enligt naturvårdslagen (1964: 822), kommer att behandlas av 
kommunerna under planeringsskcdet. För vissa områden innebär kom
munernas åtaganden främst medverkan i samråd med länsstyrelsen om 
naturvårdslagens tillämpning. 

Det åligger de berörda centrala verken att utfärda nödvändiga an
visningar för planeringsarbetet. Som ett led i ett sådant anvisningsar
bete har statens planverk i samråd med statens lantmäteriverk under 
år 1974 utarbetat en rapport med exempel på kommunöversikter. Till 
vägledning för det fortsatta planeringsarbetet utarbetar planverket i sam
arbete med lantmäteriverket, naturvårdsverket och riksantikvarieämbe
tet en samling exempel på olika genomförandemedel att tillämpa i pla
neringen. Statens naturvårdsverk har, bl. a. mot bakgrund av riksdags
beslutet om hushållning med mark och vatten, utarbetat råd och an
visningar för naturinventering och naturvårdsplanering. Vidare har lant
bruksstyrelsen i skrivelse till lantbruksnämnderna lämnat anvisningar 
för redovisning av jordbrukets intressen i kommunal översiktlig plane
ring. Fiskeristyrelsen har utarbetat riktlinjer för fortsatt fysiskt riksplane
arbete avseende fiskets intressen. Inom riksantikvarieämbetet utarbetas 
f. n. anvisningar för kulturminnesvårdens behandling i planeringsarbetet. 

Sedan bestämmelserna i 136 a § byggnadslagen om särskild tillstånds
prövning av viss industrilokalisering trädde i kraft den 1 januari 1973 
har lokaliseringsti!lstånd sökts i 37 fall. Av ansökningarna har 19 av
sett om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar. Kungl. Maj:t har 
helt eller delvis lämnat lokaliseringstillstånd i 13 fall. En ansökan om lo
kaliseringstillstånd har lämnats utan bifall. I oktober 1973 meddelade 
regeringen att ställningstagandet till ansökningar om utbyggnader inom 
massa- och pappersindustrin tills vidare skulle anstå, bl. a. i avvaktan 
på bättre underlag för att bedöma vilka långsiktiga konsekvenser en yt
terligare ökning av virkesförbrukningen får för skogsnäringen. F. n. 
föreligger 6 ansökningar om stora utbyggnader av massaindustrier. 

Utredningen rörande vattenkraftutbyggnadcr i södra Norrland och 
norra Svealand har avlämnat sitt betänkande (SOU 1974: 22) Vattenkraft 
och miljö, som efter nyligen avslutad remissbehandling bereds inom 
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departementet. Utredningsarbetet om förutsättningarna för och konse
kvenserna av ytterligare vattenkraftutbyggnad fortsätter genom att en 
sakkunnig har tillsatts med uppgift att belysa dessa frågor beträffande 
norra Norrland. Den sakkunnige har lämnat en lägesrapport (Ds B 
1974: 4) Vattenkraft och miljö 2. 

En arbetsgrupp inom departementet har lagt fram förslag (Ds B 
1974: 2) till principprogram för undersökningar av naturförhållanden 
vid industrilägen som utpekas i den fysiska riksplaneringen. Förslaget 
avser främst undersökningarnas innehåll och organisation, men tar 
också upp vissa frågor om ekonomi och finansiering. Förslaget har re

missbehandlats, och materialet bereds f. n. i departementet. 

Utredningen (C 1972: 01) rörande miljöproblem m. m. i vissa industri
områden (UMI), som tillkallats i anslutning till den fysiska riksplane
ringen, väntas i år lämna ett delbetänkande som främst gäller förhål
landena under planerings- och utbyggnadsskedet vid stora industrietable
ringar. 

Samtidigt som den första etappen av fysisk riksplanering fullföljs har 
arbete inletts för en fortsättning av planeringen. Denna verksamhet sker 
i samråd med övriga berörda departement och i kontakt med myndig
heter som handlägger frågor med anknytning till den fysiska riksplane
ringen. Ett underlag för diskussion för arbetets fortsättning har redovi
sats i promemorian (Ds B 1974: 6) Fortsatt fysisk riksplanering. 

Anslaget Bidrag till översiktlig planering m. m., som till övervägande 
del används för stöd till översiktlig fysisk planering i regioner där kom
munerna har begränsade planeringsresurser och överväganden från riks
synpunkt föranleder omfattande planeringsåtgärder, tas upp med 4 milj. 
kr., en ökning med 1 milj. kr. 

Anslagen för budgetåret 1975176 

Anslagsyrkandena för nästa budgetår inom bostadsdepartementets 
verksamhetsområde uppgår till 5 796,7 milj. kr. Anslagsförändringarna 
i förhållande till riksstaten för innevarande budgetår framgår av föl
jande sammanställning (milj. kr.). 
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Anvisat Förslag Förändring 
1974/75 1975/76 

DRIFfBUDGETEN 

A. Bostadsdepartementet m. m. 11,0 10,7 0,3 
B. Bostadsbyggande m. m. 11 353,2 3 857,0 +2 503,8 
c. Planväsendet 17,5 19,8 + 2,3 
o. Lantmäteri- och kartväsendet 67,4 75,2 + 7,8 

Summa för driftbudgeten 1 449,1 3 962,7 +2513,6 

KAPITALBUDGETEN 

IV Statens utld11ingsfonder 
Lånefonden för bostadsbyggande 3 155,0 1 670,0 -1 485,0 
Lånefonden för kommunala 
markförvärv 125,0 150,0 + 25,0 
Övriga fonder •o,o •o,o 

V Fonden för /dneunderstöd 
Tilläggslån till kulturhistoriskt 
värdefull bostadsbebyggelse 10,0 14,0 + 4,0 

Summa för kapitalbudgeten 3290,0 1834,0 -1456,0 

Totalt för bostadsdepartementet 4739,1 5 796,7 +1057,6 

1 Härutöver har på tilläggsstat I för budgetåret 1974/75 anvisats 120 milj. kr. 
för vissa energibesparande åtgärder. För samma ändamål anvisades på tilläggs• 
stat III för budgetåret 1973/74 250 milj. kr. 

2 Övriga fonder är investeringsanslag uppförda med 1 000 kr. 
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BOSTADSDEP ARTEMENTET 

Föredragande: Statsrådet Carlsson 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975176, såvitt avser bostads

dcpartcmentets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Tolfte huvudtiteln 

A BOSTADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Bostadsdepartementet 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 
Expenser 

6490 000 

7 394 000 

1974/75 

44 
26 

70 

6025 000 
120 000 
345 000 

6490000 

Beräknad ändring 
1975/76 

+ 1 
+ 1 

+2 

+ 834000 
+ 15000 
+ 55 000 

+ 904000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 7 394 000 kr. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande (prop. 1965: 65 s. 19, SU 
1965: 105, rskr 1965: 295) har Kungl. Maj:t beslutat att den 1 decem

ber 1974 inrätta en tjänst för kansliråd i bostadsdepartementet. Tjäns
ten är avsedd för beredning av frågor som handläggs på enheten för 
bostadsbyggande m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1975/76 anvisa ett 
förslagsanslag av 7 394 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

14 000 000 

3 000 000 

12 

1 Härutöver tillkommer en reservation från dåvarande inrikes- och civildeparte
mentens motsvarande anslag pä 500 000 kr. resp. 1 370 212 kr. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsvcrk

samheten bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommiiteer m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett re

servationsanslag av 3 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1150 000 

175 000 

1 Härutöver tillkommer en reservation från davarande civildepartementets mot
svarande anslag på 13 000 kr. 

Jag beräknar behovet av medel för nästa budgetår till 175 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva
tionsanslag av 175 000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

1350 000 

150 000 

1 Härutöver tillkommer en reservation från dåvarande civildepartementets mot
svarande anslag på 26 639 kr. 

Jag beräknar behovet av medel för nästa budgetår till 150 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 150 000 kr. 
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B BOSTADSBYGGANDE M. M. 

B 1. Bostadsstyrelsen 

] 973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

13 067 411 
13 989 000 

15 428 000 

Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
främja bostadsförsörjningen. Den är också chefsmyndighet för länsbo
stadsnämndcma. 

I styrelsens uppgifter ingår främst att handha den statliga låne- och 
bidragsverksamhcten för att främja bostadsförsörjningen. Det åligger 
styrelsen att handlägga även ärenden om statligt stöd till allmänna sam
lingslokaler och studentkårlokaler. 

Bostadsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för bostadsstyrelsen är en 
generaldirektör. Inom styrelsen finns fem byråer. Dessa är kanslibyrån, 

låne- och bidragsbyrån, planeringsbyrån, tekniska byrån och värderings
byrån. Vidare finns en samlingslokaldelegation. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 85 
Övrig personal 67 

152 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 10 549 000 

därav engångsutgifter ( -) 
Sjukvård 30000 
Reseersättningar 192000 

därav utrikes resor (10 000) 
Lokalkostnader 1 200000 
Expenser 1158 000 
Publikationstryck 170 000 

därav engångsutgifter -) 
Automatisk databehandling 900000 

14199 000 

Uppbördsmedel 210 ()()() 

Nettoutgift 13 989 000 

Bostadsstyrelsen 

Beräknad ändring 1975/76 

Bostads
styrelsen 

+ 2 
+ 1 

+ 3 

+1474000 
(+ 100 000) 
+ 5000 
+ 18 000 

(+ 3 000) 
+ 51 000 
+ 100000 
+ 230 000 

(+ 150 000) 

+1878000 

+1878000 

Föredra
ganden 

+ 1 

+ 1 

+1216000 
( -) 
+ 5000 
+ 15000 

(+ 2 000) 
+ 51 000 
+ 88000 
' 50000 

-) 
+ 14000 

+1439 000 

+1439 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1439 000 kr., varav 351 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 
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2. 0-altcrnativet och därmed följande personalinskränkningar skulle 
drabba bl. a. följande arbetsuppgifter: rationaliseringsverksam.heten, 
framtagning och spridning av information om god bostadsl.."Valitet i ny
och ombyggnadsprojekt genom mönsterplaner, utveckling av boendeser
vice, metodutveckling, uppföljning av kostnadsutveckling samt utred
nings-, kontakt- och informationsverksamhet. Styrelsen anser att alter
nativet inte är möjligt att genomföra och framhåller att genomförande 
av aktuella bostadspolitiska reformer medför betydande arbetsbelast
ning. 

3. För att åstadkomma en kortare granskningscykel inom revisions
kontoret föreslås en förstärkning av kontoret med en förste revisor 
( + 68 000 kr.) 

4. Styrelsen har för att kunna öka sina insatser beträffande informa
tionsverksamheten beslutat inrätta en informationsenhet, som tillförs två 
befintliga tjänster. Enheten föreslås bli förstärkt med en förste byrii
sekretcrare och ett kvalificerat biträde ( + 121 000 kr.) 

5. För att utföra uppdraget att leda utvecklingsarbete i fråga om all
männa samlingslokalers funktion samt för utgivning av broschyr för in
vandrare behövs engångsanslag med 100 000 kr. resp. 150 000 kr. 

Remissyttrande 

Riksrevisionsverket (RRV) har yttrat sig över bostadsstyrelscns för
slag om förstärkning av styrelsens revisionskontor med en handläggare. 
RRV anser att det föreligger ett klart behov av att förstärka kontoret. 
Under förutsättning av oförändrade organisatoriska former för bedri
vande av bostadspolitiken tillstyrker RRV förslaget. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
15 428 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare en tjänst 
för revisionsverksamheten (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1975176 anvisa ett för

slagsanslag av 15 428 000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämndema 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

26 623 686 

27 460 000 
30572000 

Det finns en Iänsbostadsnämnd i varje län utom Gotlands, där läns
styrelsen fullgör de uppgifter som åvilar Iänsbostadsnämnd. Nämnden 
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är länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostads
försörjningen. Den fattar beslut om lån och bidrag m. m. samt förvaltar 
utestående lån. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Bostads- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Handläggande personal 150 
Övrig personal 262 

412 

Anslag 

Lönekostnader 23 050 000 +2 924000 +2 690000 
Sjukvård 50000 
Reseersättningar 710000 + 70000 
Lokalkostnader 2 500000 + 322000 + 322 000 
Expenser 1 150 000 + 100000 + 100000 

27 460000 +3 416 000 +3112000 

B ostadsstyrelse11 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 416 000 kr., varav 791 000 kr. av
ser höjt Jönekostnadspålägg. 

2. Beträffande 0-alternativet anför styrelsen att den förväntade ut
vecklingen av arbetsuppgifterna inte ger underlag för minskning av per
sonalen. Styrelsen beräknar att för alla delar av nämndernas verksamhet 
en ökning av ärendemängden är att förvänta. Sålunda beräknas antalet 
låne- och bidragsärenden öka och de successiva ökningarna i lånestocken 
medför ökande pantvårdsarbete. Vidare framhåller styrelsen att ar

. betet med bostadstilläggen har blivit mera omfattande samt att nya del
vis ganska svåradministrerade arbetsuppgifter har tillkommit i samband 
med omprövning av låneärenden på grund av kompensation för mervär
deskatt på bostadsbyggande och med ärenden rörande bidrag och lån 
för energibesparande åtgärder i bostadshus. Dessutom framhålls att ge
nomförandet av aktuella bostadspolitiska reformer kommer att medföra 
betydande arbetsbelastning. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag ·att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1975176 anvisa ett 
förslagsanslag av 30 572 000 kr. 
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B 3. Bostadstillägg m. m. 

1973174 Utgift 1 004 843 866 
1974175 Anslag 1 095 000 000 

1975176 Förslag 1 345 000 000 

16 

Från anslaget bekostas statliga bostadstillägg till barnfamiljer och 
statsbidrag för statskommunala bostadstillägg till barnfamiljer och hus

håll utan barn. Bostadstilläggen är inkomstprövade. De statliga tilläggen 
bestäms enbart på grundval av inkomst och barnantal, medan de stats

kommunala bostadstilläggen dessutom är anknutna till bostadskostna
derna. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen (1968: 425, ändrad 

senast 1974: 957) om statliga bostadstillägg till barnfamiljer och kun
görelsen (1973: 379, ändrad senast 1974: 958) om statsbidrag till stats

kommunala bostadstillägg. 

Bostadsstyrelsen 

Styrelsen beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår utifrån oföränd
rade bestämmelser. Styrelsen förutsätter dock att inkomstgränserna för 

reducering av bostadstilläggen liksom hittills anpassas till inkomstut
vecklingen. Vidare räknar styrelsen med att kostnaderna för statsbidrag 

till statskommunala bostadstillägg på grund av inflyttning i nyproduce

rade, dyrare lägenheter ökar med 20 milj. kr. under vart och ett av 
budgetåren 1974/75 och 1975/76. Styrelsen föreslår att anslaget förs upp 
med ett belopp av 1 265 milj. kr. samt att av anslaget ett belopp av 3 
milj. kr. får tas i anspråk för information om bostadstilläggen m. m. 

Föredraganden 

Det riktade hushållsstödet i form av statliga och statskommunala 
bostadstillägg har efter sin tillkomst år 1968 förstärkts väsentligt. Stödet 
är avsett att minska bostadskostnadema för barnfamiljer och andra 
grupper med låga inkomster eller stor försörjningsbörda och därige
nom ge dem ökad möjlighet att efterfråga tillräckligt stora och väl
utrustade bostäder. Antalet hushåll som uppbär tillägg har successivt 

ökat. Det kan beräknas att under år 1974 ca 525 000 barnfamiljer och 

ungefär 80 000 hushåll utan barn har fått statliga eller statskommu

nala bostadstillägg. 

Ytterligare förbättringar av bostadsstödet uppnås genom de ändringar 

av reglerna för bostadstillägg som 1974 års riksdag (prop. 1974: 150, 
CU 1974: 36, rskr 1974: 372) nyligen fattade beslut om. BI. a. ändra

des reglerna för inkomstprövningen i syfte att mildra de marginaleffek

ter som uppkommer vid avtrappning av tilläggen till följd av ökade 

inkomster. Reduktionsfaktom för denna avtrappning fastställdes till 

15 % för taxerade inkomster över gränsen för oreducerat tillägg upp 

till 54 000 kr. per år och till 24 % för inkomster över detta belopp. Vi

dare höjdes inkomstgränserna för oreducerade bostadstillägg i anslut
ning till den allmänna inkomstutvecklingen i landet. Dessa inkomst-
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gränser fastställdes för bidragsåret 1975 till 26 000 kr. för barnfamiljer 
och till 21 000 kr. för hushåll uta11 barn. Inkomsterna avser till statlig 
inkomstskatt taxerad inkomst 

Riksdagens beslut innebär också ändrade regler i fråga om bostads
tillägg till olika sammanboendegrupper och för reducering av tilläggen 
på grund av för stor bostad. 

De förbättringar som beslutades av förra årets riksdag avsåg vissa 
avgränsade problem inom bostadstilläggssystemet. Denna avgränsning 
bör ses mot bakgrund av att frågan om den principiella uppbyggnaden 
av ett framtida hushållsriktat bostadsstöd f. n. behandlas av boende
och bostadsfinansieringsutredningarna (In 1970: 36 resp. In 1972: 03). 
Utredningarna kommer, enligt vad jag erfarit, att avge förslag i denna 
fråga under år 1975. Också 1972 års skatteutredning (Fi 1972: 02) be
handlar frågor av betydelse för det framtida bostadsstödet. 

Inkomstgränserna för reducering av bostadstilläggen har hittills höjts 
årligen i takt med inkomstutvecklingen. En dylik höjning bör ske även 
för bidragsåret 1976. Jag föreslår att inkomstgränserna för oreducerade 
bostadstillägg höjs med 2 000 kr. till 28 000 kr. för barnfamiljer och 
till 23 000 kr. för hushåll utan barn. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1975/76 beräknar jag till 1 345 milj. 
kr., vilket innebär en ökning med 250 milj. kr. i förhållande till inneva
rande budgetår. Ungefär 500 milj. kr. av anslaget avser statliga bostads
tillägg. Från anslaget bör vidare bestridas kostnader för information 
till allmänheten rörande bostadstilläggen. Det bör ankomma på rege
ringen att meddela bestämmelser om dispositionen av medel för detta 
ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bostadstillägg m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 345 000 000 kr. 

Il 4. Räntebidrag m. m. 

1973/74 Utgift 147 666 
1974/75 Anslag 1 000 000 
1975/76 Förslag 2 150 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för räntebidrag enligt bestämmelserna i 
räntebidragskungörelsen (1962: 541, upphävd 1967: 553) samt ersättning 
till kommun enligt 33 § 1962 års bostadslånekungörelse (1962: 537, 
upphävd 1967: 552). 

Räntebidrag utgår för att täcka den del av räntekostnaderna för pri
mär- och sekundärlån som hänför sig till ränta över en bestämd ränte
sats (basränta). Räntebidrag utgår ·endast för täckande av räntekostna
der för tid t. o. m. utgången av år 1967. 

Enligt 33 § i 1962 års bostadslånekungörelse har kommun rätt att un-

2 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bil.14 
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der vissa förutsättningar av statsmedel få ersättning med fyra femtedelar 
av vad kommunen erlagt till täckande av förlust som uppstått vid för
valtning av allmännyttigt företag tillhörigt hus, vilket uppförts, om
byggts eller förvärvats med stöd av bostadslån. 

Bostadsstyrelsen 

Utgifterna under budgetåret 1973/74 på 147 666 kr. avsåg försenade 
utbetalningar av räntebidrag. Ytterligare en del sådana utbetalningar 
kan bli aktuella under budgetåret 1974175. 

Fr. o. m. sistnämnda budgetår skall även ersättningar enligt 33 § 1962 
års bostadslånekungörelse utbetalas från anslaget. 

Styrelsen uppskattar de totala utgifterna på anslaget till ca. 4 milj. kr. 
under budgetåret 1974175. 

Under budgetåret 1975176 torde ytterligare ersättningar till kommu
nerna kunna ifrågakomma. Styrelsen föreslår att anslaget anvisas med 4 
milj. kr. 

Föredraganden 

Enligt beslut av 1974 års riksdag (prop. 1974: 150, CU 1974: 36, 
rskr 1974: 372) har väsentliga reformer genomförts i fråga om bostads
finansieringssystemet. En närmare redogörelse härför· lämnar jag under 
anslaget Lånefonden för bostadsbyggande (IV: 11). Som kommer att 
framgå av denna redogörelse innebär den nya finansieringsordningen 
bl. a. att räntebidrag kommer att utgå med belopp som svarar mot skill
naden mellan de faktiska räntekostnaderna för bostadslån och botten
lån - till den del lånen belöper på låneunderlaget för bostäder - och 
en garanterad räntenivå för dessa lån. De sammanlagda beloppen för 
dessa räntebidrag beräknas uppgå till ca 2 150 milj. kr. för budgetåret 
1975/76. 

Jag förordar att medel för räntebidragen anvisas under förevarande 
anslag. 

Från anslaget bestrids även utgifter för eftersläpande utbetalningar 
av räntebidrag enligt den upphävda räntebidragskungörelsen samt er
sättningar till kommun enligt 33 § 1962 års bostadslånekungörelse för 
täckande av förvaltningsförluster i allmännyttigt bostadsföretag. Dessa 
utgifter beräknas av bostadsstyrelsen till 4 milj. kr. Vid anslagsberäk
ningen torde kunna bortses från detta belopp, som är obetydligt i för
hållande till de beräknade utgifterna för räntebidrag. 

Jag förordar att anslaget för budgetåret 1975176 förs upp med 2 15(} 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att räntebidrag enligt det nya systemet för bostads

finansiering bestrids från detta anslag, 
2. till Räntebidrag m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 2 150 000 000 kr. 



Prop.1975: 1 Bilaga 14 Bostadsdepartementet 

B 5. Eftergift av byresförlustlån 

Nytt anslag (förslag) 75 000 000 

Föredraganden 

19 

Situationen på bostadsmarknaden har under de senaste åren för
ändrats i riktning mot balans totalt sett mellan tillgång och efterfrågan. 
Samtidigt har överskott på lägenheter uppkommit inom vissa delar av 
bostadsbeståndet. Mot bakgrund av denna situation beslutade 1972 års 
höstriksdag om statligt stöd i form av lån för att täcka onormala hyres· 
förluster (prop. 1972: 124, CU 1972: 32, rskr 1972: 306, SFS 1972: 760, 

ändrad senast 1974: 256). Långivningen betecknades som en tidsbe
gränsad engångsinsats, avsedd att överbrygga svårigheter som i framti
den måste mötas med åtgärder på det lokala planet. 

Bestämmelserna innebär att lån utgår till ägare av statligt belånat 
bostadshus för sådan utebliven intäkt som hänför sig till outhyrda bo
stadslägenheter och icke kommersiella lokaler. Lån utgår högst med 
belopp motsvarande summan av utebliven hyra (årsavgift för bostads
rättsförening) minskad med ett belopp som motsvarar normalt hyres
bortfall. Detta belopp utgör 1,5 % av lånesökandens beräknade samtliga 
intäkter, såväl uppburna som uteblivna. Låneberäkningen skall avse sö
kandens samtliga i samma kommun belägna hus. 

Lån skall enligt huvudregeln förräntas från utbetalningsdagen och 
vara amorteringsfritt i 2 år. Det skall sedan amorteras under lägst 10 
och högst 20 år. Om synnerliga skäl föreligger kan regeringen medge 
räntefrihet för viss tid och amorteringsfrihet under längre tid än 2 år. 

1973 års riksdag (CU 1973: 19, rskr 1973: 208) bemyndigade re
geringen att under vissa förutsättningar efterge hyresförlustlån. Ut
skottet angav att regeringens prövning skall avse låntagarens sam
lade förhållanden, utrymmet för ytterligare hyresbetalningar på den lo
kala hyresmarknaden, låntagarens åtgöranden och hans andel i ansva
ret för den uppkomna situationen, varvid även vinstutdelningsbeslut bör 
beaktas. Hänsyn skall tas även till intressents eller borgensmans ansvar 
för betalningsoförmågan. Ställningstagandet skall kunna innefatta i 
första hand fråga om anstånd med betalningen men även, när företa
gets fortsatta verksamhet äventyras, frågor om eftergift. 

Långivningen har fått en betydande omfattning. Utbetalningarna, 
som sker från anslaget Lånefonden för bostadsbyggande, beräknas un
der innevarande budgetår uppgå till 220 milj. kr. och under budget
året 1975176 till 280 milj. kr. 

Beträffande de lån som beviljats för åren 1971-1973, inemot 300 
milj. kr., har ansökningar gjorts om eftergift av lånebelopp om drygt 170 
milj. kr. En del av dessa ärenden har nu avgjorts. Jag avser att i det 
följande redovisa de principer som följts vid prövning av ärenden om ef-
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tergift. Jag vill emellertid först ta upp uthyrningssituationen och i kort
het boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas förslag till fin:m
siering av hyresförlusterna. 

Antalet tomma lägenheter vid olika tidpunkter framgår av bl. a. 
vissa av bostadsstyrelsen gjorda undersökningar. Styrelsens senast redo
visade undersökning, som avser förhållandena för statligt belånade Hi

gcnheter i flerfamiljshus färdigställda fr. o. m. år 1967, visar att 26 600 
lägenheter - exkl. specialbostäder - var outhyrda den 1 september 
1974. Det innebär att andelen outhyrda lägenheter uppgick till 5,9 %. 
Den 1 mars åren 1972 och 1973 var denna andel 2,5 resp. 4,3 %. An
delen outhyrda lägenheter var högst i det allmännyttiga beståndet. Av
sättningssvårigheterna har ökat avsevärt de senaste åren och svårighe
terna ökar även i de något äldre flerfamiljshusen. Förhållandena skif
tar dock betydligt mellan olika regioner och orter. I absoluta tal fanns 
det största antalet outhyrda lägenheter i storstadsregionerna. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna har i betänkandet 
(SOU 1974: 57) Lägenhetsreserv presenterat olika alternativ för att 
lösa de problem som sammanhänger med lokala lägenhctsöverskott. En 
grundläggande fråga i detta sammanhang är var det ekonomiska an
svaret för lägenhetsöverskott skall läggas. Till frågan hur ansvaret skall 
fördelas har utredningarna dock inte tagit ställning. Också rcmissinstan
scrna är starkt delade i fråga om såväl ansvarsfördelningen som inställ
ningen till många av utredningarnas förslag och synpunkter i övrigt. 

För egen del vill jag framhålla att riksdagens nyss nämnda bemyndi
gande ger regeringen möjligheter att bevilja eftergifter i behövlig och 
lämplig omfattning inom ramen för de allmä_nna riktlinjer härför som 
riksdagen har angett. Betänkandet Lägenhetsreserv och remissbehand
lingen därav har inte gett mig anledning att nu förorda en annan ord
ning för prövningen av frågor om åtgärder med anledning av hyres

förluster för lediga lägenheter. 
Vid prövningen av ärenden angående eftergift av hyresförlustlån 

har en viss praxis utbildats. En riktlinje för denna prövning har varit 
att en viss, inte alltför begränsad del av ansvaret för hyresförlusterna bör 

läggas på bostadsföretagen. I annat fall uppkommer den orimliga. situa~ 
tionen att företagen kan bygga lägenheter, som inte efterfrågas, ! för
vissning om att samhället betalar förlusterna. Deras kostnadsansvar bör 
ge incitament till marknadsanpassning av produktionen och åtgärder i 

syfte att förbättra uthyrningssituationcn när överskott har uppkommit. 
Detta kostnadsansvar kommer till uttryck genom att vid beräkningen 
av hyresförlustlånets storlek avdrag sker för normalt hyresbortfall. 

Också vid beslut om eftergift läggs, som jag redovisar närmare i det 
följande, en del av ansvaret för inlösen av hyresförlustlånct på före

tagen och deras ägare. 
Beträffande ansvaret för den återstående delen av hyresförlustlånen 
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har regeringen i fråga om kommunala och allmännyttiga företag, mot 
bakgrund av den allmänna ansvarsfördelningen mellan stat och kom

mun i fråga om bostadsförsörjningen, funnit det naturligt och rimligt att 
ansvaret i allmänhet delas mellan dessa båda parter. Regeringen har 

dock funnit att staten under vissa förutsättningar som jag anger när
mare i det följande bör ta på sig en större del av ansvaret. I fråga om 
kooperativa och enskilda företag tillämpas särskilda regler. 

Enligt den praxis som har utbildats i de hittills avgjorda eftergifts
ärendena beviljas eftergift när låntagarens hyresförlustlån sammanlagt 
uppgår till minst 2 % av taxeringsvärdet för byggnader exkl. centrum
anläggningar. Räntebefrielse beviljas när lånesumman iir mindre, dock 
minst 1 % av taxeringsvärdet. För fastigheter som ännu inte fått taxe
ringsvärde fastställt görs bedömningen på grundval av ett beräknat värde. 
När eftergift medges, beviljas också räntebefrielse för tiden fram till 
inlösen och eftergift. 

När det gäller eftergiftens storlek tillämpas följande regler. 
Hyresförlustlånet minskas först med eventuell vinstutdelning. Skälet 

härför är att företag med byresförluster lämpligen bör använda even
tuella överskott för att i första hand täcka hyresförlusterna. 

Vad som därefter återstår blir föremål för prövning av eftergift. En 
viss del därav bör som jag nyss framhållit alltid falla på företagen och 
deras ägare för att förstärka deras intresse för åtgärder som förbätt
rar uthyrningssituationen. Denna del bestäms till 0,5 % av taxeringsvär
det för byggnader exkl. centrumanläggningar. 

Beträffande kommunala och allmännyttiga företag efterger staten 
i normalfallet hälften av vad som härefter återstår av lånet på villkor 
att kommunen inlöser resten. Det innebär att kommunen får inlösa 
även den del av lånet, motsvarande 0,5 % av taxeringsvärdet, som är 
avsedd att utgöra företagets del. Tiden för inlösen anges i regel till det 
månadsskifte som infaller sex månader efter regeringens beslut. 

Om det föreligger särskilda skäl i form av t. ex. högt skattetryck 
som gör att inlösenkravet enligt normalfallet bedöms bli alltför be
tungande för kommunen, tillämpar regeringen det förfarandet att större 
andel av lånet efterges. Detta förfarande överensstämmer väl med vad 
statsmakterna uttalade år 1967 (prop. 1967: 100) att upphävandet av 
vissa generella bestämmelser om förlustfördelning inte innebar att 
staten fritog sig från ansvar för sådana konsekvenser i fråga om sys
selsättning och bostadsefterfrågan på en ort som följer av genomgri
pande förändringar i de näringspolitiska förutsättningarna. 

När det gäller enskilda företag gäller samma regler som jag nyss 
redovisat beträffande normalfallen för eftergift av allmännyttiga före
tags hyresförlustlån. Det innebär att företagens ägare får inlösa den 
del av lånet som inte cfterges av staten. 

Liksom i fråga om allmännyttiga företag beviljas för kooperativa 
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företag eftergift resp. räntebefrielse när hyresförlustlånen uppgår till 
minst 2 % resp. 1 % av taxeringsvärdet. Vidare tillämpas regeln att sta
ten cfterger 60 % av hyresförlustlån som återstår sedan avdrag skett 
med 0,5 % av taxeringsvärdet. Av återstående lånedel, inberäknat del 

som svarar mot 0,5 % av taxeringsvärdet, görs hälften räntefri och 
stående i 10 år. Resten får inlösas av företaget. I fråga om föreningar 

som tillhör HSB och Svenska riksbyggen sker denna inlösen genom 
Bostadskooperationens garantifond. 

När det gäller kommunala och allmännyttiga företag, där kommu
nen delar huvudmannaskapet med någon annan intressent finns det en

ligt min mening behov av att uppnå samma ordning som för helkommu
nala företag, dvs. en fördelning av ansvaret för sådana företags hyres
förluster mellan staten och kommunen. 

Det ansvarstagande för kommunerna som den av mig antydda ord
ningen skulle innebära förutsätter att kommunerna bereds formella 

möjligheter att lämna ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för 
hyresförluster också för allmännyttigt bostadsföretag med minoritets
intressent efter samma grunder som till helkommunalt företag. Kommu

nens möjligheter i detta avseende bör knytas till de fall där staten efter
ger del av hyresförlustlån. En regel härom bör tas in i lagen (1947: 523) 

om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande. I sam
band därmed bör övervägas vissa andra frågor rörande utformningen 

av denna lag. Jag avser att senare återkomma med förslag i dessa frå
gor. 

I fråga om eftergift av hyresförlustlån för studentbostadsföretag gäl
ler särskilda förutsättningar. Mot bakgrund av att rådande ekonomiska 
svårigheter för vissa av dessa företag, främst är beroende på vikande 
studenttillströmning och därmed sammanhängande uthyrningssvårighe
ter, bör eftergift kunna medges i större omfattning än för övriga lån
tagare. Om kommunen övertar huvudmannaskapet för ett studentbo
stadsföretag efterges således lånet med 100 % . 

Under anslaget Lånefonden för bostadsbyggande behandlar jag vissa 

åtgärder för att begränsa hyresförlusterna och möjligheten att i vissa 

fall bevilja och utbetala hyresförlustlån i förskott. 

Eftergifter av hyresförlustlån har hittills belastat fonden för oreglera

de kapitalmedelsförluster. Eftergifterna bör med hänsyn till deras 

karaktär av bidrag redovisas på ett särskilt förslagsanslag på driftbud

geten. Anslaget bör benämnas Eftergift av hyresförlustlån. Medelsbe

hovet för dessa eftergifter kan inte beräknas med säkerhet. Med ut

gångspunkt i en beräknad långivning av ca 250 milj. kr. för hyresför
Iuster under år 1974 räknar jag med ett anslagsbehov av 75 milj. kr. för 

budgetåret 1975/76. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Eftergift av hyresförlustlån för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett förslagsanslag av 75 000 000 kr. 

B 6. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

197317 4 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

94 418 922 
195 000 000 

190 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för förbättringslån i den mån de är 
ränte- och amorteringsfria, bostadsanpassningsbidrag, vinterbidrag, för
valtningsbidrag till förmedlare av bostadsegnahemslån samt bidrag till 
ombyggnad av bostadslägenhet, det s. k. initialstödet. Anslaget, som är 
ett förslagsanslag, anvisas med det belopp som erfordras för utbetalning 
av lån och bidrag. 

Bestämmelserna om förbättringslån finns i kungörelsen (1962: 538) 
om förbättringslån (omtryckt 1973: 535, ändrad senast 1974: 950). Lån 
utgår för förbättring och i vissa fall uppförande av bostad för åldringar, 
handikappade m. fl. samt under vissa förutsättningar för förbättring av 
annan bostad. Lånet får vara räntefritt och stående intill ett belopp av 
15 000 kr. per lägenhet, när det avser en- eller tvåfamiljshus som bebos 
av låntagaren, och intill ett belopp av 12 000 kr. i övriga fall. 

Bostadsanpassningsbidrag utgår enligt bestämmelserna i kungörelsen 
(1973: 327) om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget 
utgår för åtgärder inom och i anslutning till bostadslägenhet som be
hövs för att handikappad skall kunna utnyttja lägenheten på ändamåls
enligt sätt. Bidrag utgår med högst 15 000 kr. men kan beviljas med 
högre belopp om det föreligger särskilda skäl. 

Bestämmelserna om vinterbidrag, som utgår enligt bestämmelserna i 
bostadsfinansieringsförordningen (1974: 946), innebär i korthet att bi
drag utgår i samband med bostadslån för den särskilda kostnad som 
beräknas ha uppstått genom att byggnadsföretaget har utförts vintertid. 

Initialstöd utgår enligt bestämmelserna i kungörelsen (1973: 538, änd
rad senast 1974: 952) om bidrag av statsmedel i vissa fall till ombyggnad 
av bostadslägenhet. Bidrag utgår för ombyggnad av hus med mer än två 
lägenheter under förutsättning bl. a. att ombyggnaden sker med stöd av 
bostadslån enligt bostadslånekungörelsen och att lägenheterna före om
byggnaden inte fyller kraven på lägsta godtagbara standard. Bidrag ut
går för ombyggnad som påbörjats under tiden den 1 juli 1973-den 
30 juni 1975. Bidragets belopp utgör 20 % av den godkända ombygg
nadskostnaden, dock högst 6 000 kr. för varje lägenhet. 
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För beslut om räntefria förbättringslån fastställer riksdagen årligen en 
mcdelsram för det löpande kalenderåret och en preliminär ram för det 
närmast följande. Riksdagen har medgivit att sådana lån får beviljas 
med högst 130 milj. kr. under vart och ett av åren 1974 och 1975 (prop. 
1974: 1, bil. 14, CU 1974: 14, rskr 1974: 87). 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen föreslår att inkomstgränserna för förbättringslån höjs 
med S 000 kr., nämligen till 20 000 kr. för ogifta och till 25 000 kr. för 
övriga låntagare. Vidare föreslår styrelsen att ramen för beslut om rän
tefria förbättringslån fastställs slutligt till 130 milj. kr. för år 1975 och 
preliminärt till samma belopp för år 1976 samt att anslaget för budget
året 1975/76 förs upp med 225 milj. kr. ( + 30 milj. kr.). Av detta an
slag föreslås högst 700 000 kr. få tas i anspråk för information. 

Låne- och bidragsgivningens omfattning belyses av följande uppgifter. 
Under budgetåret 1973174 meddelades 6 777 beslut om lån avseende 
7 621 lägenheter jämfört med 7 817 resp. 9 222 under närmast före
gående budgetår. Av besluten under budgetåret 1973174 avsåg 48 flerfa
miljshus med sammanlagt 442 lägenheter. 

Under budgetåret 1973174 beviljades förbättringslån med 117,8 milj. 
kr., varav 65,7 milj. kr. utgjorde räntefria lån eller lånedelar. Motsva
rande belopp under budgetåret 1972173 var 137,5 milj. kr. resp. 81,7 
milj. kr. 

Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet uppgick under budget
året 1973/74 till 14 610 kr., varav 8 430 kr. utgjorde räntefritt belopp. 

Under budgetåret 1973174 beviljades bidrag för ombyggnad - ini
tialstöd - för 4120 lägenheter med ett belopp av 25,3 milj. kr. Under 
samma budgetår beviljades bostadsanpassningsbidrag för 3 096 lägenhe
ter med ett belopp av 24,0 milj. kr. Vinterbidrag beviljades under bud
getåret 1973/74 med 16,4 milj. kr., varav 2,9 milj. kr. avsåg flerfamiljs

hus. 
Beträffande inkomstgränserna för förbättrings/ån anför styrelsen föl

jande. 
Som förutsättning för beslut om förbättringslån gäller att den till stat

lig inkomstskatt taxerade inkomsten inte överstiger för ensamstående 
15 000 kr. och för makar 20 000 kr. Dessa inkomstgränser fastställdes 
från och med årsskiftet 1972/1973. Med hänsyn till den stegring av in

komster och levnadskostnader som ägt rum sedan dess och som kan be
räknas komma att äga rum under det närmaste året anser bostads
styrelscn att inkomstgränserna bör höjas. Den nedgång som skett i 
förbättringslångivningens omfattning är enligt styrelsen ett uttryck för 
behovet av en höjning. 

Vid den närmast föregående höjningen av inkomstgränserna togs lev
nadskostnadsutvecklingen som utgångspunkt för beräkningen av den er-
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forderliga höjningen. Från januari t. o. m. december 1973 har konsu- · 
mentprisindex ökat med drygt 7 %. Enligt konjunkturinstitutet beräknas 
prisstegringarna under år 1974 till 11 %. En uppräkning av de nuva
rande inkomstgränserna med 19 % ger ett belopp av ca 18 000 kr. för 
ensamstående och ca 24 000 kr. för övriga låntagare. Med hänsyn till en 
sannolik fortsatt ökning av levnadskostnaderna anser styrelsen att de 

nya gränserna bör fastställas till något högre belopp än de här beräk
nade. Styrelsen föreslår att inkomstgränserna höjs för ogifta till 20 000 
kr. och för övriga till 25 000 kr. 

I fråga om initialstöd anför styrelsen följande. 
Bidrag av statsmedel till ombyggnad av bostadslägenhet, det s. k. ini

tialstödet, utgår för ombyggnad av bostadslägenhet som påbörjas under 
tiden den 1 juli 1973-den 31 december 1974. Med hänsyn till stödfor
mens syfte att stimulera till en snabb ökning av ombyggnadsverksamhe
ten ansågs stödet vid införandet böra vara tidsbegränsat. Det förutsattes 
emellertid att det skulle tillämpas så länge att utrymme gavs för projek
tering, byggnadslovsprövning, upphandling m. m. 

Under budgetåret 1973174 har initialstöd beviljats för 260 företag. 
Antalet lägenheter efter ombyggnaden beräknas uppgå till 4 120. Det in
nebär att stödet utgått till ca 90 % av de projekt vilka fått preliminärt 
beslut om bostadslån. 

Ombyggnadsverksamheten har under senare tid ökat. Sålunda bevilja
des bostadslån till ombyggnad av flerfamiljshus till företag med 1170 
lägenheter under år 1972 och 3 120 lägenheter under år 1973. Länsbo
stadsnämnderna beräknar att långivningen under åren 1974 och 1975 
skall omfatta ca 6 900 resp. 7 850 lägenheter. Erfarenhetsmässigt är be
dömningar av detta slag överskattningar. 

Styrelsen anser att tiden intill utgången av år 1974 inte är tillräcklig 
för att bereda erforderligt utrymme för åtgärder i samband med om
ställning till och planering av den ombyggnadsverksamhet som stödet 
avsett att stimulera till. Styrelsen föreslår därför att giltighetstiden för
längs till att även avse ombyggnad som påbörjas under år 1975. 

Som förutsättning för stöd gäller bl. a. - enligt 3 § 1. - att ombygg
naden avser bostadslägenhet som inte har sådan standard som avses i 
kungörelsen (1973: 532) om lägsta godtagbara standard i vissa fall. Det 
har visat sig att denna föreskrift är svår att tiliämpa och att den har 
konsekvenser som inte torde ha varit avsedda. 

Sålunda kan en lägenhet som uppvisar en brist i utrustningen men i 
allt väsentligt har godtagbar standard komma i fråga för stöd. För en 
annan lägenhet däremot, som visserligen formellt sett fyller standard
kraven men ändå måste anses ha lågt bostadsvärde, kan bidrag inte 
utgå. 

Enligt styrelsens bedömning saknas avgörande skäl för att begränsa 
stödet till vissa ombyggnader. Stödet bör i stället ses som en allmän sti-
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mulans till ökad ombyggnadsverksamhet i en situation, då nyproduktio
nen tar i anspråk en minskande andel av tillgängliga resurser. 

Med hänsyn härtill anser styrelsen att nämnda bestämmelse i 3 § 1. 
bör utgå. Förutsättningar för initialstöd skulle därvid vara uppfyllda om 
bostadslån för ombyggnad utgår och ombyggnadsarbetet utföres av ar
betstagare som anvisas eller godkänns av den offentliga arbetsförmed
lingen. 

Beträffande information anför styrelsen följande. 
Under budgetåret 1974175 får från anslaget Viss bostadsförbättrings

verksamhet m. m. bestridas kostnader för information till allmänheten rö
rande låne- och bidragsgivningen intill ett belopp av högst 500 000 kr. 
Utformningen av informationen skall ske efter samråd med nämnden 
för samhällsinformation. 

Styrelsen anser att en löpande informationsvcrksamhet riktad till all
mänheten är synnerligen angelägen. Kännedom om gällande låne- och 
bidragsregler når på så sätt ut till dem som kan få del av det bostadspo
litiska stödet. 

Informationen bör enligt styrelsen avse förbättringslån, bostadsan
passningsbidrag, vinterbidrag och initialstöd. Från ifrågavarande anslag 
bör medel även kunna disponeras för information om bostadslån. 
Lämpliga former för informationen kan vara annonsering, inslag i radio 
och television samt foldrar. 

Styrelsen, som i denna fråga har samrått med nämnden för samhälls
information, hemställer att av anslaget får disponeras högst 700 000 kr. 
för information om lån- och bidragsgivningen. ökningen med 200 000 
kr. beror på löne- och prisökningar. 

I fråga om låneramarna för räntefria förbättringslån anför styrelsen 
att det enligt länsbostadsoämndemas beräkningar erfordras 95 milj. kr. 
för år 1974 och ca 112 milj. kr. för år 1975. Under år 1973 meddelades 
beslut till ett belopp av 82 milj. kr. Styrelsens förslag om höjning av in
komstgränserna kan för kalenderåret 1975 medföra en ökning av me
delsåtgången, uppskattningsvis till ca 130 milj. kr. 

De för vart och ett av åren 1974 och 1975 fastställda ramarna på 130 
milj. kr. är sålunda tillfyllest. För år 1976 bör preliminärt fastställas 
samma ram som för år 1975. 

I den här beräknade låogivningcn ingår inte de särskilda förbättrings
lånen för energibesparande åtgärder. 

Utbetalningen av räntefria lån beräknas till ca 119 milj. kr. under 
budgetåret 1975176. För samma budgetår beräknas utbetalningarna av 
bostadsanpassningsbidrag till 35 milj. kr., av s. k. initialstöd till 40 milj. 
kr. och av vinterbidrag till 32 milj. kr. 

Det totala anslagsbehovet kan således beräknas till (119+35+40+ 
32 =) ca 226 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 
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Föredraganden 

Inkomstgränserna för förbättrings/ån, som anges i taxerad inkomst, 
är för ensamstående 15 000 kr. och för makar 20 000 kr. Jag förordar 
en höjning av dessa gränser med 2 000 kr. Det innebär att inkomstgrän
serna höjs till 17 000 kr. för ensamstående och till 22 000 kr. för makar. 

De av mig förordade ändrade bestämmelserna bör träda i kraft 

den 1 juli 1975. 
Det s. k. initialstödet, dvs. bidrag av statsmedel i vissa fall till om

byggnad av bostadslägenhet, utgick enligt ursprungligen gällande be
stämmelser inte för ombyggnader som påbörjats efter den 31 december 
1974. Bostadsstyrelsen har föreslagit att stödet förlängs så att det om
fattar även ombyggnader som påbörjas under hela kalenderåret 1975. 
Styrelsen har vidare föreslagit att den förutsättning för initialstöd skall 
utgå, som innebär att ombyggnaden skall avse bostadslägenhet som inte 
har lägsta godtagbara standard. 

Initialstöd infördes den 1 juli 1973 för att ge ett bidrag till kostna
derna för byggnadsbranschens omställning från nybyggande till moder
nisering. För att främja en snabb ökning av ombyggnadsvolymen tids
begränsades stödet till utgången av år 1974. Ett andra skäl till tidsbe
gränsningen var att ett långsiktigt generellt stöd riktat till ombyggnads
verksamheten kan leda till stigande fastighetspriscr. Som ett resultat av 
bl. a. initialstödet har ombyggnadsverksamheten under senare tid ökat. 
Sålunda beviljades under budgetåret 1973/74 initialstöd till 260 företag. 
Inför utgången av år 1974 förelåg ett betydande antal ansökningar vilka 
inte beräknades hinna bli behandlade före stödperiodens utgång. 

1974 års höstriksdag (CU 1974: 36, rskr 1974: 372) fattade därför 
beslut om att initialstöd skall utgå även för ombyggnad som påbörjas 
under tiden den 1 januari 1975-den 30 juni 1975. Någon förlängning 
därutöver är jag inte beredd att förorda med hänsyn bl. a. till bidragens 
karaktär av omställningsstöd. Jag vill vidare erinra om att de nya ränte
bidragen även utgår vid ombyggnad. Eftersom förlängningen begränsas 
till sex månader är jag inte heller beredd att förorda några andra änd
ringar i bestämmelserna. 

Den för år 1975 preliminärt fastställda ramen för beviljande av 
räntefria förbättrings/ån utgör 130 milj. kr. Långivningen har under 
senare år haft en avsevärt mindre omfattning än vad som ryms inom 
ramen. I avvaktan på ytterligare erfarenheter rörande efterfrågan på 
lån bör den för år 1975 preliminärt fastställda ramen fastställas slut
ligt och ramen för år 1976 preliminärt bestämmas till samma belopp, 
130 milj. kr. Liksom tidigare bör regeringen utverka riksdagens be
myndigande att vidga ramen för det första av de två åren om det be
hövs av sysselsättningsskäl. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 190 milj. kr. Jag 
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har därvid även beräknat medel för information om låne- och bidrags
verksamhetcn. Det bör ankomma på regeringen att meddela bestäm

melser om dispositionen av medel för detta ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de ändringar i grunderna för förbättringslån, som 

jag har förordat, 

2. medge att räntefria förbättringslån beviljas med högst 
130 000 000 kr. under vart och ett av åren 1975 och 1976, 

3. bemyndiga regeringen att besluta om ökning av den under 2 
upptagna ramen för långivningen under år 1975 om det 

behövs av sysselsättningsskäl, 

4. till Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 190 000 000 kr. 

B 7. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

Nytt anslag (förslag) 30 000 000 

Föredraganden 

Enligt beslut av 1974 års riksdag (prop. 1974: 150, CU 1974: 36, 

rskr 1974: 372) skall fr. o. m. den 1 juli 1975 särskilda bidrag utgå för 
förbättring av befintliga bebyggelsemiljöer. De av riksdagen godkända 

riktlinjerna för bidragsgivningen innebär i huvudsak följande. 

Bidrag skall kunna utgå för förbättring av trafiksäkerhetsförhållan

dena, åtgärder som avser konstnärlig gestaltning, anordnande av mind
re lokaler för hobbyverksamhet och samvaro, komplettering med bo

endeservice, förbättring av otillfredsställande utemiljöer i syfte att till
godose behov av lek, rekreation, motion, samvaro och andra fritids

aktiviteter. Stöd skall också kunna utgå för åtgärder för att begränsa 

buller och luftföroreningar. 
Prioritet bör ges åt områden med uthyrningssvårigheter. Bidrag utgår 

dock inte för bebyggelse som tillkommer efter år 1974. 

Bidrag skall utgå med högst 50 % av den godkända kostnaden för 

åtgärderna, dock högst 1 000 kr. för varje lägenhet som berörs av 

eller har nytta av åtgärderna. Om särskilda skäl föreligger, t. ex. att kost

naden är hög i förhållande till antalet lägenheter och åtgärderna är 

mycket angelägna, skall beloppsgränsen per lägenhet kunna höjas till 

högst 2 000 kr. 

Vid behandlingen i prop. 1974: 150 av frågan om behovet av medel 

för bidragsgivningen anförde jag att jag räknade med ett anslagsbehov 

för budgetåret 1975/76 om 30 milj. kr. I enlighet härmed bör för nästa 

budgetår tas upp ett nytt anslag på nämnda belopp. Anslaget bör vara 

ett reservationsanslag och benämnas Bidrag till förbättring av boende· 

miljön. 
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Jag vill slutligen erinra om att jag i nämnda proposition framhöll 

att utöver beloppet om 30 milj. kr. arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

bör kunna komma i fråga för detta ändamål. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 

1975176 anvisa ett rcservationsanslag av 30 000 000 kr. 

B 8. Byggnadsforskning 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

9 000 000 

9 000 000 

9 000 000 

Forsknings- och rationaliseringsverksamheten inom byggnads- och 
anläggningsområdet stöds finansiellt genom en särskild byggnadsforsk
ningsavgift, beräknad på viss del av lönesumman inom byggnadsindu

strin. Därjämte anvisas årligen ett obetecknat anslag under förestående 

rubrik. Avgifterna och anslaget tillförs fonden för byggnadsforskning. 
Enligt beslut av riksdagen (prop. 1974: 5, CU 1974: 14, rskr 1974: 87) 

utgår byggnadsforskningsavgiften fr. o, m. den 1 januari 1975 med 0,6 % 

av avgiftsunderlaget mot 0,5 % tidigare. 
I det följande redovisar jag först vissa överväganden rörande forsk

ningen om fysisk planering och bebyggelse, varefter jag återkommer till 
anslaget till byggnadsforskning. 

Vissa samordningsfrågor m. m. inom samhällspJancringsforskningen 

Genom beslut år 1972 bar riksdagen hemställt att Kungl. Maj:t läm
nar riksdagen en översikt över inri1.1ningen av samhällsplaneringsforsk
ningen i vid bemärkelse, tillika med bedömningar av vilka organisato
riska och prioriterande beslut som kan ankomma på statsmakterna (CU 
1972: 13, rskr 1972: 99). 

Inom bostadsdepartementet har med anledning härav utarbetats pro
memorian (Ds B 1974: 5) Forskning om fysisk planering och bebyg
gelse. Promemorian har remissbehandlats. 

Forskning om fysisk planering och bebyggelse 

I promemorian lämnas en redovisning av väsentliga forsknings- och 
utveckiingsmål (FoU-mål) och huvudsaklig forskningsinriktning hos be

rörda myndigheter m. fl. 
Särskilt behandlas den utveckling som ägt rum under 1960-talet och 

hittills under 1970-talct. Denna period kännetecknas av en lång rad in
stitutionel!a förändringar på samhällsplaneringens område. Nya statliga 

verk, myndigheter och institutioner har tillkommit och ett stort antal ut-
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redningar har arbetat. Befintliga institutioner har fått förstärkta resur
ser. 

Det konstateras i promemorian att behovet av ökad kunskapsproduk
tion via forsknings- och utvecklingsarbcte för den statliga och kommu
nala förvaltningen har vuxit sig allt starkare. Tillkomsten av nya sam
hällsorgan och deras alltmer vidgade uppgifter under senare årtionden 
har lett till en ökad efterfrågan och produktion av FoU. 

På forskningens område har, såväl när det gäller samhällsplanerings
forskning som övrig forskning, en ökad scktorisering ägt rum. Denna 
sektorisering har varit betingad dels av en medveten strävan att bedriva 
FoU-arbetet som en integrerad del av aktiviteten inom resp. verksam
hetsområde, dels av samhällets planeringsbehov inom sektorer som varit 
särskilt ansträngda under samhällets snabba utbyggnad de senaste år
tiondena. 

Behov föreligger av en fortlöpande analytisk överblick av ett bredare 
område än vad traditionella disciplinära och administrativa gränser 
medger. Varken de forskningsfinansierande, forskningsutförande eller 
administrativa organen bar var för sig denna samlade överblick. Det be
döms därför angeläget att åstadkomma en fördjupad samordning inom 
forskningsområdet genom problemformulering och sammanfattande 
analyser av forskningsresultat. 

De av riksdagen begärda bedömningarna av behovet av organisato
riska och prioriterande beslut när det gäller samhällsplaneringsforsk
ningen bör enligt promemorian i första hand leda till att man åstadkom
mer en ökad samordning och en förbättrad ledningsorganisation för den 
forsknings- och utvecklingsverksamhet som finns på samhällsplanerings
området. 

Enligt promemorian finns redan inom eller i anslutning till samhälls
planeringen organ med uppgifter av delvis samma karaktär som nu ak
tualiseras beträffande den fysiska planeringen, och hithörande problem 
kan därmed sägas vara lösta för vissa delar av samhällsplaneringsforsk
ningen. Närmast liggande exempel är expertgruppen för regional utred
ningsverksamhet (ERU) inom regionalpolitiken och sekretariatet för 
framtidsstudier. 

För den del av samhällsplaneringen som faller inom bostadsdeparte
mentets arbetsområde, dvs. fysisk riksplanering, bostadsväsen och plan
väsen bör på motsvarande sätt skapas bättre organisatoriska förutsätt
ningar för samordning och initiering av forskning samt återföring av 
forskningsresultat och information om forskning. Inom samtliga de
partements arbetsområden föreligger behov av ökad kontakt med forsk
ningen och ökad information om forskningens verksamhet och fak
tiska behov. Även mot bakgrund av att ett flertal av de organ och 
institutioner som arbetar på forskningsområdet är underställda bostads
departementet har det i promemorian bedömts angeläget att ett sär
skilt kontaktorgan tillskapas inom departementet. 
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Promemorian utmynnar i förslag om att en expertgrupp för forskning 
om fysisk planering och bebyggelse inrättas inom bostadsdepartcmentet. 
En expertgrupp direkt knuten till departementet förordas med hänsyn 
till behovet av nära samverkan med departementets olika fackenheter 
och sekretariat. Expertgruppen föreslås få en mångsidig sammansättning 
med representanter för departementet, berörda myndigheter, kommu
ner, forskningsråd och fristående forskare. 

Expertgruppens arbetsuppgifter föreslås inte vara av forskningsfinan
sierandc eller av forskningsutförande karaktär. Arbetsuppgifterna sam
manfattas i promemorian i följande punkter: samordning inom forsk
ningsområdet genom problemformulering och sammanfattande analyser 
av forskningsresultat, medverkan vid initiering och prioritering av forsk
ningsinsatser samt medverkan vid information om och utnyttjande av 
forskningsresultat. 

Remissyttrandena 

Yttranden över departementspromemorian har efter remiss avgetts av 
statskontoret, riksrevisionsverket, riksantikvarieämbetet, universitets
kanslerämbetet, statens råd för samhällsforskning, statens naturvårds
verk, bostadsstyrelsen, statens råd för byggnadsforskning, statens institut 
för byggnadsforskning, statens planverk, statens lantmäteriverk, statens 
industriverk, styrelsen för teknisk utveckling, forskningsrådsutred
ningen och Svenska kommunförbundet. 

Förslaget i promemorian om att tillsätta en expertgrupp har till
styrkts i princip eller lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser 
med undantag av riksrevisionsverket och naturvårdsverket. I remiss
yttrandena framförs vissa synpunkter på inriktningen och avgräns
ningen av expertgruppens arbete och på dess sammansättning. 

Föredraganden 

I promemorian (Ds B 1974: 5) Forskning om fysisk planering och 
bebyggelse har föreslagits att en till departementet knuten expertgrupp 
för sådan forskning skall inrättas. Expertgruppen skall ha viss samord
nande funktion inom forskningsområdet genom att medverka vid pro
blemformulering av forskningsuppgifter och genom att göra samman
fattande analyser av forskningsresultat. Expertgruppen skall vidare enligt 
förslaget medverka vid initiering och prioritering av forskningsinsatser 
samt medverka vid information om och utnyttjande av forskningsre
sultat. 

Förslaget i promemorian har fått starkt stöd vid remissbehandlingen. 
Även jag har funnit det motiverat att den föreslagna expertgruppen 
inrättas och jag har den 20 december 1974 erhållit Kungl. Maj:ts bemyn
digande att tillkalla en sådan expertgrupp. Vid min anmälan av frågan 
om detta bemyndigande har jag beaktat vissa synpunkter beträffande 
inriktningen av gruppens arbete och dess sammansättning som framförts. 
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vid rcmissbehandlingen. Jag har därvid också betonat vikten av tillräck
lig kommunal representation i expertgruppen. Genom tillkomsten av 
expertgruppen skapas bättre möjligheter att samordna forskningen inom 
området och att förbättra kontakterna mellan avnämare och produ
center. Det ligger i sakens natur att expertgruppens verksamhet kommer 
att bedrivas i nära samarbete med redan befintliga myndigheter på om
rådet, bl. a. statens räd för byggnadsforskning och statens institut för 
byggnadsforskning. 

Anslaget till byggnadsforskning 

Statens råd för byggnadsforskning 

Rådet har att fördela i fonden för byggnadsforskning tillgängliga 
medel dels till verksamheten vid statens institut för byggnadsforskning 
(SIB), dels till övriga forskningsinstitutioner, företag och enskilda fors
kare. Dessutom skall rådets kanslikostnader och programverksamhet be
stridas med dessa medel. 

Rådet redovisar sin verksamhet programvis och uppläggningen följer 
i huvudsak anvisningarna till anslagsframställning avsedda för myndig
het med programbudget. 

Rådets verksamhet är uppdelad på tre program. Uppdelningen anslu
ter till målen för rådets verksamhet, som de definieras i instruktionen 
för rådet. En redogörelse för programmen och målen för verksamheten 
återfinns i prop. 1974: 1, bil. 14. Programindelningen är följande. 

Program 1: Planering, behovsutrcdning och uppföljning 
Program 2: Information 
Program 3: Stöd till FoU (forskning och utveckling/rationalisering) 

Inkomster för verksamheten erhålls främst genom byggnadsforsk
ningsavgiften. Denna beräknas för budgetåret 1973174 ha uppgått till 
41,1 milj. kr. Till delta kommer statsanslaget som för vardera budget
åren 1973/74 och 1974175 uppgått till 9 milj. kr. övriga inkomster -
bl. a. ränteintäkter - utgjorde förra budgetåret ca 2,6 milj. kr. För 
detta budgetår fanns ca 52,7 milj. kr. disponibla för rådets verksamhet. 

Rådet avstår i sin anslagsframställning från att principiellt diskutera 
finansieringssystemct. Med hänsyn till vad som anförts i 1974 års stats
vcrksproposition om principerna för avvägning mellan avgift och stats
anslag finner rådet inte en höjd uttagsprocent vara påkallad för 1976. 

Den vägledande principen vid beräkning av det statliga bidraget skall 
enligt rådet vara att detta minst motsvarar vad staten skulle ha betalt i 
forskningsavgift om det statliga byggandet i egen regi hade grundat 
avgiftsskyldighet. Mot bakgrund av 1974 års riksdagsbeslut att höja 
byggnadsforskningsavgiften fr. o. m. den 1 januari 1975 från 0,5 % till 
0,6 % av avgiftsunderlaget anser rådet det vara motiverat med en 
uppräkning av statsanslaget. 
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För en ökning av statsanslaget talar också bl. a. den ökade sats

ningen på byggandets internationalisering. Stöd till export av bygg

varor och byggverksamhet av svenska företag i utlandet skulle i annat 

fall direkt bekostas av avgifter som den inhemska byggnadsverksam

heten betalar och som ytterst belastar brukarna av byggnader och an

läggningar i Sverige. 
Den reduktion av avgiftsunderlaget som blir följden av överföringen 

av folkpensionsavgiften från arbetstagarna till arbetsgivarna bör vidare 

kompenseras genom ett höjt statsbidrag. 

Automatik för uppräkning av statsanslaget i takt med prisstegring

arna saknas, varför rådet anser att en uppräkning bör ske motsva

rande prislägesförändringarna för att hålla anslaget i den avsedda 

relationen till avgiftsinkomsterna. De senare undergår genom höjning 

av lönerna i branschen delvis en automatisk anpassning till prisutveck

lingen. 
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår rådet att statsanslaget 

räknas upp med 7 milj. kr. till 16 milj. kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till statsmakternas ingående behandling i samband med 

förra årets statsverksproposition av byggforskningsrådets verksamhet 

och principerna för finansiering finner jag i likhet med rådet inte skäl 

att nu gå in på dessa frågor. 

I anslutning till budgetbehandlingen av byggforskningsrådets an

slagsäskande har också behandlats vissa kostnadsfrågor i anslutning till 

omlokaliseringen av statens institut för byggnadsforskning till Gävle. 

Dessa frågor har tidigare denna dag anmälts av chefen för finansdeparte
mentet i anslutning till anslag under sjunde huvudtiteln. Därvid föreslås 

att medel anvisas för vissa särskilda engångsanskaffningar av utrustning 

i samband med omlokaliseringen. Beträffande vissa andra utrustningsfrå

gor i samband med omlokaliseringen har Kungl. Maj:t den 20 december 

1974 gett institutet uppdrag att göra vissa ytterligare utredningar. Med 

hänsyn till att frågor som berör byggnadsforskningen kan förutses bli ak

tualiserade i samband med ställningstagande till förslag från den av che

fen för industridepartementet tillkallade energiprogramkommitten (I 

1973: 06) är jag inte nu beredd att förorda någon höjning av det statliga 

bidraget till byggnadsforskning. 

Jag hemställer att regeringen 

dels ger riksdagen till känna vad jag har anfört angående forsknings

samordning m. m., 

dels föreslår riksdagen 

att till Byggnadsforskning för budgetåret 1975/76 anvisa ett an

slag av 9 000 000 kr. 

3 Riksdagen 1975. 1 sam!. Nr 1. Bil.14 
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B 9. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

714 900 

5 000 000 

8 000 000 

Reservation 

34 

4 285 100 

Från anslaget utbetalas dels anordnings- och inventariebidrag till all

männa samlingslokaler enligt bestämmelserna i kungörelsen (1973: 400, 

ändrad 1974: 954) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, dels 

ock bidrag till riksorganisationcrna för samlingslokaler. Bidraget upp

g[ir under budgetåret 1974175 till 600 000 kr. För anordnande av allmän

na samlingslokaler utbetalas även lån från Lånefonden för allmänna 

samlingslokaler. 

Bestämmelserna om anordningsbidrag och Hm för anordnande av all

männa samlingslokaler innebär i korthet att bidrag och ltm beviljas 

kommun, aktiebolag, förening eller stiftelse för nybyggnad, ombyggnad 

eller köp av byggnad i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlings

lokaler. Anordningsbidrag utgår med högst 30 % eller, när särskilda 

skäl föreligger, med högst 35 % av låneunderlaget. Lån utg[ir med högst 

det belopp som tillsammans med anordningsbidraget motsvarar 50 % av 

låneunderlaget. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag bevil

jas för anskaffande av inventarier till allmänna samlingslokaler. Inven

tariebidrag utgår med högst 10 % av låneunderlaget till den del detta 

inte överstiger 500 000 kr. och 5 % av överskjutande belopp. Bidrag får 

dock inte överstiga 300 000 kr. 
För beslut om bidrag och lån fastställs av riksdagen för varje bud

getår en gemensam ram, av vilken en viss angiven del får tas i anspråk 

för bidrag. För budgetåret 1974/75 har ramen för lån- och bidragsgiv

ningen fastställts till 25 milj. kr., varav högst 15 milj. kr. för bidrag 

(prop. 1974: 1, bil. 14, CU 1974: 14, rskr 1974: 87). 

Xrenden om bidrag och lån handläggs inom bostadsstyrclsen av en 

samlingslokaldelegation. 

Bostadsstyrelsen 

Samlingslokaldelegationen har avgivit yttrande till bostadsstyrelsen 

över frågor om anslag och ramar avseende stödet till allmänna samlings

lokaler. 
Betriiffande den gemensamma ramen för beslut om bidrag och lån 

anför styrelsen följande. 

För budgetåret 1973/74 har - efter av Kungl. Maj:t den 5 april 

1974 medgiven utvidgning - gällt en ram för lån- och bidragsgivningen 

på 25 milj. kr., varav högst 16 milj. kr. för bidrag. Mot ramen har av

räknats dels vissa lån enligt kungörelsen (1957: 367) om statslån för an-
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ordnande av allmänna samlingslokaler m. m. (upphävd 1973: 400) upp
gående till 6,0 milj. kr., varav 4,3 milj. kr. avräknats mot ramens bi
dragsdel, dels lån och bidrag enligt kungörelsen (1973: 400) om statligt 
stöd till allmänna samlingslokaler med 16,8 milj. kr., varav 10,5 milj. kr. 
utgjorde bidrag. 

Bostadsstyrelsen framhåller att det inte har varit möjligt för delegatio
nen att närmare precisera de projekt som kan bli aktuella för statligt 
stöd under budgetåret 1975/76. Med hänsyn härtill och med beaktande 
av kostnadsstegringen föreslår styrelsen att ramen för budgetåret 
1975176 fastställs till 30 milj. kr., varav för bidrag högst 18 milj. kr. 

Bidrag beviljade under ett budgetår kan till en tredjedel beräknas bli 
utbetalda under följande budgetår och återstoden budgetåret därefter. I 
enlighet härmed skulle under budgetåret 1974/75 utbetalas bidrag till ett 
belopp av ca (113X10,5 =) 3,5 milj. kr., vartill kommer bidraget till 
riksorganisationerna på 600 000 kr. eller sammanlagt ca 4 milj. kr. 

För budgetåret 1975176 kan vid den föreslagna bidragsramcn utbetal
ningarna av bidrag beräknas till (2/3X10,5-+- 1/3X15 =) 11,9 milj. kr. 
Styrelsen föreslår, i enlighet med förslag från samlingslokaldelegationen, 

att bidraget till riksorganisationerna uppräknas till 700 000 kr. Utbetal
ningarna skulle därvid kunna beräknas till inemot 13 milj. kr. för bud

getåret 1975176. 
Vid ingången av budgetåret 1974/75 fanns en behållning på anslaget 

på drygt 4 milj. kr. Med beaktande härav och av anslaget för detta bud
getår på 5 milj. kr. samt de för innevarande och nästkommande bud
getår beräknade utgifterna blir behovet av anslag för budgetåret 1975176 
(4+13-4-5 =) 8 milj. kr. 

Föredraganden 

I enlighet med bostadsstyrelsens förslag förordar jag att den gemen
samma ramen för bidrag och lån vidgas med 5 milj. kr. för budgetåret 
1975176 och fastställs till 30 milj. kr., varav högst 18 milj. kr. för bi
drag. Liksom tidigare bör regeringen utverka riksdagens bemyndigande 
att vidga ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. 

I sammanhanget vill jag erinra om statsmakternas beslut (prop. 
1974: 56, NU 1974: 31, rskr 1974: 223) att ändra reglerna för stads
hypoteksföreningarnas belåningsmöjligheter så att föreningarna får möj
lighet att lämna lån för anordnande av allmänna samlingslokaler. I an
slutning härtill har riksbanksfullmäktige beslutat om en ändring av reg
lerna för prioritering av lån så att lån till anordnande av samlingsloka
ler får lämnas inom den prioriterade sektorn på kreditmarknadcn. Ge
nom dessa åtgärder har lånemöjligheterna för allmänna samlingslokaler 
avsevärt förbättrats. 

Medclsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 8 milj. kr. Jag 
har därvid även beräknat medel för bidrag med ett sammanlagt belopp 
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av 800 000 kr. till riksorganisationerna för samlingslokaler, vilket inne
bär en höjning dels med 100 000 kr. i enlighet med bostadsstyrelsens 

förslag, dels med ytterligare 100 000 kr. för sådant tekniskt/ekonomiskt 
utrednings- och projekteringsarbete, som avses i en av riksorganisatio

nerna gjord framställning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt 
lån för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1975/76 
meddelas inom en ram av 30 000 000 kr., varav högst 
18 000 000 kr. får tas i anspråk för bidrag, 

2. medge att den under 1 angivna ramen får överskridas om det 

behövs av sysselsättningsskäl, 
3. till Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 8 000 000 

kr. 

B 10. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

811 857 

5 000 000 

4 000 000 

Reservation 4 188 14.3 

Från anslaget utbetalas upprustningsbidrag enligt bestämmelserna i 
kungörelsen (1973: 400, ändrad 1974: 954) om statligt stöd till allmänna 
samlingslokaler. Bestämmelserna innebär i korthet att bidrag kan utgå 
med högst 50 % av kostnaderna för upprustning av allmän samlingslo
kal och betalning av skulder. Enligt kungörelsen kan vidare lån som har 
beviljats enligt äldre bestämmelser under vissa förutsättningar efterges, 
s. k. särskild eftergift. 

För varje budgetår fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag 
och eftergifter. Denna ram har för budgetåret 1974175 fastställts till 5 
milj. kr. (prop. 1974: 1, bil. 14, CU 1974: 14, rskr 1974: 87). 

B ostadsstyrelsen 

Under budgetåret 1973174 har beslut meddelats i 19 ärenden an

gående upprustningsbidrag med ett belopp av 3,S milj. kr. samt i 12 
ärenden avseende särskild eftergift med ett belopp av 0,8 milj. kr. 

Samlingslokaldelegationen förutser starkt ökade anspråk på bidrag 

och eftergift. Ramen bör med hänsyn härtill ökas till 10 milj. kr. för 
budgetåret 1975176. 

För beräkningen av behovet av anslag antas att bidrag som beviljats 

under ett budgetår kommer att utbetalas till två tredjedelar under sam
ma budgetår och till en tredjedel under närmast följande budgetår. 
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Med beaktande av besluten och utbetalningarna under budgetåret 

1973174 samt de angivna ramarna för budgetåren 1974175 och 1975/76 

beräknas utgifterna under de två sistnämnda budgetåren till 6.8 miij. kr. 

resp. 8,3 milj. kr. 

Vid utgången av budgetåret 1974175 skulle enligt denna beräkning 

finnas en behållning på ansiaget uppgående till 2,4 milj. kr. Med hänsyn 

härtill behöver anslaget anvisas med 6 milj. kr. 

Föredraganden 

Bostadsstyrelscn har föreslagit att ramen för beviljande av upprust

ningsbidrag och särskilda eftergifter av äldre lån vidgas från 5 till 10 
milj. kr. Jag kan inte biträda förslaget och förordar alltså att ramen för 

nästa budgetår bestäms till oförändrat 5 milj. kr. Anslagsbehovet för 

nästa budget[tr beräknar jag till 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om upprustningsbidrag och särskilda efter

gifter av äldre lån meddelas inom en ram av 5 000 000 kr. 

under budgetåret 1975176, 

2. till Uppmstningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 

4 000 000 kr. 
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C PLANVÄSENDET 

C 1. Statens planYerk 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

13 505 96..+ 

14 270 000 
15 762 000 

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
planläggning av bebyggelse och om byggnadsväsendet. Det åligger ver
ket att i anslutning till den allmänna uppsikten över planläggningen och 
byggnadsväscndet ge råd och vägledning för planläggningen samt med
dela föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet ävensom att 
verka för samordning mellan planverkets och andra myndigheters in
satser på dessa områden. 

Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en general
direktör. Inom verket finns fem byråer: administrativa byrån, byggnac.ls
byrån, planbyrån, regionbyrån och stadsbyrån. 

1974/75 Beräknad ändring 1975 {76 

Planverket Före-
dragan<len 

Personal 
Handläggande personal 9; +4 +o 
Övrig personal 44 +2 -:-o 

1-H +6 +o 

Anslag 
Lönekostnader 11214000 +1 744000 + l '.2.78 000 
Sjukvård 16000 + 3 000 3 000 
Reseersättningar 307 000 + 115 000 ' 56000 

därav för utom-
nordiska resor högst ( 40 000) (+ 6 000) (+ 6000) 

Lokalkostnader 1478000 + 127 000 + 128 000 
Expenser 1255000 + 703 000 + 27 000 

14 270 000 +2692000 +1492000 

Inkomster vid planverket, som redovisas på driftbudgetens inkomst
sida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas för budgetåret 1975/ 
76 till 1 200 000 kr., varav 600 000 kr. från försäljning av publikationer. 

Planverket 

1. Pris- och löncomräkning 1 815 059 kr., varav 385 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
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~- 0-alternativet innebär en reducering av nuvarande rnedelsram med 

totalt 685 000 kr., varav huvuddelen (620 000 kr.) beräknas falla p;! an

slagspostcn Lönekostnader. Planverket avser, i syfte att så långt möjligt 

undvika entledigande av personal, i första hand att avräkna den nor

mala personalavgången mot den personalminskning som framtvingas 

av en minskad anslagstilldelning. En anslagstilldelning enligt detta alter

nativ skulle allvarligt försämra verkets möjligheter att fullgöra sina ålig

ganden. Särskilt torde verkets utåtriktade verksamhet, som tar sig ut

tryck i publicering, skriftliga utlåtanden, personliga överläggningar o::h 

besvarnnde av telefonförfrågningar, komma att bli lidande. 

3. För att kunna utnyttja experter i den omfattning som under en 

13ng följd av år visat sig erforderligt för att rationellt kunna bcdri\·a 

uppgiften att utge föreskrifter, råd och anvisningar till plan- och byg:;

nadslagstiftningen erfordras att planverkets expertmedel ökas ( + 3 7 5 OOC! 

kr.). 

4. För insamling av erfarenheter av tillämpningen av Svensk Bygg
norm, verkets typgodkännande verksamhet och tillverkningskont:-oll er

fordras en tFinst som byrådirektör vid byggnadsbyrån ( + 100 149 kr.'· 
5. För projekt avseende planekonomiska redovisningar samt för att 

tillföra verkets anvisningsarbete relevant ekonomisk fackkunskap er

fordras en tjänst för avdelningsdirektör vid stadsbyrån ( + 108 209 kr.1. 

6. För :illmänt ac.Jministrativt arbete, bl. a. handläggning av allmänna 

remisser samt ärenden rörande statsbidrag till översiktlig planering, er

fordras en tj~inst för förste byråsekreterare vid administrativa by6in 
(-:-71 501 kr.). 

7. Fi.ir kvalificerade kontorsgöromål erfordras en tjänst som kanslist 

vid regionbyrån ( + 53 306 kr.). 

8. För medverkan vid planering och utformning av olika utställningar 

samt för att ansvara för den löpande verksamheten i planverkets utst1ill

ningslokal erfordras en assistenttjänst ( + 51 631 kr.). 

9. För att möta de växande funktionella och miljömässiga kraven p.1 

bostäders och arbetslokalers utformning erfordras en tjänst som byd
direktör vid byggnadsbyrån ( +90 812 kr.). 

10. Cnder anslagsposten Expenser beräknas ökningar av kostnader 

för publikationstryck och för bidrag till statens betong- och stålbygg

n::idskommittecr. Vidare begärs medel för inköp av arkivskåp ( +405 000 

kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens planverk för budgetåret 1975/76 anvisa ett för

slagsanslag av 15 762 000 kr. 
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C 2. Bidrag till Ö\'Crsiktlig planering m. m. 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

419 288 

3 228 000 

4 000 000 

Reservation 

40 

14 392 800 

Från anslaget bestrids enligt föreskrifterna i kungörelsen (1958: 163) 
angående statsbidrag till vissa plankostnader och i prop. 1947: 245 an

givna grunder dels övergångsvis kostnader för upprättande av region

plan i enlighet med byggnadslagstiftningcns föreskrifter, dels vissa väg

föreningskostnader för genomförande av byggnadsplan. För innevaran

de budgetfir har Kungl. Maj:t föreskrivit att högst 3 milj. kr. får dis

poneras till fr[m allmän synpunkt angelägna planeringsförctag i andra 

former än s[tdana som byggnadslagen anvisar, huvudsakligen till sådan 

översiktlig planering som hänger samman med den fortsatta fysiska riks

plancringcn. 

Pianverket 

Regionplanering enligt byggnadslagen pågår f. n. i Göteborgs- och 

Kalmarregionerna. 

Planverket räknar med att det under innevarande och nästkom

mande budgetår kan bli aktuellt att avlösa samtliga utestående för

skott. Medelshehovct härför beräknas till 13 506 000 kr. Anslaget har 

tillförts medel för dessa avlösningar, varför ytterligare medel för detta 

ändamål inte erfordras. 

Under anslaget skall beräknas medel för stöd även till annan kom
munal plarn~ring än den som bedrivs i regionplaneförbundcns regi, hu

vudsakligen s:'.1dan planering som hänger samman med den fortsatta 

fysiska riksplaneringen men också andra typer av planering av allmänt 

intresse. Chefen för dåvarande civildepartementet har redovisat de när

mare motiven och formerna för denna bidragsgivning vid sin föredrag

ning i anslutning till prop. 1972: 111. Stöd avses i första hand kunna 

komma ifråga till planering i regioner där kommunerna har begränsade 

planeringsresurser men där överväganden från rikssynpunkt föranleder 

omfattande planeringsinsatser. Prövningen om och i vilken utsträckning 

bidrag skall lämnas åvilar Kungl. Maj:t och sker efter förslag av plan

verket med hänsyn till omsfändigheterna i varje särskilt fall. Hittills 

vunna erfarenheter av arbetet med den fysiska riksplaneringen visar att 

planeringsinsatser av den typ och omfattning som här avses behövs 

inom ett betydande antal kommuner med otillräckliga planeringsresurser 

för ändamålet. 

Verkets granskning av de kommunala programmen för hushållning 

med mark och vatten har givit vid handen att planeringsarbete i syfte 

att tillgodose riksintressen kommer att påbörjas i 270 kommuner. På 

grundval av kommunernas program och länsstyrelsernas yttranden över 
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dessa bedömer planverket det vara nödvändigt att ett omfattande pla

neringsarbete genomförs före den 1 juli 1976. Verket finner det ange

iäget att statliga medel utgår för att dels generellt bidra till erforderliga 

invcnteringsarbeten m. m. rörande områden av riksintresse i kommu

ner med begränsade resurser, dels bidra till de från rikssynpunkt sär

skilt angelägna kommunala planeringsföretag som skall påbörjas i kust

oeh skärgårdskommunerna samt i fjällregionen. I anslagsframställning

cn för budgetåret 1974/75 uppskattade verket behovet av medel under 

budgetåren 1974/75 och 1975/76 till 8 milj. kr. Denna beräkning tor

d.:: med ledning av vunna erfarenheter vara tilltagen i underkant. Plan

verket begär att 7 milj. kr. får tas i anspråk för dessa ändamål under 

budgetåret 1975/76. 

F urcdraga11den 

Det statsfinansiella stödet till upprättande av regionplaner :.l'.'\"t::cklas 

i enlighet med statsmakternas beslut i och med utgången av budgetåret 

1974/75. 

Jag förutser att förskott till kostnader för regionplanering under in

nevarande år skall komma att beviljas Södra Kalmar läns regionp!ane

förbund med 150 000 kr. Därefter föreligger inte något behov av för

skottsmedel för ändamålet. Anslaget Förskott till plankostnad.::r m. m. 

under Fonden för förlag till statsvcrket på kapitalbudgeten behöver där

för inte tas upp för budgetåret 1975/76. 

Kungl. Maj:t har under år 1974 fastställt regionplan för Stockholms

regionen och därvid avlöst lämnade förskott på statsbidrag till kost

nader för planarbetet. Under innevarande och nlislkommande budgetår 

torde det enligt planverket bli aktuellt att genom bidrag avlösa samtliga 

återstående förskott. Anslaget behöver inte tillföras några ytterligare 

medel för detta ändamål. 

fog övergår nu till frågan om medel för stöd även till annan plane

ring lin <len som bedrivs i regionplancförbundens regi. 

I enlighet med riksdagens beslut i december 1972 (prop. 1972: 111, 

CU 1972: 35, rskr 1972: 348) pågår f. n. ett omfattande arbete i syfte 

att fullfölja och vidareutveckla den fysiska riksplaneringen genom åt

gärder och planering på kommunal och regional nivå. I den nämnda 

propositionen angavs att planeringen, i varje fall i de delar av landet där 

plancringsbehovet är stort, i huvudsak bör vara genomförd före den 1 juli 

1976. Kungl. Maj :t uppdrog under år 1973 åt länsstyrelserna att föra 

överläggningar med kommunerna och redovisa vissa program för kom

munal planering och för åtgärder från länsstyrelsernas sida. Länsstyrel

serna har i juli 1974 redovisat resultatet av programarbetet till Kungl. 

i\faj :t. Efter avslutad remissbehandling i berörda centrala verk bereds 

f. n. programmaterialet inom bostadsdepartementet. Sedan regeringen har 
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tagit ställning till programmen kommer det samlade utfallet av program

arbetet att redovisas för riksdagen. 

De kommunala programmen innefattar ställningstaganden till av

gränsning av de i underlagsmaterialet utpekade intresseområdena och 

redovisning:ir av vilka åtg~irder i form av säkerställande, planering och 

utredning som bör vidtas under tiden fram till den 1 juli 1976. 
Ambitionsnivån i de redovisade programmen är hög. Det föreligger 

behov av statliga insatser för att bidra till att de i programmen an

givna utrednings- och inventcringsarbetena kommer till stånd. Jag 

räknar därför med att ii\'cn vissa resursförstärkningar i form av ökade 

bidragsmöjligheter ~ir nödvändiga om plancringsåtgärderna skall mot

svara av riksdagen år 1972 fattade beslut. Statliga bidrag bör kunna ut

gå till i första hand från rikssynpunkt intressanta plancringsföretag i 
sådana resurssvaga kommuner som berörs av de av riksdagen fastlagda 

geografiska riktlinjerna c:ller som annars i särskilt hi\g grad berörs av den 

fysiska riksplaneringen. 

l\fot bakgrund av vad jag nu har anfört bör anslaget räknas upp med 

1 milj. kr. för n~ista budgetår. Jag har därvid beaktat att chefen för 

kommundepartementet i anslaget till länsstyrelserna under fjortonde 

huvudtiteln beräknar medel för insatser i fråga om inventeringar och 

utredningar av betydelse för den fysiska riksplaneringen. 

Jag hemsfa!kr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till översiktlig planering m. m. för budgetåret 

:97:\'76 anvisa ett rcservationsanslag av 4 000 000 kr. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 14 Bostadsdepartementet 43 

D LANTMÄTERI- OCH KARTVÄSENDET 

Organisation, uppgifter, m. m. 

Den 1 juli 1974 fördes lantmäteriet och rikets allmänna karlverk sam

man i en gemensam organisation. Det statliga lantmäteri- och kartväsen

<let är organiserat på tre nivåer: ett centralorgan (statens lantm:iteri

verk), i vaije län en överlantmätarmyndighet samt lokalt fastighetsbild

ningsmyndighctcr. 

S t a t e n s I a n t m ä t e r i v e r k (LMV) är central förvaltnings

myndighet för frågor om fastighctsbildning, fastighetsbestämning, fastig

hetsvärdering, fastighetssamverkan och fastighetsregistrering samt mät

ningsvcrksamhet och allmän kartläggning. I den sistnämnda uppgiften 

åligger det LMV särskilt att varje år upprätta förslag till plan för de all
männa kartarbetena samt utföra grundläggande kartläggning och utge 

kartor i skalor, serier och versioner anpassade till samhällets grundläg

gande och kontinuerliga behov. 
L'.'v!V leds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande och 

högst sex andra ledamöter, som Kungl. Maj :t utser särskilt. Generaldi

rektören är chef för verket. Inom verket finns fyra huvudavdelningar, 

administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, kartavdclningen och 

produktionsavdelningen. Dessutom finns ett rcvisionskontor. 

För samråd i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna 

karturbetena har till L:\IV knutits ett k a r t r å d, bestående av före

trädare för vissa myndigheter och Svenska kommunförbundet och med 
generaldirektören i Yerket som ordförande. 

ö v e r 1 a n t m ä t a r m y n d i g h e t e n har länet som verksamhets
område. Chef för myndigheten är överlantmätaren, som dessutom är 

tjänsteman hos länsstyrelsen. övcrlantmätarmyndighcten skall inom lä

net främst leda och utöva tiilsyn över verksamheten vid de statliga fas
tighctsbildningsmyndighcterna, utöva tillsyn över mätningsvcrksamheten 
samt verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartlägg
ningsverksamhet. 

F a s t i g h e t s b i I d n i n g s m y n dig het handhar lantmäteri

och kartverksamheterna på den lokala nivån. För dessa verksamheter är 

landet indelat i 87 lantmäteridistrikt. Varje lantmäteridistrikt utgör 

verksamhetsområde för en fastighetsbildningsmyndighet. För särskilda 

fastighetsbildningsuppgifter finns f. n. ytterligare 30 statliga fastighcts
bi!dningsmyndighetcr, s. k. specialenheter. Av dessa har 29 fastighets

bildningsuppgifter som sammanhänger med jordbrukets och skogsbru

kets rationalisering samt en uppgifter som rör utvecklingen av tätbebyg

gclse. Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som 
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verksamhetsområde är en distriktslantmätare och för annan statlig fas

tighetsbildningsmyndighet en Jänslantmätare. 
Det statliga lantmäteri- och kartväsendet sysselsatte den 1 juli 1974 

totalt ca 2 250 anställda, varav drygt 700 vid statens lantmäteriverk. 
Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad 

denna i tillsynshänseende finns dels 42 kommunala fastighetsbildnings
myndigheter för utveckling av tätbebyggelse, dels 24 statliga och 34 

kommunala fastighetsrcgistermyndigheter. Statlig fastighetsregistermyn
dighct är länsstyrelsen, där ärenden om fastighetsregistrcring handläggs 

inom lantmäterienheten. 
Lantmäteriverket deltar i utrednings- och försöksverksamhetcn med 

programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande programindel

ning gäller t. v. 

1. Vissa allmänna myndighctsuppgifter 
2. Förrättnings- och uppdragsverksamhet 
3. Mätning och kartläggning 
4. Försvarsberedskap 
Medel tas upp under följande sex anslag. 

1. Lantmäteriverket: Vissa allmänna myndighetsuppgifter 
2. Lantmäteriverket: Förrättnings- och uppdragsvcrksamhet 

3. Lantmäteriverket: Mätning och kartläggning 

4. Lantmäteriverket: Försvarsbcredskap 
5. Lantmäteriverket: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksam

het 
6. Lantmäteriverket: Utrustning. 

Anslag nr 1 är ett förslagsanslag som skall finansiera verksamheten 
inom program 1. 

Anslag nr 2 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för pro
gram'.!. Som intäkter under anslaget redovisas dels fakturerade avgifter, 
dels ianspråktagna medel från bidragsanslaget (nr 5), dels värdet av ut

förda men ännu ej fakturerade prestationer. 

Anslag nr 3 är ett rescrvationsanslag som skall finansiera verksamhe

ten inom program 3. 

Anslag nr 4 är ett rescrvationsanslag som skall finansiera verksamhe

ten inom program 4. 
Anslag nr 5 är ett förslagsanslag med två delposter avseende 

a. kostnader beroende på att nedsatt lantmäteritaxa tillämpas på vissa 
ärenden m. m. 

b. statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. 

Anslag nr 6 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäteri
verkets investeringar i utrustning m. m. 
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D 1. Lantmäteriverket: Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

121112 646 
24 852 000 
27 842 000 

45 

1 Avser dåvarande civildepartementets anslag D 1. Lantmäteriet: Myndighets
Uppgifter och del av E 1. Kartverket: Allmänna kartarbeten. 

Under anslaget redovisas kostnader för programmet Vissa allmänna 

myndighetsuppgifter. 

Programmet Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

Programmet omfattar i huvudsak följande uppgifter av myndighets

karaktär: 

- föreskrifter, råd och anvisningar för lantmäteri- och kartverksamhe-
terna 

- frågor om fastighetsregistrering 
- biträde åt domstolar 
- service-, rådgivnings- och upplysningsverksamhet åt andra statliga 

organ samt åt kommunala organ i fastighetstekniska, fastighetsrätts
liga och fastighetsekonomiska frågor 

- geodetisk, fotogrammetrisk och kartografisk service och rådgivning 
åt kommuner 

- omlokaliseringsfrågor (övergångsvis). 

1973 /74 1974/75 1975 /76 

Utfall Anvisat Statens lant- Före-
mäteriverk draganden 

Kostnader 1 20 537 000 24 852 000 30209 000 27 842000 

Avgår komplement-
kostnader 2 40000 

Summa utfall/anslag 20497000 24 852 000 30 209 000 27 842 000 

1 Avser davarande civildepartementets anslag D 1. Lantmäteriet: Myndighets
uppgifter och del av E 1. Kartverket: Allmänna kartarbeten. 

•Avser kartverkets komplementkostnader år 1973. 

Statens lantmäteriverk 

Verksamheten inom programmet bör under planeringsperioden spe
ciellt inriktas på metodutveckling, anvisningar och kursverksamhct i 
fråga om tillämpningen av fastighetsbildningslagen (1970: 988), anlägg
ningslagen (1973: 1149) och ledningsrättslagen (1973: 1144) m. m. i syfte 
att ytterligare rationalisera förrättningshandläggningen, samt på metod-
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utveckling och kursverksamhet beträffande mätnings- och kartfram
ställningstcknik. Vidare bör en ökad samverkan med andra statliga org:m 
och kommuner [1stadkommas i verksamheten. 

Verket har vid beräkningen av den föreslagna medclstilldelningen ta
git hänsyn till minskat medelsbehov inom delprogrammet Vissa omloka

liscringskostnader samt till utfallet inom programmet av den återstående 

rationaliseringsvinst av den nya organisation för det statliga lantmäteri
och kartväsendet som beräknas kunna tas ut under budgetåret 1975176 i 

och med omlokaliseringen till Gävle. 
Pris- och Iöneomräkning har beräknats till 2 786 000 kr., varav 

602 000 kr. aYser höjt lönekostnadspålägg. 

En nedskärning enligt 0-altcrnativet skulle innebära att ett tjugotal 

personer måste friställas. Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt 
utöva arbetsuppgifterna inom programmet skuile därvid allvarligt för
svåras. Pågående invcsteringsprojekt skulle försenas och nedskärningen 

skulle vidare få synnerligen orimliga konsekvenser för den i programmet 
ingående service- och rådgivningsverksamheten som är ett mycket bety
delsefullt medel för att vidmakthålla sambandet mellan lantmäteriverk
samhcten och s:::mhällsverksamhetcn i övrigt. 

Verket bedömer det möjligt att genom en koncentrerad utbildnings

insats snabbt uppnå ytterligare rationaliseringsvinster inom den nya 

organisationen, främst på det tekni~ka området. För att genomföra en 
sådan utbildning krävs ett engångsbelopp ( + 1 000 000 kr.). 

Ett nytt delprogram föreslås inrättas för särskild försöksverksam

het avseende lämplig inriktning av och metodik för förbättring av fastig
hetsstrukturen i skogsmark ( -1-750 000 kr.). 

Resurserna för service-, rådgivnings- och upplysningsverksamhet bör 

ökas ( +400 000 kr.). 
Särskilda medel behövs till kostnader för extern information i sam

band med omlokaliseringen till Gävle ( + 204 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag anser i likhet med lantmäteriverket att verksamheten inom pru

grammet främst bör inriktas på åtgärder i syfte att ytterligare rationa

lisera förrättningshandfäggningen och tekniska metoder för mätning 

och kartframställning. 

Av den begärda medelstilldelningen för särskilda utbildningsinsatser 

avser huvuddelen kostnader för löner under utbildningstid till sådan 

personal som disponeras för den självfinansierande verksamheten inom 

program 2. Som framgår av vad som redovisas i det följande under an

slaget för detta program faller en betydande del av den ännu ej be

aktade men nu realiserbara rationaliseringsvinsten inom programmet_ 
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Med hänsyn härtill räknar jag med att de föreslagna utbildningsinsatser
na skall kunna genomföras utan tillskott av särskilda medel. 

För den planerade försöksverksamheten avseende förbättring av fas
tighetsstrukturen i skogsmark i områden med särskilt stark ägosplittring 

har särskilda medel begärts i separat framställning redan för innevaran
de budgetår. Kungl. Maj:t har på min föredragning lämnat framställ

ningen utan bifall. 
Försöksverksamheten syftar enligt lantmäteriverket till att ge under

lag för val av lämplig inriktning av strukturförbättrande insatser under 

varierande förhållanden samt val av lämplig metodik för genomföran
det. Jag finner det angeläget att verket utvecklar rationella och ekono
miska metoder även för sådana lantmäteriförrättningar som avser sko~s
mark i områden med stark ägosplittring. Jag förutsätter emellertid att 
sådan \'crksamhet skall rymmas inom den befintliga anslagsramen. Jag 

vi!! i sammanhai1get vidare erinra om de möjligheter till statligt bidrag 
tiil fastighetsägares förrättningskostnader som följer av bestämmelserna 
i kungördsen (1967: 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 
m.rn. 

Vid anslagsberäkningen har jag utgått från lantmäteriverkets försbg 
enligt alternativ 1 samt därutöver beräknat medel för extern informa
tion i samband med verkets omlokalisering till Gävle. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmiiteriverket: Vissa allmänna myndiglzetsuppgif ter för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 27 842 000 kr. 

D 2. Lantmäteriverket: Förrättnings- och uppdragsvcrksamhct 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1000 
1000 

Programmet Förrättnings- oclz uppdragsverksamlzet 

Programmet är indelat i tre delprogram: 
2 a Förrättningsverksamhet 
2 b Särskilda skifte~verksamheten i Kopparbergs län 
2 c Uppdragsvcrksarnhet 
För förrättningsverksamheten utgår ersättning enligt lantmäteritaxan 

(1971: 1101, omtryckt 1974: 337) som i princip avses täcka självkostna
derna. Viss del av förrättningsverksamheten är dock subventionerad ge
nom driftbidrag. Den särskilda skiftesverksamheten finansieras helt med 
sådant bidrag. Uppdragsverksamheten bedrivs i affärsmässig form. 

Rörelsen 1973174-1975/76 framgår av följande tabell (1 000-tal kr.). 
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11973/74 1974/75 1975/76 

Utfall Beräknat Statens lant- Före-
mäteriverk draganden 

Intäkter• 
Lantmäteriet 102 556 120 045 121 833 121 260 Kartverket 7 940 

Kostnader 
Lantmäteriet 102 850 120 045 121 833 121 260 Kartverket 7 983 

Resultat 
Lantmäteriet 294 0 0 0 Kartverket 43 

Driftbidrag 
Lantmäteriet 5 510 6 000 6 573 6000 

1 Kartverkets uppdragsverksamhet avser kalenderåret 1973. 
• Inkl. driftbidrag. 

Utvecklingen och sammansättningen av det till verksamhet inom pro

grammet utgående bidraget från anslaget D 5. Lantmäteriverket: Bidrag 

till förrättnings- och uppdragsverksamhet beräknas bli följande. 

Anslagspost 1973/74 1974/75 1975/76 

Utfall Anvisat Statens lant- Före-
mäteriverk draganden 

Kostnader beroende 
på att nedsatt lantmä-
teritaxa tillämpas pa 
vissa ärenden, m. m. 5 510 6 000 6 573 6000 
Därav för verksamhet 
inom delprogram 2 b (2 390) (2 348) (2 373) (2 348) 
Bidrag till kostnader 
för fastighetsbild-
ningsförrättningar 
(statsbidrag), m. m. 571 1 000 1 000 1 000 
Därav som utbetalas 
av länsstyrelserna (307) (400) (400) (400) 

Summa 6081 7 000 7573 7000 

Dllrav statsbidrag 
till sakägare 571 1000 1 000 1 000 

Driftbidrag 5510 6 000 6573 6000 

Lantmäteriverket har beräknat att ca 1,1 milj. kr. av den ännu ej 

beaktade rationaliscringsvinsten till följd av den nya organisationen fal-

ler pä program 2. 

Statens lantmätcrirerk 

Allmänt 

Konkurrensen i fråga om mark för olika samhällsaktiviteter har un

der senare år skärpts kraftigt. Markpolitik och markutnyttjandefrågor 
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ställs i centrum för samhällets intressen på ett helt annat sätt än tidigare. 
Fastighetsbildning samt grundläggande mätnings- och kartläggnings
vcrksamhet har härigenom i än högre grad blivit betydelsefull för sam

hällets fortsatta utbyggnad och funktion. 
Fastighetsbildning utgör en dominerande del av den statliga lantmät.:

riverksamheten. Fristående från fastighetsbildningen lämnas service i 
fråga om mätningsverksamhet. Då arbetsuppgifterna inom ramen för 
mätningsverksamheten ofta ingår som ett nödvändigt led i kommunala 
utbyggnadsplaner är det angeläget att ifrågavarande arbetsuppgifter 
planläggs och utförs med beaktande av de tids- och resursmässiga krav 
som byggnadsverksamheten ställer. Lantmäteriorganen eftersträvar 
största möjliga servicegrad i denna verksamhet där kommunerna är den 

största avnämaren. 
Lantmäteriet deltar också i den fysiska samhällsplaneringen. Denna 

medverkan består bl. a. i att tillhandahålla ett för planeringen lämpat 
kartunderlag. Lantmäteriets insatser kommer att under planeringsperio
den påverkas av den fortsatta planeringsverksamhet som påkallas av de 
av riksdagen beslutade riktlinjerna för hushållning med mark och vatten 
och som syftar till att fullfölja riktlinjerna och säkerställa deras intentio

ner. 

F ö r r ät t n i n g s v er k s a m het (de 1 p ro g ram 2 a) 

Den övervägande delen av lantmäteriets förrättningsverksamhet elkr 
ca 50 % berör bostadsbyggnadssektorn. 

Efterfrågan på fastighetsbildningsåtgärder nödvändiga för de egentliga 
tätorternas utveckling - främst bildande av tomtplatser för bostadsän
damål - bedöms komma att öka något. 

Fastighetsbildningsfrågor i samband med fritidsbebyggelsens utveck
ling har stor omfattning och är inte sällan komplicerade. En viss av
mattning i efterfrågan på fritidsfastigheter har under senare tid kunnat 
iakttas. Nu föreliggande planer pekar på att inte fullt 13 000 fastigheter 
kommer att bildas för detta ändamål under vart och ett av de när
maste budgetåren. Konjunktursvängningarna torde i särskilt hög grad 
inverka på just denna fastighctsbildningssektor. 

Antalet nybildade fastigheter beräknas uppgå till ca 58 000 under 
budgetåret 1975/76 och till ca 60 000/år under den därpå följande fyra
årsperioden. Antalet avslutade förrättningsåtgärder av sådant slag som 
inte leder till nybildning av fastighet planeras uppgå till 16 000/år unde;:
den närmaste femårsperioden. Berörd areal vid fastighetsrationalise
ringsföretag av större omfattning planeras budgetåret 1975/76 uppgå till 
ca 50 000 ha och därefter öka till ca 75 000 ha/år. 

Inom jordbrukssektorn sker lantmäteriets insatser i nära kontakt och 
samverkan med lantbruksorganisationen. Omfattningen är beroende av 
takten i strukturrationaliseringen inom jordbruket. 

4 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bil. 14 
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Inom skogsbrukssektorn är behovet av arrondcringsförbättring sär
skilt stort inom vissa delar av landet. Det kan väntas öka genom den 
starka mekanisering av skogsbruket som pågår. De krav på ulnyttjande 
av alla skogstillgångar, som betingas av den ökade knappheten på skogs
råvara verkar i samma riktning. Behovet av fastighetsbildningsinsatser 
påverkas också av driftsamverkan mellan skogsägarna, vilken kan eli
minera en del av nackdelarna med en splittrad ägostruktur. 

Verksamheten för att avhjälpa oklarheter rörande faslighetsbeståndct 
genom att avgöra frågor om fastighctsindelningens beskaffenhet har un
der senare år varit tämligen konstant. Den eventuella effekt på efterfrå
gan som införandet av sakcrsättningsdebitering för vissa fastighetsbe
stämningsåtgärder kan komma att medföra är f. n. svår att uppskatta. 

Verksamheten med äganderättsutredningar är särskilt betydelsefull 
för att skapa redigare fastighetsförhållanden främst i Kopparbergs län. 
Utredningarna är synnerligen angelägna inte enbart för jord- och skogs
brukets rationalisering utan minst i lika hög grad för utvecklingen från 
bebyggelsesynpunkt. Under de närmaste åren beräknas verksamheten 
fortgå i oförändrad omfattning. 

Särskilda skiftcsverksamhcten i Kopparbergs 
I än (de I program 2 b) 

Skiftesvcrksamhcten hftlier successivt på att slutföras och skall enligt 
föreliggande planer vara avslutad 1981. Arealen Jaga skiftad mark pla
neras uppgå till i medeltal ca 6 000 ha/år under planeringsperioden 

1975176-1979/80. 

Upp dr ags v c r k sam h c t (de 1 p ro g r a m 2 c) 

Uppdragsvcrksamheten inom programmet består vad gäller lantmäte
riet främst av mätningstcknisk service och kartläggningsservice, i första 
hand åt kommuner. Samarbetet med dessa sker i stor utsträckning i fasta 
former och regleras genom speciella service- och samarbetsavtal. Inom 
kartvcrksamheten består uppdragsverksamhetcn av bl.a. geodetiska mät
nings-, utrednings- och bcräkningsuppdrag, flygfotografering och andra 
uppgifter inom fjärranalys, laboratorieverksamhet samt ritmaskinarbe
ten. Ett ökat behov av insatser inom uppdragsverksamheten finns hos 
avnämarna, särskilt kommunerna. Den genomförda omorganisationen 
bedöms göra det möjligt att i ökad omfattning möta kraven inom upp

dragsvcrksambeten. 
Vid överlantmätar- och fastighetsbildningsmyndigheterna planeras ca 

19 000 uppdrag, varav ca 15 000 av mindre omfattning, att slutföras årli
gen under de närmaste fem budgetåren. Uppdragsverksamhetcn är skif
tande både vad gäller ärendenas art och tidsinsats per uppdrag. 

Den centralt bedrivna uppdragsverksamheten vid statens lantmäteri
verk är också av skiftande natur och beräknas få en i stort oförändrad 
omfattning under de närmaste budgetåren. 
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F uredraganden 

Lantmäteriets förrättningsverksamhet finansieras till övervägande del 
genom att ersättning tas ut av sakägare. För viss del av verksamheten 

utgår dock statligt bidrag genom anslag. 
Riksdagen har år l 971 tagit ställning till grunderna för taxesätt

ningen i lantmäteriverksamheten (prop. 1971: 170, CU 1971: 32, rskr 

197 i: 322) och därvid fastställt i viss mån nya principer. Den nya ord

ningen syftar till att anpassa avgifterna till den nytta de enskilda för

rättningarna medför för fastigheterna och skall av praktiska skäl ge

nomföras i etapper. Anpassning skedde till viss del i den lantmäteri

taxa (1971: 1101) som utfärdades i anslutning till riksdagsbeslutet den 

1 januari 1972. En närmare anpassning till principerna har därefter 

skett genom omiäggning av taxesättningen - övergång till enhetliga 
a•:gifter, s. k. sakersättningar - för ytterligare ett antal förrättnings

typer fr. o. m. den 1 januari 1974. Efter bemyndigande av Kungl. 

:\Iaj:t har jag tillkallat en sakkunnig (B 1974: 03) för att göra en över
syn av lantmiitcritaxan och därvid undersöka i vad mån det finns möjlig
het att i tin större utsträckning gå över till sakersättning samt även se 
iiver taxans subventioneringsreglcr. Den sakkunnige räknar med att redo
visa sitt uppdrag under innevarande år. 

För budgetåret 1975/76 räknar jag med ett oförändrat medelsbehov 
av 6 milj. kr. för kostnader som beror på att nedsatt lantmliteritaxa 
tillämpas på vissa ärenden m. m., varav 2,3 milj. kr. avser sådan skif
tesverksamhet i Kopparbergs län som bedrivs helt på statsverkets be

kostnad. Även i fråga om medel för statsbidrag till sakägare i vissa fall 
räknar jag med ett oförändrat behov av 1 milj. kr. för budgetåret 
1975/76. Hemställan angående anslag för angivna ändamfi! görs i det 
följande under anslaget D 5. Lantmäteriverket: Bidrag till förrättnings
och uppdragsverksamhct. Förevarande anslag bör tas upp endast med 
ett formellt belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriverket: Förrättnings- och uppdragsverksmnhet 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 3. Lantmäterh·erket: Mätning och kartläggning 

1973/74 Utgift 131127 092 

1974/75 Anslag 31 892 000 

1975/76 Förslag 37 750 000 

1 Avser huvuddelen av dåvarande civildepartementets anslag E 1. Kartverket: 
Allmänna kartarbeten. 

Under anslaget redovisas kostnader för programmet Mätning och 
kartläggning. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 14 Bostadsdepartementct 

Programmet Mätning och kartläggning 

Programmet är indelat i fyra delprogram: 
3 a Geodetisk verksamhet 
3 b Kartläggning i skalor större än 1 : 25 000 
3 c Kartläggning i skalorna 1 : 25 000-1 : 100 000 
3 d Kartläggning i skalor mindre än 1 : 100 000 

52 

Verksamheten inom programmet omfattar hela kartläggningsprocedu
ren, dvs. geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska arbeten fram 
till reproducerbara tryckoriginal. I verksamheten ingår vidare flygfoto
grafering och bildframställning för den allmänna kartläggningens behov 
samt geodetiska riksnätsarbeten och geodetiska projekt, delvis interna-

tionella sådana. 

11973/74 1974/75 1975(76 

Utfall Anvisat Statens lant- Före-
mätcriverk draganden 

Kostnader 16 824000 33 492 000 43 150 000 39 350000 
Avgår intäkter 

under anslaget 815 000 1600000 I 600 000 1600000 

Utfall/Anslag 16 009 000 31892 000 41550 000 37 750 000 

1 Avser huvuddelen av dåvarande civildepartementets anslag E 1. Kartverket: 
Allmänna kartarbeten, första halvåret 1974 

Statens lantmäteriverk 

Behoven av kartor användbara för olika samhällsområden har under 
senare år fortsatt att växa. Detta framgår bl. a. av de till kartvcrket 
ställda skrivelserna rörande önskemål om kartverksamhetens inriktning 
och även av de beställningar från myndigheter och andra som utanför 
verket genomförts med avseende på kartor och kartserier som följdpro
duktion till det allmänna kartmatcrialct. 

Kartförsörjningen har inom många områden av statlig och kommunal 
verksamhet stor betydelse för produktivitet och effektivitet. Insatserna 
på kartområdet leder i många fall till kostnadsreduktioner inom olika 
samhällsområden. En bättre anpassning till samhällsbehoven erfordras 
främst genom en kraftig insats på revideringen av de föråldrade bladen 
av de ekonomiska och topografiska kartsericrna, genom framställning 
av översiktskartor och genom större differentiering med avseende på ska
lor, versioner och deloriginal. 

Planeringen för verksamhetsperioden 1975/76-1979/80 innebär i 
stora delar att gjorda åtaganden om främst förstagångsutgivningen av de 
ekonomiska och topografiska kartserierna slutförs. Vidare ingår i plane
ringen framställning av den efterfrågade översiktskartan i skalan 
1 : 250 000. I övrigt inriktas verksamheten successivt på skilda sbg av 
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revidering av de äldre kartbladen där främst de mycket föråldrade bla

den av den ekonomiska kartan är ett problem. 
Pris- och löncomräkning beräknas till 5 858 000 kr., varav 740 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. Hiirvid har hänsyn tagits till den åter

stående rationaliseringsvinst av den nya organisationen som beräknas 
kunna tas ut inom programmet i och med omlokaliseringen till Gävle. 

En tillämpning av 0-aitcrnativet innebär att antalet utgivna kartblad 

m. m. måste skäras ner. En resursminskning enligt detta alternativ för 

med sig en försämrad kartstandard och får återverkningar i form av för

sämrad effektivitet och sämre planeringsmöjligheter för stora sektorer 
inom statlig och kommunal förvaltning. FörstagångsutgiYningen av 

t. ex. de ekonomiska och topografiska kartserierna liksom nuvarande 

rikstriangulering kan inte slutföras inom planerad tid utan försenas två 

resp. ett år. 
Planeringen av verksamht:ten enligt budgetalternativ 1 innebär att 

rikstrianguleringen slutförs _med fältarbete t. o. m. år 1978, att första

gtmgsutgivningcn av de ekonomiska och topografiska kartserierna slut

förs samma år och att revideringen av den ekonomiska och den topogra

fiska kartan successivt ökas. I alternativet ryms vidare en årlig utgivning 
av 6 blad av övcrsiktskartan i skalan 1 : 250 000. 

I budgetalternativ 2 föreslås följande förändringar i verksamhetens 

omfattning. 

För att avhjälpa brister i de län där inte förstagångskartläggning eller 
fullständig revidering av den ekonomiska kartan pågår bör en partiell 

revidering grundad på ortofotokarta genomföras för 400 blad årligen 
( + 2 000 000 kr.). 

En kontinuerlig a jourhållning av ekonomiska kartan vad gäller be
byggelse, vägar, järnvägar, kraftledningar m. m. har bedömts synnerligen 
angelägen. För att kunna genomföra denna a jourhållning bör överlant
mföarmyndighetcrna i de olika länen successivt tillföras viss personalför
stärkning. Under budgetåret 1975176 beräknas ca 1 000 kartblad böra bli 
föremål för ajourhållning ( + 500 000 kr.). 

En ökad utgivning med ca 35 fullständigt reviderade blad av den eko
nomiska kartan föreslås ske för att kompensera en eftersläpning till följd 
av tidigare reducerad medclstilldelning ( + 1100 000 kr.). 

Ytterligare ett blad per år av övcrsiktskartan i skalan 1 : 250 000 före
slås utges varigenom förstagtmgsutgivning av serien kan avslutas år 

1980 ( +200 000 kr.). 

Föredraganden 

Huvudskälet för uppr1ittandet av den nya gemensamma organisatio
nen för lantmäteri- och brtväsendet var att åstadkomma en bättre 
planering och samordning a\' mätnings- och kartverksamheterna totalt 

sett. Statens lantmäteriverk har av naturliga skäl ännu inte haft förut-
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sättningar för att fullt ut ta till vara de möjligheter härtill som den nya 
organisationen erbjuder. Av anslagsframställningen framgår emellertid 

att verket under innevarande budgetår undersöker ytterligare rationali

seringsmöjligheter och därvid ägnar särskild uppmärksamhet åt lämp
liga former för samverkan mellan centralorganet och verkets regionala 

och lokaia enheter samt även behandlar frågor om den fortsatta verk
samhetens inriktning. Mot denna bakgrund och med beaktande av att 

slirskilt tillkallad utredningsman under innevarande år väntas redovisa 
förslag till närmare gränsdragning mellan de uppgifter med avseende 
på de allmänna kartorna som skall ankomma på statens lantmäteriverk 
och Liber Grafiska AB samt till reglering av därmed sammanhängande 

frågor har jag vid anslagsberäkningen utgått från alternativ 1. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till La11tmiitcrirerket: Mätning och kartläggning för budget
året 1975/76 anvisa ett rcscrvationsanslag av 37 750 000 kr. 

D 4. Lantmäteriverket: Försvarsberedskap 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1727 601 

918 000 

1092 000 

1 Avser dåvarande civildepartementets anslag E 2. Kartvcrket: Förwarsbe
rcdskap, verksamhetsåret 1973. 

Programmet Försvarsberedskap 

Programmet omfattar sådana uppgifter som åligger lantmäteriverket 
för att trygga kartförsörjningen i krig, vari ingår främst beredskapsplan
läggning, förberedelser för krigskartetryekning, sekretessåtgärder samt 
vissa administrativa åtgärder i övrigt. 

11973/74 1974/75 1975/76 

Utfall Anvisat Statens lant- Före-
mäteriverk draganden 

Kostnader 706 000 918 000 1092000 1092000 
Avgår komplement-

kostnader 2000 

Utfall/Anslag 704 000 918 000 1092000 1092 000 

1 Avser dåvarande civildepartementets anslag E 2. Kartverket: Försvarsbe
redskap, vcrksamhetsarel 1973. 

Statens lantmäteriverk 

Lönc- och prisomräkning beräknas till 174 000 kr. varav 26 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
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Efterfrågan på utifrån styrda tjänster bedöms öka successivt. Detta 

gäller främst spridningsgranskningen där tendensen innebär en ökning 

med 10 % per år. Aven för verksamheten avseende beredskapsplanlägg

ning planeras ökade insatser. 

0-alternativet innebär en minskning av programmets resurser med 

53 000 kr. Om alternativet genomförs uppstår ovillkorligen fördröj

ningar som berör allmänheten, myndigheter och företag. 

Budgetförslaget enligt alternativ 1 bedöms inte fullt täcka medelsbeho

vet för de uppgifter inom programmet som följer av lagar och författ

ningar. l\1ed hänsyn till nyligen genomförda lättnader i sekretessbestäm

melserna och utan erfarenhet av den nya organisationen läggs emellertid 

inte nu fram förslag om ytterligare ökning. 

F öredragmzden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiiteriverket: F ärsvarsberedskap för budgetåret 197 51 

76 anvisa ett rcservationsanslag av 1 092 000 kr. 

D 5. Lantmäteriverket: Bidrag till förrättnings- och uppdragsvcrksam

hct 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

19 653 777 

7 000 000 

7 000 000 

' Avser dåvarande civildepartementets anslag D 3. Lantmäteriet: Bidrag till 
förr:ittning5- och uppdragsvcrksamhet. 

Fiiredraga11dc1z 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget Lantmäteriverket: 

Förrättnings- och uppdragsverksamhct beräknar jag medelsbehovet till 

7 milj. kr. 
Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiiteriverket: Bidrag till förrättnings- och uppdrags

Ycrksamhet för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag 

7 000 000 kr. 

D 6. Lantmäteriverket: Utrustning 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

11320890 

2 750 000 

1500 000 

Reservation 2 729 735 

' Avser dåvarande civildepartementets anslag D 4. Lantmäteriet: Utrustning, 
budgctarct 1973 /74 och anslag E 4. Kartverket: Utrustning, första halvåret 1974. 
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Under anslaget redovisas normalt kostnader för utrustning med an

skaffningsvärdc av minst 10 000 kr. 

Statens lantmäterirerk 

Den mätnings- och karttekniska verksamheten såväl vid lantmäteri

verket som vid fastighetsbildningsmyndigheterna och de tekniska cen

tra!ern::t kommer att p[lverkas av den nya organisationen och dess ut

formning kan inte i detalj överblickas. En projektgrupp har tillsatts med 

uppdrag bl. a. att utreda den tekniska verksamhetens integrering inom 

lantmäteriets olika organ. Projektgruppens arbete skall bl. a. leda till 

förslag beträffande ändamålsenlig teknisk utrustning. Det kan förutsät

tas att ett optimalt utnyttjande av den nya organisationens möjligheter 

leder till behov av teknisk upprustning. 

I avvaktan på underlag för detaljerad bedömning av detta behov upp

förs som förslag till re,er\'ationsanslag för utrustning ett belopp av 

2 520 000 kr., vilket innebär en uppräkning med 6,5 % för penningvär

ddörändring. Medlen avses bl. a. användas för en ritmaskin för cen

tralorganet (750 000 kr.) samt liingdmätningsinstrument och kalkylatorer 

för de regionala och lokala myndigheterna (1 080 000 kr.). 

Föredraganden 

Den nya organisationen skapar bl. a. möjligheter till en gemensam 

användning av förut\'~,r;mde kartverkets och lantmäteriets tekniska ut

rustning. Som framgår av lantmäteriverkets anslagsframställning pågår 

inom verket en utredning i syfte att bl. a. undersöka vilken ytterligare 

teknisk utrustning som kan behövas under de nya organisatoriska för

uts(ittningar som nu föreligger. Mot denna bakgrund har jag beräknat 

behovet av medel för utrustning under budgetåret 1975176 till 1 ,5 milj. 

kr. 
Jag hemsfäller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiirerivcrket: Utrustning för budgetåret 1975/76 an

visa ett rcser\'ationsanslag av 1 500 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN To{fte huvudtiteln 

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER 

IV: 11 Lånefonden för bostadsbyggande 

1973/7-1- Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

2 551 000 000 
3 155 000 000 

1670 000 000 

Behållning 

57 

833 600 000 

Från fonden utbetalas bostadslån, räntelån, räntebärande förbätt
ringslån, tomträttslån till kommun samt lån avseende kostnader för out

hyrda lägenheter. 
Gällande bestämmelser om bostadslån finns i bostadsfinansieringsför

ordningcn (1974: 946) som trädde i kraft den 1 januari 1975 och i bo

stadslånckungörelsen (1967: 552, ändrad senast 1974: 947). Enligt des
sa bestämm~lscr utgår lån i huvudsak till ny- och ombyggnad av bostads

hus. Bostadslånets storlek bestäms så att det utgör en andel av ett i s:ir

skild ordning fastställt låneunderlag. Andelen ~ir 30 % för kommun eller 

ailmiinnyttigt företag, 29 % för bostadsrättsförening med kommunal in
syn, 25 % i fråga om småhus som skall bebos av låntagaren och 15 '."(, i 

övriga fall. Låneunderlaget bestäms i fråga om nybyggnad enligt en n.v 
Kungl. Maj:t fastställd metod som summan av beräknade kostnader för 
mark och dess iordningställande för bebyggelse samt för byggande. Vid 
ombyggnad utgör med vissa begränsningar den godkända kostnaden för 
arbetet låneunderlag. Det förutsätts att underliggande lån tas upp i öpp
na marknaden. För bostadslån skall erläggas ränta efter en r~intesats 

som fastställs av regeringen för ett kalenderftr i sänder. Bostadslånet iir 
förenat med räntesubventioner. Dessa avser räntekostnaderna för de de
lar av bostadslån och bottenl[m som belöper på utrymmen för bostads

ändamål. Räntebidrag utgår med belopp som motsvarar de faktiska rän

tekostnaderna utöver en garanterad räntenivå. Den garanterade räntan 
för det år då huset färdigställs är 6 % för småhus som skall bebos av 

låntagaren och 3,9 % för övriga hus. För varje år efter färdigställandet 
skall den garanterade räntan höjas på visst sätt. Amorteringstiden för lån 

till nybyggnad är i vissa fall bestämd till 30 år, i andra fall är den 
beroende av räntenivåernas utveckling. 

I fråga om hus med s. k. paritetslån, huvudsakligen årgångarna 1968 
-1974, gäller bestämmelserna i bostadslånekungörelsen (1967: 552, om
tryckt 1973: 534, ändrad senast 1974: 947). Genom ändringar i kungö-
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relsen, som trädde i kraft den 1 januari 1975, tillförs också detta fastig

hetsbestånd räntesubventioner på liknande sätt, varigenom fortsatt skuld

ökning elimineras. 
Bestämmelserna om riintelåll finns i räntelånekungörelsen (1967: 553, 

ändrad senast 1974: 948). Räntelån utgår dels för bostadshus som upp
förts eller byggts om med stöd av statligt lån som beviljats enligt de be

stämmelser som gällde före den 1 januari 1968, dock ej för hus som fär

digställts före år 1958, dels för bostadshus som uppförts utan statligt 

lån, om räntebidrag förut beviljats för huset. Fr. o. m. den 1 januari 

1975 utgår räntesubventioner också i samband med räntelån. Subven

tionerna har den formen att räntelånet till större deien avskrivs. 

En redogörelse för bestämmelserna i kungörelsen (1962: 538) om för

biittringslån (omtryckt 1973: 535, ändrad 1974: 950) har lämnats förut 

under anslaget Viss bostadsförblittringsverksamhct m. m. 

Tomträtts/ån till kommuner enligt tomträttslånekungörelsen (1965: 

905, ändrad senast 1974: 956) kan utgå till kommuner som upplåtit 

tomträtt till mark för bostadsändamål. 

Lån enligt kungörelsen (1972: 760, ändrad senast 1974: 256) om lån 

avseende kostnader för outhyrda lägenheter - lzyrcsfVrlustlån - utgår 

för täckande av viss del av hyrcsförluster under åren 1971-1974. 

För långirningen i form av bostadslån och förbättringslån fastställer 

riksdagen årligen olika ramar. Kungl. Maj:t har bemyndigande att un

der vissa förutsättningar utvidga de fastställda ramarna. 1974 års riks

dag har medgivit att ramen för lån till nybyggnad för år 1974 fastställs 

till 8 375 000 m~ dningsyta motsvarande ett beräknat antal lägenheter 
av 75 000 jämte lokaler som omfattas av låneunderlag och pantvärde för 

bostadslån. För vart och ett av åren 1975 och 1976 har ramen samma 

omfattning som för år 1974. Lån till ombyggnad samt räntebärande 
förbättringslån for beviljas intill ett belopp av 240 milj. kr. under vart 

och ett av åren 1974 och 1975. 

Anslaget till fonden, vilket anvisas med det belopp som behövs för 

utbetalning av bcYiJjade lån, har förts upp med 3 155 milj. kr. för bud·· 

getåret 1974/75. 

Bostadsstyrelsen 

BostadsstyreJsrn anför beträffande bostadsbyggandets och Mngivning

ens omfattning och inriktning följande. 

Ar 1973 färdigställdes genom nybyggnad 97 500 lägenheter, vilket in

nebär en minskni11g med 6 600 lägenheter i jämförelse med år 1972. 
Minskningen avsåg helt flerfamiljshusbyggandet (-13 200 lägenheter), 

medan antalet färdigställda smahus ökade med 6 700 lägenheter. 

Tillskottet av lägenheter under år 1973 fördelade sig med 43 800 på 

lägenheter i smlhus och 53 700 lägenheter i övriga hus - här be-
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nämnda flerfamiljshus. Andelen lägenheter i småhus uppgick härmed 

till 45 % , vilket innebär en ökning med 9 procentenheter jämfört med 

år 1972. 
Av 1973 års tillskott av lägenheter i flerfamiljshus utgjordes 1158 av 

rum i s. k. specialbostäder, dvs. bost~ider för studenter, åldringar i ålder

domshem, personal vid sjukhus och vårdanstalter etc. Totalt minskade 

nyproduktionen av specialbostäder mellan åren 1972 och 1973 med ca 

3 000 rum. 

Under år 1974 torde fiirdigstlmandet komma att uppgå till ca 83 000 

lägenheter, dvs. 14 500 lägenheter mindre än under år l 973. Antalet fär

digställda lägenheter i småhus beräknas till ca 45 000 och antalet lägen

heter i flerfamiljshus till ca 38 000. 

/\ven i fråga om påbörjande! redovisas fortsatt nedgång. Sålunda på

börjades 79 700 lägenheter under fa 1973, dvs. 18 800 färre än under år 

1972. Pt1börjandet av småhus var i stort sett oförändrat och uppgick un

der resp. år till ca 43 000 lägenheter, medan flerfamiljshusproduktionen 

minskade från 55 800 till 36 600 lägenheter. Detta innebar en ökning av 

andelen lägenheter i smiihus från 43 % till 54 % . 
De av Kungl. Maj:t fastställda ramarna för beslut om bostadslån till 

nybyggnadsförctag innebär för år 1974 inte någon begränsning av lån

givningen och därmed påbörjandet. För företag utan statliga lån gäller 

en ram för meddelande av byggnadstillstånd på 8 000 lägenheter och en 

ram på 1 500 vårdplatser i ålderdomshem. Enligt styrelsens bedöm

ningar kommer lån- och tillståndsgivningen år 1974 att avse företag med 

totalt 67 000 a 68 000 lägenheter. 

I fdga om bostadsbyggandcts regionala fördelning var storstadsområ

<lenas andel av färdigställandet i hela riket under år 1973 35 % jämfört 

med 37 % år 1972. Motsvarande minskning av antalet fägenheter var 

4 300. Minskningen var markant i Stor-Göteborg med drygt 2 600 lägen

heter och Stor-Malmö med 1 300 lägenheter, medan antalet färdigställda 

lägenheter i Stor-Stockholm var i stort oförändrat. I landet i övrigt 

minskade färdigställandet i de största kommunblocken med 2 300 lägen

heter. 

Antalet påbörjade lägenheter i storstadsområdena minskade med ca 

7 500 lägenheter mellan åren 1972 och 1973 - andelen sjönk därige

nom från 35 % till 34 % . Minskningen var relativt sett störst i Stor-

1\falmö. 

Beträffande fördelningen på lägenhetstyper minskade andelen lägen

heter om ett rum och kök i flerfamiljshus under år 1973 medan andelen 

lägenheter om främst två och tre rum ökade. I småhusen var lägenhets

fördelningen i stort sett densamma som år 1972. Lägenheter fördelade 

på lägenhetstypcr i hus färdigställda under åren 1971-1973 redovisas i 
följande tablå. 
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l11flytt11i11gsfärdiga lägenheter fördelade på läge11lzetstyper 

År för inflytt- Antal lägen- Därav i% om 
ning heter 

1 rum 2 rum 3 rum 4 cl. flera rum 

Samtliga 
1971 107 188 19,5 20,8 27,5 32,2 
1972 104 046 18,8 20,0 24,5 36,8 
1973 97 484 14,0 18,4 22,9 44,7 

Småhus 
1971 >j 945 2,3 3,4 6,9 87,4 
1972 37 135 1,4 2,5 7,9 88,2 
1973 43 752 1,0 2,0 8,1 88,9 

Flerfamiljshus 
1971 75 243 26,8 28,l 36,3 8,8 
1972 66 911 28,4 29,6 33,7 8,2 
1973 53 732 24,7 31,7 34,9 8,8 

Den genomsnittliga lägenhetsytan för flerfamiljshus med preliminärt 

beslut om bostadslån fortsatte att minska under år 1973 och uppgick 
till ca 65 m~. I småhusen har däremot ytan ökat ytterligare under år 

1973. 
Vad gäller de färdigställda småhusens fördelning efter byggherrckate

gori har den offentliga och den kooperativa sektorns andel ytterligare 
minskat och uppgick år 1973 till 6 %, medan den enskilda sektorns an
del ökat till 9.+ C:o. Beträffande flerfamiljshusen har både den koopera
tiva och den enskilda sektorns andel fortsatt att minska under år 1973. 

Den offentliga sektorn har däremot ökat i betydande grad och var år 
1973 68 %. 

Antalet färdigställda lägenheter utan statligt stöd ökade under år 1973 
till 17 400, ch·s. med ca 1 600 lägenheter. Av det totala lägenhetstillskot
tet år 1973 var 82 % statligt belånat jämfört med 85 % under år 1972. 
Andelen färdigställda småhus med statligt stöd har fortsatt att minska 
även under år 1973 och uppgick till 66 %, medan andelen flerfamiljs
hus med st::-..tligt stöd var oförändrat 95 % . 

Av de lägenheter som påbörjades under år 1973 hade 81 % statligt 

stöd. För småhusen och flerfamiljshusen var andelen 69 resp. 96 %. 
Under vart och ett av åren 1971 och 1972 steg byggnadskostnaderna 

för flerfamiijshus enligt byggnadskostnadsindex med drygt 7 r;s. Motsva

rande ökning för år 1973 var 11,2 %. 

Den större indexökningen år 1973 beror huvudsakligen på material

prisutvecklingen. Mellan januari 1973 och januari 1974 ökade indexta
len för trävaror och snickerier med 43 %, för järnvaror med nära 30 % 

samt för betong och murmaterial med 12 %. Totalt ökade index för ma
terialpriser under perioden med nära 15 % . 

En bedömning av byggnadskostnadernas förändring med ledning av 

den s. k. låneunderlagsgruppens statistik över uppgivna kostnader för 
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statligt belånade flerfamiljshus och småhus försvåras av att byggnads

kostnadsbegreppet förändrats år 1973. Detta förhållande beror på att 
begreppet tomtkostnad fått en något annorlunda innebörd. För flerfa
miljshus i exploateringsområden kan emellertid jämförbara byggnads
kostnader beräknas tillfredsställande. Utvecklingen redovisas i följande 

tablå. 

År Flerfamiljshus i exploateringsområden 

1971 
1972 
1973 

Genomsnittlig bostads
lägenhetsyta m• 

68,6 
67,7 
67,4 

Genomsnittlig byggnadskostnad per 
m' lägenhetsyta 

Kr. Ökning i % 

1 039 
1 115 
I 225 

5,9 
7,3 
9,9 

Tillgängliga uppgifter tyder således på att den årliga byggnadskost

nadsstegringen i genomsnitt ökat från 6 a 7 % åren 1971 och 1972 till 
ca 10 % år 1973. En så kraftig årlig kostnadsökning har tidigare inte 
konstaterats under den tid Iåneunderlagsgruppens statistik framtagits. 

Som jämförelse kan nämnas att konsumentprisindex under perioden 
1970-1973 årligen ökat med 6 a 7 %. 

Den kraftiga materialprisökningen under år 1973 fortsatte under de 
första månaderna av år 1974. Den 7 mars 1974 utvidgades emellertid 
det gällande prisstoppet på trävaror, snickerier och monteringsfärdiga 
trähus till att omfatta ytterligare ett stort antal varor inom byggnads
materialsektorn, såsom betong-, lättbetong- och tegelprodukter, mineral
ull, plastprodukter, skivor av gips och asbestcement, sanitetsvaror, vär
mepannor och radiatorer m. m. Härigenom har den genomsnittliga ma
terialprisökningen hejdats men inte avstannat, eftersom vissa varuslag, 
däribland järnvaror, inte omfattas av prisstoppet. 

En begränsning av prisökningen på produktionsfaktorerna ger förut
sättningar för men leder inte automatiskt till en återhållen total bygg

nadskostnadsökning. Produktionsbctingelserna inom bostadssektorn är 
härvid av stor betydelse och dessa är f. n. långt ifrån gynnsamma. Osä
kerheten om efterfrågeinriktningen försvårar en långsiktig planering. 
Detta innebär att en viktig förutsättning för ett gott kostnadsresultat 
saknas. Minskningen av flerfamiljshusbyggandet har på vissa håll lett till 

en strukturomvandling inom producentledet. Tidigare flcrfamiljshuspro

ducerande företag läggs ned eller uppgår i större. Konkurrensen begrän
sas framför allt på mindre orter. 

Vad gäller utvecklingen av markkostnaderna bedömer styrelsen att 
höjningen av markbelåningsnivån har varit något större under år 1973 
än under år 1972. Anledningen härtill är dels den allmänna kostnadsut· 



Prop. 1975: 1 Bilaga 14 Bostadsdepartemcntct 62 

vecklingen tillsammans med en ökad kostnadsmedvetenhet hos kommu
nerna, dels vissa ändringar i beräkningsmetoden genom vilken en lokal 
anpassning av belåningen för markberoende kostnader är möjlig i större 

utsträckning än tidigare. 
Uppgifter från låneunderlagsgruppens undersökningar avseende kost

nader för företag med preliminärt beslut om bostadslån inom exploate
ringsområdcn tyder på en relativt oförändrad nivå för överkostnaderna, 

dvs. den omfattning varmed de redovisade kostnaderna överstiger scha
blonbeloppen. Variationen i överkostnad mellan olika regioner är dock 
betydande. 

För de företag som under år 1973 belånades enligt den nya beräk
ningsmetoden utgjorde den del av pantvärdct som motsvarade tomt- och 

grundberedningskostnadcr i genomsnitt 167 kr/m'.! våningsyta för flerfa

miljshus i exploateringsområdcn och 275 kr/m'.! våningsyta för smiihus. 
Av den totala produktionskostnaden utgjorde produktionskostnaden 

för tomt- och grundbercdning 16 % för flerfamiljshus inom exploatc
ringsområdc och 24 % för småhus. 

Hyrorna i nyproducerade, statsbelilllade fler/a111i!jsh11s kan följas ge

nom statistiska centralbyråns årliga undersökningar. I följande tablå 

belyses hyresnivån för lägenheter som färdigställts under åren 1972 och 
1973. Uppgifterna för år 1973 är preliminära. 

Hyrorna för läge11heter i allmännyttiga företog om 3 rum och kök färdigställda åren 
1972 ocli 1973 

År för färdigställande Stor- Stor- Stor- Kommunblock Övriga 
Stock- Göte- Malmö över 75 000 kommun-
holm borg im·ånare block 

Hyra per lägen-
het, kr.' 
1972 8 000 7 490 6950 7 010 6 680 
1973 8 250 8 210 7 050 7140 7240 

Hyra per m' bostads-
lägenhetsyta, kr. 1 

1972 100 95 88 90 86 
1973 105 104 90 93 96 

Bostadslägcnhetsyta 
per lägenhet, 1112 

1972 80 78 79 78 77 
1973 78 79 78 77 75 

1 Hyra inkl. bränsle. 

Uppgifterna avser den vanligaste lägenhetstypen - tre rum och kök 
- och sådana lägenheter i allmännyttiga företag. Omkring 35 % av lä-

genheterna i flerfamiljshus består av tre rum och kök, och de allmännyt
tiga företagen svarar för nära 70 % av det statsbelånade flerfamiljshus

byggandct. 

Hyrorna för de lägenheter som färdigställdes under år 1973 var ge-
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nomgående högre än i 1972 års färdigställande. Störst var ökningen i 
Stor-Göteborg och i de mindre kommunblocken, där hyran per m:! 

ökade med 10-12 %. 

Antalet outhyrda liigenlzeter har ökat markant under senare år. Ut
hyrningssituationen i nybyggda statligt belånade flerfamiljshus tre må
nader efter husens färdigställande redovisas i följande tablå. 

Andel (%) outhyrda lägenheter inom olika ortsgrupper tre månader efter färdig
ställandet 

Eirdigstä!landc- Stor- Stor- Stor- Kommunblock Övriga Hela 
period Stock- Göte- Malmö med mer än kommun- riket 

holm borg 75 000 inv. block 

1971 
1 halvån:t ~,, 

.. i, .... 7,4 L2 2,4 4,2 3,9 
2 2,6 12,7 2,G 7,8 8,8 7,5 

1972 
1 halvåret 10,3 21,8 6,9 5,9 13,0 ] 1,4 
2 " 12,l 24,9 13,7 7,7 8,4 10,9 

.1973 
1 halvåret 14,8 12,4 15,3 10.2 13,3 13,2 
2 18,G 6,9 12,7 11;1 8,3 11,2 

Andelen outhyrda lägenheter var högst, 13,2 %, i den produktion som 

blev inflyttningsfärdig under första halvåret 1973. För produktionen un

der andra halvåret 1973 skedde en minskning, vilken var särskilt mar

kant i Stor-Göteborg. 
Uppgifter enligt bostadsstyrelsens undersökningar om antalet out

hyrda lägenheter i statsbelånade flerfamiljshus, exkl. hus med spe
cialbostäder, som färdigställts under år 1967 och senare redovisas i det 
följande. Uppgifterna avser de lägenheter som varit färdigställda t. o. m. 
halvåret före resp. undersökningstidpunkt. 

Outhyrda lägenheter vid olika tidpunkter i statsbelånade fle1familjslius färdigställda 
under åren 1967-1973 

Undersöknings- Stor- Stor- Stor- Kommun- Övriga Hela 
tidpunkt Stock- Göte- Malmö block med kommun- riket 

holm borg mer än 75 000 block 
inv. 

1972 
l mars 540 2 720 330 1 690 2 920 8 200 
l september 1 220 3 910 800 2 340 4200 12470 

1973 
l mars 2 240 4 520 1410 2 950 5 260 16 380 
l september 3 940 4670 2200 4030 6470 21 310 

1974 
1 mars 5 180 4720 2270 4050 6760 22980 
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Antalet outhyrda lägenheter den 1 mars 1974 uppgick till nära 
23 000, varav drygt hälften återfanns i storstadsområdena. I jämförelse 
med den tidigare utvecklingen var ökningen mellan de båda senaste un
dersökningstillfällena relativt svag, ca 1 700 lägenheter. I Stor-Stock
holm var ökningen av antalet lediga lägenheter dock avsevärd. 

Jämfört med situationen den 1 mars 1973 har antalet outhyrda lägen
heter ökat med 6 600 och den procentuella andelen stigit från 4,3 till 
5,3 %. 

Uthyrningssvårigheterna har inte endast drabbat de senast färdig
ställda lägenheterna utan också de något äldre husen, där åtskilliga lä
genheter står tomma sedan tidigare hyresgäster flyttat. Andelen out
hyrda lägenheter i dessa bus har fortsatt att öka också mellan de båda 
senaste undersökningstillfällena. Förändringarna framgår av följande 
tablå. 

Andel(%) outhyrda läge11/zeter i hus färdigställda under åren 1967-1973 

Undersöknings- 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
tidpunkt 

1972 
1 mars 1,7 2,4 2,5 1,8 4,3 
1 september 2,4 3,1 3,6 2,5 3,4 

1973 
1 mars ~ ') _1,_ 4,5 4,2 3,0 3,7 7,2 
1 septcmb..::r 4,0 5,2 5,8 4,3 4,4 5,4 

1974 
I mars 4,3 5,5 5,8 5,1 4,9 4,8 7,1 

Enligt bostadsstyrelsen har de årliga enkäterna om bostadsförmed

lingarnas i·erksamlzet under senare år alltmer kommit att belysa en del 
av den kommunala verksamheten i stället för att belysa bostadsmark
nadsläget. Uppgifterna om l'varståemle och nyregistrerade sökande har i 
successivt minskande grad varit ett uttryck för en aktuell och betal
ningskraftig bostadsefterfrågan. Som en följd av det ändrade bostads
marknadsläget har under det senaste året flera bostadsförmedlingar lagt 
om sin verksamhet och några har upphört med verksamheten. Från and
ra har meddelats att förändringar planeras. Förändringarna innebär i 
regel att registreringen av sökande upphör eller begränsas och att mera 
vikt läggs vill information om bostadstillgången. 

Av nämnda skäl är uppgifter om antal sökande i olika grupper inte 
längre av intresse. Under de senaste åren har emellertid i enkäterna 
ställts vissa allmänna frågor som avser att belysa efterfrågesituationen 
och förändringarna däri under det gångna året. 

övervägande antalet kommuner har ansett att det under år 1973 blivit 
lättare för de bostadssökande att erhålla lägenhet. Endast ett par kom
mtmer har ansett att det blivit svårare. I 1973 års enkät har något flera 
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kommuner än i 1972 års uttalat att sökandena "ofta" avböjer erbju
dande om lägenhet. 

På frågan om det finns bostäder för vilka efterfrågan påfallande 
överstiger tillgången har hälften av bostadsförmedlingarna svarat att 
detta gäller lägenheter på högst två rum och kök. 

Beträffande kredit! örsörjningen erinrar bostadsstyrelsen om att över
enskommelsen för år 1974 mellan delegationen för bostadsfinansiering 
och kreditinstituten om tillhandahållandet av byggnadskrediter för bo
stadsbyggandet bl. a. innebär att till sådana krediter även hänförts kre
diter till kommuner avseende tomträttsmark. Härigenom har kommu
nerna tillförsäkrats krediter i avvaktan på utbetalningen av tomträtts
lån. 

Under åren 1971 och 1972 och början av år 1973 skedde en försäm
ring i avlyftssituationen genom en förlängning av tiden mellan färdig
ställandet och utbetalningen av fastighetslånen. I juni 1973 nådde dele
gationen en överenskommelse med vissa kreditinstitut om ökade bidrag 
för finansiering av färdiga fastigheter. En liknande överenskommelse har 
uppnåtts om bankernas bidrag till den slutliga finansieringen under år 
1974. En förbättring av avlyftssituationen torde härigenom erhållas. 

Enligt bostadsstyrelsen kan den i lägenheter minskade bostadsproduk
tionen inte under den närmaste tiden i någon högre grad bidra till en 
förbättring av avlyftssituationen. Den stora förskjutningen mot ökad an
del småhus innebär att produktionens volym och anspråken på krediter 
inte minskar i samma grad. 

Under det gångna budgetåret har inte skett någon markerad föränd
ring i den omfattning i vilken de statliga bostadslånen har fördjupats, 
dvs. att de som ersättning för andra fastighetslån har utgått med större 
andel av låneunderlaget än enligt huvudreglerna. Omfattningen av ut
betalningarna av förskott på bostadslån, som ersättning för byggnads
krediter, har ökat jämfört med närmast föregående budgetår. ökningen 
har samband med den ökade långivningen till ombyggnadsföretag. 

I det följande redovisas vissa uppgifter angående de kommunala bo

stadsbyggnadsprogrammen för åren 1974--1978. 
Efter att kommunindelningsreformen har genomförts är samtliga 

kommuner numera ålagda att upprätta bostadsbyggnadsprogram. Samt
liga kommuner har också redovisat sådana program. I följande tablå re
dovisas det bostadsbyggande som kommunerna efter bedömning av bo
stadsbyggnadsbehov och resurser har ansett vara behövligt och - med 
hänsyn till bl. a. marktillgång och förberedelseläge - möjligt att på
börja. 

De redovisade programmen sammantagna omfattar en genomsnittlig 
årlig produktion av 71 000 lägenheter. Under perioden minskar det årli
gen planerade påbörjandet från 76 400 lägenheter till 64 000 lägenheter. 
Denna nedgång ligger till stor del på de tre storstadsområdena, främst 
Stor-Stockholm. 

5 Riksdagen 1975.1 sam/. Nr 1. Bil.14 
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Påbörjande enligt kommunernas program, antal lägenheter 

1974 1975 1976 1977 1978 1974-78 

Stor-Stockholm 15 081 14 100 14 260 l l 786 9 518 64 745 
Stor-Göteborg 5 816 5 097 4 570 4 358 3 6JO 23 451 
Stor-Malmö 4 650 4 279 4397 4430 4 216 21 972 

Summa storstads-
områden 25 547 23 476 23 227 20 574 17 344 110 168 

Övriga program-
kommuner 50 854 49 889 48 767 47 755 46 641 243 906 

Samtliga pro-
gramkommuner 76401 73365 71994 68329 63985 354 074 

Mellan de fyra senaste programomgångarna har det planerade påbör
jandct minskat successivt. I programomgången 1971-1975 var sålunda 
den planerade volymen i genomsnitt per år 116 000 lägenheter medan 
motsvarande uppgift för programomgången 1974-1978 uppgår som 
nämnts till 71 000 lägenheter. 

För hela programperioden redovisas 142 000 lägenheter i flerfamiljs
hus och 212 000 lägenheter i småhus. I förhållande till föregående pro
gramomgång har antalet småhuslägenheter ökat med drygt 1 000 medan 
antalet flerfamiljshuslägenheter däremot har minskat med drygt 72 000. 
I de tre senaste programomgångarna har småhusandelen ökat kraftigt, 
från 39 % 1972-1976 till 50 % 1973-1977 och till 60 % i den ak
tuella programomgången. 

För hela programperioden 1974-1978 beräknas den genomsnittliga 
våningsytan uppgå till 80 m2 i flerfamiljshus och till 123 m2 i småhus. 
Ytan i flerfamiljshusen beräknas öka något under perioden, medan den 
bedöms minska för småhusen. 

Det planerade byggandet har fördelats på tre markägarekategorier. 
För hela programperioden ligger 64 % av lägenheterna på kommun
mark, 14 % på bygghcrremark och 16 % på övrig mark. För 6 % av lä
genheterna saknas markägareuppgift. Andelen lägenheter på både kom
munmark och byggherremark minskar under perioden, medan andelen 
ökar för övrig mark. ·Den minskande andelen lägenheter på kommun
mark och byggherremark är till övervägande del en effekt av det ökade 
antalet lägenheter i småhus vilka i större utsträckning än flerfamiljshus 
byggs på övrig mark. 

Andelen lägenheter på kommunmark är lägre i storstadsområdena än 
i övriga kommuner, medan andelen lägenheter på byggherremark är 
klart större. 

I föreliggande programomgång planeras 54 000 lägenheter, motsva

rande 15 % av det totaia antalet lägenheter, påbörjas inom saneringsom
råden. I programomgången 1973-1977 var motsvarande tal 66 400 och 
16 %. 
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I programmen skatt redovisas tre olika former av sanering, nämligen 
sancringsprojekt som planeras i enlighet med kommunal plan eller kom
munalt program, saneringsprojekt på resttomter samt övrig sanering -
oftast enskild s. k. punktsanering. Av de 54 000 lägenheterna avsåg 
48 % sanering enligt kommunal plan, 15 % sanering på resttomt och 

37 % övrig sanering. 
Beträffande tiden mellan kommunalt markförvärv och planerad bygg

start gäller för 17 % av produktionen på den kommunägda marken att 
kommunen innehaft marken kortare tid än 5 år, för 33 % har kommu

nen innehaft marken 5-9 år och för 41 % minst 10 år före byggstart. 

Länsbostadsnämndernas bedömningar av bostadsbyggandets (påbör

jandets) omfattning har för vart och ett av åren i programomgången 

1974-1978 givit följande resultat. 

Påbörjande enligt länsbostadsnämndema (i storstadsområdena de kommunala sam
arbetsorganen), antal lägenheter 

Storstadsområdcna 
Landet i övrigt 

Totalt 

1974 

21 600 
45 400 

67 000 

1975 

20 200 
45 900 

66100 

1976 

20 300 
45 300 
65 600 

1977 

20 300 
45 000 

65300 

1978 

20100 
45000 

65100 

Fr. o. m. programomgången 1974-1978 gäller att vissa kommuner är 

ålagda att upprätta bostadssaneringsprogram. I styrelsens anvisningar 
för programomgången 1974-1978 uppmanades dessa kommuner att 
påbörja delta arbete genom att inventera det ~ildre beståndet. Redovis
ning av bostadssaneringsprogram skulle krävas först till programom

gången 1975-1979. För att få en viss uppfattning rörande den pla
nerade moderniseringsverksamhetens omfattning skulle dock uppgifter 
om denna verksamhet redovisas i programomgången 1974--1978. Redo
visningen skulle omfatta de fastigheter inom resp. kommun som under 
perioden planeras bli ombyggda eller förbättrade (moderniserade). 

Planerad moderniseringsverksamhet har redovisats av 66 kommuner. 
Enligt denna redovisning beräknas 19 500 lägenheter beröras av verk
samheten under programperioden, varav ca 70 % ligger i storstadsområ
dena. 

Bostadsstyrelsen redovisar följande bedömningar och förslag vad gäl
ler bostadsbyggnadsplan för åren 1974-1976. 

För år 1974 har riksdagen fastställt en ram om 8 375 000 m~ vånings

yta för beslut om bostadslån till nybyggnad av bostäder jämte lokaler. 
Ramen har beräknats ge utrymme för beslut avseende 75 000 lägen~ 

heter. Bostadsbyggnadsplanen omfattar därutöver ett byggande utan stat

liga lån beräknat till 8 000 lägenheter. För båda ramarna gemensamt 
tillkommer en projektreserv om 10 000 lägenheter jämte lokaler. 

Hela ramen för beslut om bostadslån kommer inte att utnyttjas. Såvitt 
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nu kan bedömas med ledning av uppgifter från länsbostadsnämndema 
kommer beslut om lån att meddelas för ca 58 000 lägenheter. För beslut 
om byggnadstillstånd för företag utan statliga lån, inkl. platser i ålder
domshem, har Kungl. Maj :t hittills fastställt en ram uppgående till 9 500 
lägenheter. Denna ram torde helt komma att tas i anspråk. 

Enligt riksdagens beslut gäller för såväl år 1975 som år 1976 en total 
ram för beslut om bostadslån av samma omfattning som den för år 
1974, dvs. 8 375 000 m2 våningsyta. Denna ram har ursprungligen be
räknats på följande sätt: för bostäder 7 820 000 m2, för lokaler (utöver 
dem som särskilt anges i det följande) 350 000 m2, för skollokaler i inte
grerade anläggningar 50 000 m2, för barnstugor 135 000 m2 och för lo
kaler i äldre områden 20 000 m2 våningsyta. Sistnämnda antal kvadrat
meter för lokaler i äldre områden utgör inom den totala ramen en sär
skilt angiven ram som inte får överskridas. Tillståndsgivningen avseende 
företag utan statliga lån beräknades till 8 000 lägenheter för såväl år 
1975 som år 1976, och för ramarna gemensamt har för år 1975 fast
ställts en projektreserv av högst 10 000 lägenheter jämte lokaler som 
byggts med statliga lån. 

På grundval av de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen för åren 
1974-1978 har länsbostadsnämndema för nämnda år angivit en ge
nomsnittlig årlig produktion av 65 800 lägenheter. För år 1974 bedöms 
produktionen till 67 000 lägenheter, för år 1975 till 66 000 och för vart 
och ett av åren 1976 och 1977 till 65 500. Jämfört med programperioden 
1973-1977 innebär denna bedömning en minskning med i genomsnitt 
15 500 lägenheter per år, dvs. omkring 20 % . 

Kommunernas bedömningar i programmen av bostadsbyggnadsbebov 
och redovisningarna av planerat byggande är - liksom nämndernas 
motsvarande bedömningar - mycket osäkra. 

En utgångspunkt för beslut om en bostadsbyggnadsplan bör emeller
tid vara att planen ger utrymme för den produktion som visar sig erfor
derlig. Inom en plan fastställd på detta sätt bör dock enligt bostadssty
relsens mening - som bl. a. framförts i anslagsframställningen för bud
getåret 1974/75 - finnas en begränsning för byggandet utan statliga lån. 

För de två första åren av den period som förslaget till bostadsbygg

nadsplan skall avse har riksdagen redan, som förut redovisats, beslutat 
om en bostadsbyggnadsplan av samma omfattning som den för år 1974. 
För år 1975 tillkommer dessutom en projektreserv motsvarande 10 000 
lägenheter. Mot bakgrund av kommunernas planeringsnivå för perioden 
1974-1978 synes en bostadsbyggnadsplan av i stort sett denna om
fattning kunna gälla även för år 1977. Styrelsen utgår härvid från att 
tillståndsgivningen avseende företag utan statligt lån begränsas till 
8 000 lägenheter. 

Styrelsen förutsätter att en utifrån dessa grunder fastställd plan om
prövas i höjande riktning om behov härav kommer att föreligga. 
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Bostadsstyrelsen föreslår sålunda följande ramar för beslut om bo

stadslån. 
Det i totalramen för år 1975 och år 1976 ingående för bostäder be

räknade kvadratmeterantalet, 7 820 000, ger vid nuvarande produktions

planering med ca 40 % av lägenheterna i flerfamiljshus och en genom
snittlig våningsyta på 79 m2 samt 60 % i småhus med en genomsnittlig 
våningsyta på 127 m2 utrymme för ca 72 500 lägenheter. Detta något 

lägre utfall i lägenheter bör kunna godtas. För bostäder bör sålunda 

alltfort beräknas 7 820 000 m2• 

Några erfarenheter av den faktiska omfattningen av långivningen till 

lokaler och fördelning på olika typer av lokaler finns ännu inte för ett 
helt kalenderår. Det inom gällande ramar beräknade utrymmet torde 
dock, såvitt gäller år 1974 och år 1975, vara större än den sannolika lån
givningen. För nämnda år kommer enligt länsbostadsnämndemas bedöm
ningar långivningen att avse lokaler för tillhopa ca 370 000 m2 resp. 
325 000 m2• Uppgifterna i de kommunala bostadsbyggnadsprogrammcn 

ger för år 1974 samma nivå. För de följande åren innebär inte program
men någon ledning, då kommunerna synes ha svårigheter att i tillräcklig 

omfattning inbegripa lokalbyggandet i sin planering. Föreliggande upp

gifter visar dock att delramen på 20 000 m2 för lokaler i äldre områden 

f. n. är väl avvägd. 
Med hänsyn till osäkerheten i lokalbelåningens omfattning och till att 

även denna bör få en omfattning som svarar mot uppkommande bygg
initiativ bör för lokaler räknas med oförändrat antal kvadratmeter, dvs. 

555 000 m2• 

Den totala ramen för vart och ett av åren 1975, 1976 och 1977 bör 
därför fastställas till 8 375 000 m2. 

Medelsramen för beslut om bostadslån till nybyggnad för år 1975 be
räknas i det följande med utgångspunkt i det förut nämnda antagandet 
att den föreslagna ramen för bostäder, 7 820 000 m2, ger utrymme för 
omkring 72 500 lägenheter. 

Under första halvåret 1974 var de genomsnittliga lånebeloppen per lä
genhet vid preliminärt beslut ca 27 400 kr. för flerfamiljshus och ca 
29 300 kr. för småhus. Med hänsyn till en sannolik kommande höjning 
av tidskoefficienten kommer genomsnittsbeloppen i 1975 års långiv
ning att bli högre. Styrelsen anser sig dock inte nu böra göra någon be
dömning av denna höjning och räknar därför med oförändrade belopp. 

Således kan behovet av medel för beslut om bostadslån till nybyggnad 

under kalenderåret 1975 beräknas till följande belopp. 

Bostadslån till nya flerfamiljshus (29 000 Jgh x 27 400 kr.) 
Bostadslån till nya småhus (43 500 lgh x 29 300 kr.) 

Totalt 

795 000000 
1275000 000 

2070000000 
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Ramen för beslut oin bostadslån till ombyggnad och räntebärande 
förbättringslån har fastställts till 240 milj. kr. för vart och ett av åren 
1974 och 1975. 

Länsbostadsnämnderna har beräknat att beslut om bostadslån till om
byggnad kommer att meddelas för ca 150 milj. kr. och 180 milj. kr. un
der år 1974 resp. år 1975. Nämnderna räknar vidare med att meddela 
beslut om räntebärande förbättringslån till ett belopp av ca 70 resp. 80 
milj. kr. under dessa år. 

För år 1974 innebär nämndernas beräkningar ett totalt medelsbehov 
av 220 milj. kr. Såvitt nu kan bedömas erfordras ingen ramutvidgning 
för detta år. 

Nämndernas beräkningar avseende år 1975 avser totalt lånemedelsbe
hov av 260 milj. kr. Med hänsyn till de bemyndiganden Kungl. Maj:t 
har att vidga ramen ger inte dessa beräkningar anledning till ändring av 
den redan fastställda ramen på 240 milj. kr. 

För år 1976 bör ramen preliminärt fastställas till 260 milj. kr. 
Den särskilda ramen för beslut om förhöjt låneunderlag för kultur

historiskt värdefull bostadsbebyggelse utgör för vart och ett av åren 
1974 och 1975 högst 10 milj. kr. Då ifrågavarande Iångivning på sikt tor
de komma att öka i omfattning, bör den särskilda ramen för kalender
året 1976 vidgas till 15 milj. kr. 

I fråga om anslagsbehov anför bostadsstyrelsen att anslagsbelastning
en under budgetåret 1973174 uppgick till 2 551 milj. kr. I sin anslags
framställning för nämnda budgetår beräknade styrelsen utgifterna till 
sammanlagt 3 130 milj. kr. Utgifterna blev således 579 milj. kr. mindre 
än beräknat, varav drygt 200 milj. kr. avsåg lån till nybyggnad av fler
familjshus och ca 300 milj. kr. lån till nybyggnad av småhus. Beträffan· 
de småhusen förklaras skillnaden till en del av en försening i utbetal· 
ningarna till följd av osäkerheten om eventuell kompensation för mer
värdeskatt och en reducering av lånebeloppen till följd av denna kom
pensation. Den gjorda beräkningen byggde helt på nämndernas bedöm
ningar. Dessa ansåg styrelsen vara realistiska, då antalet lägenheter väl 
svarade mot den preliminära långivningen under en tidigare period. 
Dessa bedömningar kan emellertid ha inneburit överskattningar bl. a. 
med hänsyn till att man avstår från preliminärt beviljade bostadslån 
till småhus i det slutliga skedet. 

Behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret 1973/74 blev 834 
milj. kr. i stället för beräknade ca 255 milj. kr. 

Länsbostadsnämnderna har beräknat utbetalningarna av lån till ny
byggnad under budgetåren 1974/75 och 1975176. Nämnderna räknar 
med att utbetalning av lån under de nämnda budgetåren till nya flerfa
miljshus kommer att avse 51100 resp. 41 600 lägenheter. Motsvarande 
uppgift för småhus är 35 400 resp. 35 200 lägenheter. 

Med hänsyn till erfarenheterna av nämndernas beräkningar avseende 
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budgetåret 1973174 synes en viss reducering böra ske för småhusen. Så
vitt gäller budgetåret 1974/75 motverkas denna reducering dock av .att 
de försenade utbetalningarna under budgetåret 1973174 i stället kommer 
alt belasta budgetåret 1974/75. 

Vid nämndernas beräkningar har hänsyn inte tagits till reduceringen 
av låneunderlag och därmed lånebelopp till följd av kompensationen för 
mervärdcskatt. Minskningen av utgifterna på grund härav har uppskat
tats till 300 milj. kr. budgetåret 1974/75 och 150 milj. kr. budgetåret 
1975176. Vid beräkning av utgiftsminskningen under budgetåret 1974/75 
har antagits att utbetalningarna till en fjärdedel avser sådana ärenden 
där bottenkrediter redan ordnats och att reduktionen för momskompen
sationen görs endast på statslån och egen insats. 

Anslagsbclastningen för de båda budgetåren beräknar styrelsen enligt 
följande tablå. Skuldökningen på paritetslån och utbetalningen av ränte
lån har beräknats under förutsättning av nu gällande paritetstal och 

räntor. 

Beräknad a11slagsbelast11ing för budgettiren 1974/75 och 1975/76 

Utbetalning av: 
lån till nybyggnad av flerfamiljshus 
lån till nybyggnad av småhus 
ombyggnads- och förbättringslån 
skuldökning på paritetslån 
räntelån 
tomträttslån 
Ian för hyresförluster 

Förskott, netto 
Amorteringar och inlösen 

Milj. kr. 
1974/75 1975/76 

1 040 
845 
220 
675 
685 
200 
220 

0 
750 

945 
845 
220 
850 
710 
175 
280 

0 
770 

Anslagsbelastning 3135 3 255 

Vid ingången av budgetåret 1974175 fanns, som nämnts, en behållning 
på anslaget på 834 milj. kr. För budgetåret har anvisats ett anslag på 
3 155 milj. kr. En behållning på ca 855 milj. kr. skulle sålunda finnas på 
anslaget vid ingången av budgetåret 1975176. Då anslagsbelastningen 
beräknats till 3 255 milj. kr. kan anslagsbehovet för budgetåret 1975176 
beräknas bli 2 400 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen har också tagit upp vissa särskilda lånefrågor. 

Beträffande belåning av småhus erinrar styrelsen om att den i an
slagsframställningen för budgetåret 1974175 redovisade olika negativa 

effekter av maximeringen av låneunderlaget och angav två alternativ till 
ändring av bestämmelserna, antingen höjning av maximigränsen eller ett 
slopande av den med innebörd att låneunderlaget skulle få uppgå till 
samma belopp som pantvärdet enligt gällande bestämmelser. Styrelsen 
förordade det förstnämndai alternativet. 
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Tillämpningen av regler om en viss maximistorlek för huset som för
utsättning för lån - både i nuvarande utformning enligt 11 § bostadslå
nekungörelsen och tidigare utformningar - innebär besvärande gräns
dragnings- och tolkningsproblem. Det finns därför starka skäl för deras 
slopande. I stället skulle de kunna ersättas av en maximering av låneun
derlag och pantvärde. För hus, som är större än hus motsvarande en så
dan maximigräns, avtar vid ökande skillnad intresset för statligt lån, 
varigenom en gräns ändå erhålls i praktiken. 

Styrelsen har vid en förnyad prövning av dessa frågor stannat inför 
detta tredje alternativ. 

Styrelsen föreslår sålunda att bestämmelserna i 11 § bostadslånekun
görelsen utgår och att föreskrifterna till 19 § om maximering av låneun
derlaget ändras så att maximibeloppet svarar mot ett hus av den storlek 
och utformning som anges i 11 §. Styreisen anser att det inte finns något 
behov av att kunna överskrida detta belopp av de skäl som anges i 11 § 
andra stycket. 

Styrelsen anser att tidigare förslag om slopandet av begränsningen av 
fördjupningsmöjligheterna alltjämt har aktualitet. Den under året vid
tagna ändringen av bl. a. stadshypoteksföreningarnas möjligheter att be
vilja lån till företag utanför s. k. hälsovårdstätort har inte annat än del
vis minskat behovet av ett genomförande av styrelsens förslag. 

Vidare upprepar styrelsen sitt i föregående års anslagsframställning 
framlagda förslag att fördjupningsreglerna även i övrigt bör ändras så 
att den generella utgångspunkten för fördjupningen bör vara statslånets 
beräknade nedre gräns. 

Den särskilda regeln om att fördjupningens omfattning skall i vissa 
sammanhang närmare regleras av bostadsstyrelsen torde bli överflödig. 
För ombyggnad av flerfamiljshus bör den naturliga begränsningen fin
nas att det totala lånet inte får överstiga lånet för en motsvarande ny
byggnad. För nybyggnad av flerfamiljshus finns vidare ingen anledning 
att utöka fördjupningens maximala storlek utöver gällande 10 % av lå
neunderlaget. 

Enligt gällande bestämmelser kan lån för täckande av hyres! örluster 

utgå för utebliven hyra t. o. m. år 1974. 
I boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas betänkande (SOU 

1974: 57) Lägenhetsreserv har framlagts olika alternativ för lösning av 
de ekonomiska problem som ett lägenhetsöverskott medför. Styrelsen 
erinrar om att den i yttrande över betänkandet förordat ett system med 
anknytning till gällande bestämmelser om hyresförlustlån. 

Om beslut om ett mera permanent system inte kommer att fattas före
slår bostadsstyrelsen att - i avvaktan på beslut om ett sådant system -
möjligheterna till lån enligt gällande regler utsträcks till att avse även 
förluster uppkomna under år 1975. 
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Styrelsen anför beträffande situationen för studentbostadsföretagen 

att flera sådana företag under senare år har fått ekonomiska problem till 

följd av ett stort antal outhyrda lägenheter. 
För att sanera studentbostadsföretagens ekonomi kan enligt styrelsen 

behövas åtgärder av olika slag. 
De svårigheter som under senare år uppkommit att uthyra student

bostäder har föranlett vissa studentbostadsföretag att överväga en om
byggnad syftande till en sammanslagning av enkelrum och motsvarande 
till större lägenheter. Bostadsstyrelsen anser att en sådan ändring i 
många fall kan vara berättigad. Detta är sålunda en typ av åtgärd som 
måste prövas för att företagen skall komma ur den nuvarande situatio
nen med stort antal outhyrda smålägenheter. 

Sådana ombyggnader blir kostsamma. Två studentbostadsföretag har i 
framställningar till Kungl. Maj:t hemställt om att statliga räntefria lån 
skall kunna utgå för dylik ombyggnad. Styrelsen har i sina yttranden 
över framställningarna tillstyrkt denna möjlighet. 

Då det bör finnas en generell möjlighet att utlämna sådana lån, före
slår styrelsen att Kungl. Maj :t utverkar riksdagens bemyndigande att 
medge ränte- och amorteringsfria lån till ombyggnad av studentbostads
hus. Lånen bör kunna uppgå till ett belopp av 100 % av den för om
byggnaden godtagbara kostnaden. Ränte- och amorteringsfriheten bör 
gälla under en period av tio år. Inför periodens utgång bör prövning ske 
av eventuell förlängning. 

Vidare föreslår styrelsen att Kungl. Maj:t utverkar bemyndigande att 
när särskilda skäl därtill föreligger besluta om avskrivning av för stu
dentbostäder utestående inventarielån. I sammanhanget erinrar styrelsen 
om att sådana lån utlämnas utan säkerhet. 

Föredraganden 

Samhällets åtgärder för att främja bostadsförsörjningen har efter 
hand resulterat i påtagliga förbättringar av boendeförhållandena i lan
det. Att uppnå balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder har 
varit ett väsentligt mål för den bostadspolitik som bedrivits sedan år 
1945. Detta mål har nu i väsentliga avseenden nåtts. Samtidigt har 
lägenheternas utrymmes- och utrustningsstandard förbättrats högst vä
sentligt. 

Denna gynnsamma utveckling kan dock inte undanskymma att det 
uppkommit nya problem och svårigheter på bostadsområdet. Under 
senare år har den bostadspolitiska debatten i stor utsträckning rört 
utvecklingen av paritetslånesystemet, skillnaderna i ekonomiska villkor 
för bostäder med skilda besittningsformer, tendenserna till ökad skikt
ning av boende i olika områden, bristerna i fråga om miljö och service i 
en del nybyggda bostadsområden samt bostadsbyggandets omfattning 
och inriktning. För att få en samlad bild av läge och reformbehov på 
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bostadsområdet tillsatte regeringen under 1970-talets första år flera ut
redningar, vilka presenterade sina överväganden och förslag under våren 
1974. På grundval av bl. a. detta material fattade riksdagen i slutet av 
år 1974 beslut om väsentliga reformer rörande bostadsfinansieringen, 
markpolitiken, konkurrensen inom bostadsbyggandet, hyressättningen, 
boendemiljön, boendedemokratin samt bostadstilläggen (prop. 1974: 150, 
CU 1974: 36, rskr 1974: 372). 

Riksdagens beslut i fråga om bostadsfinansieringen innebär i korthet 
följande. 

Lånesystemet tillförs direkta subventioner vilka undanröjer proble
men med skuldökning. Genom den nya finansieringsformen uppnås 
vidare en bättre likställdhet i fråga om boendekostnader för olika be
sittningsformer och bättre förutsättningar för en i förhållande till de 
boendes betalningsförmåga rimlig hyresnivå i senare årgångar av hus. 

Nyproducerade hyres- och bostadsrättslägenheter får genom det nya 
finansieringssystemet en kapitalkostnadsnivå på 4 %. Detta uppnås ge
nom en garanterad ränta i nyproduktionen på 3,9 % under det första 
året av lånetiden. För nyproducerade småhus som bebos av låntagaren 
är motsvarande ränta 6 % . Räntebidrag skall utgå med belopp som 
motsvarar skillnaden mellan de faktiska räntekostnaderna på bottenlån 
och statslån samt den garanterade räntenivån. Den garanterade räntan 
skall höjas för varje följande år av lånetiden. Den årliga höjningen skall 
vara 0,20 procentenheter för småhus som bebos av låntagaren. För · 
hyres- och bostadsrättshus skall höjningen vara 0, 15 procentenheter un
der fem år och därefter 0,20 procentenheter. 

Även beståndet av bostäder med ränte- och paritetslån omfattas av den 
nya finansieringsordningen. Hyres- och bostadsrättslägenheter färdig
ställda åren 1965-1974 tillförs räntesubventioner i en omfattning som 
gör det möjligt både att eliminera fortsatt skuldökning och att sänka 
kapitalkostnaderna så att kostnadsparitet uppnås i förhållande till ny
produktionen. Paritet erhålls genom att den garanterade räntan varieras 
för olika årgångar av hus. Beståndet av småhus med ränte- och paritets
lån som bebos av låntagaren tillförs likaså räntesubventioner i syfte 
att undvika fortsatt skuldökning. Småhus med nominella lån skall efter 
ansökan kunna få räntesubventioner. Genom att subventionerna avpassas 

så att kostnadsparitet skall uppnås med nyproduktionen sker en viss 
omedelbar ökning av kapitalkostnaderna för de ränte- och paritets
belånade småhusen. På sikt blir denna utformning av lånesystemet 
dock väsentligt gynnsammare för låntagarna än om det tidigare låne
systemet hade behållits oförändrat. 

Räntesubventionerna för beståndet av bostäder skall årligen minska i 
samma takt som gäller för nytillkommande lägenheter. 

Reformerna inom finansieringssystemet innebär vidare bl. a. en höj
ning av statslånets storlek och den övre lånegränsen för småhus som 
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bebos av låntagaren till 25 % av låneunderlaget resp. 95 % av pant
värdet. För bostadsrättsföreningar som arbetar utan enskilt vinstsyfte 
och har kommunal insyn har motsvarande lånegränser höjts till 29 
resp. 99 %. Härigenom kan i princip kontantinsatsen för dessa båda 
besittningsformer minskas till hälften av vad den tidigare har varit. 

De här redovisade bostadspolitiska reformerna präglar i hög grad 
årets budgetproposition och medför väsentliga förändringar i fråga om 
anslagen. Sålunda överförs betydande belopp från kapitalbudgeten till 
driftbudgeten genom att räntesubventionerna tas upp på anslaget Ränte
bidrag m. m. samtidigt som skuldökningen inom lånesystemet, vilken ti
digare redovisades under anslaget Lånefonden för bostadsbyggande, 
bortfaller. Jag återkommer till en närmare redovisning härav längre 

fram i min redogörelse. 
I det följande tar jag upp frågor som har samband med bostads

styrelsens anslagsframställning och behandlar först bostadsbyggandets 

omfattning och inriktning m. m. 
Situationen på bostadsmarknaden har under de senaste åren känne

tecknats av en vikande efterfrågan på bostäder i nyproducerade eller 
några år gamla flerfamiljshus på många håll i landet. Som följd härav 
har påbörjandet av lägenheter i flerfamiljshus minskat men trots detta 
har antalet outhyrda lägenheter ökat under år 1974. Enligt bostadssty
relsens undersökningar fanns det den 1 september 1974 omkring 26 600 
outhyrda lägenheter i statsbclånade flerfamiljshus färdigställda år 1967 
och senare, exkl. hus med specialbostäder, dvs. studentbostadshus, ung
domshotell etc. Ett halvår tidigare var motsvarande antal 23 000. ök
ningen har varit särskilt markant i de årgångar av hus som färdigställdes 
åren 1968 och 1969. Särskilt i Stor-Malmö och Stor-Göteborg är ande
len outhyrda lägenheter hög i dessa årgångar. I Stor-Göteborg är ut
hyrningssvårigheterna emellertid lika stora i 1970 och 1971 års färdig
ställande. I Stor-Stockholm däremot är de tomma lägenheterna i hög 
grad koncentrerade till de bostadsområden som färdigställts under de två 
senaste åren. Även för många studentbostadsföretag har uthyrnings
svårigheterna ökat under senare år. Antalet lediga rum eller lägenhe
ter i hus som ägs av sådana företag kan beräknas till ca 5 000. 

Hyresförlustema för de tomma lägenheterna medför betydande svå
righeter för många bostadsföretag och kommuner. Företagen har ge
nom tidigare beslut av riksdagar getts möjligheter att medelst statliga 
lån täcka sådana förluster som uppkom under åren 1971-1974. Ut
vecklingen under år 1974 med ökande uthyrningssvårigheter visar att 
det finns behov av stöd för täckande av hyresförluster under ytter
ligare en tid. Jag återkommer till denna fråga i det följande liksom 
till vissa andra åtgärder som kan övervägas för att begränsa hyresför
lustema för bostadsföretagen. 

I de fall hyresförlustlån utgår föreligger även vissa möjligheter för 
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företagen att erhålla eftergift av lånen. 1973 års riksdag (CU 1973: 19, 
rskr 1973: 208) bemyndigade regeringen att under vissa förutsättningar 
medge dylik eftergift. Jag bar tidigare under anslaget Eftergift av hy
resförlustlån redovisat principerna för beviljande av eftergift. 

Den av förra årets riksdag fastställda bostadsbyggnadsplancn för år 
1974 innefattade en ram avseende det statligt belånade bostadsbyggan
det som beräknades ge utrymme för 75 000 lägenheter jämte lokaler 
som byggs med statligt stöd. Byggandet utan statliga lån angavs till 
8 000 lägenheter. Planen gav alltså förutsättningar för påbörjande av 
sammanlagt ca 83 000 lägenheter. Vidare tillkom en projektreserv om 
10 000 lägenheter. 

En relativt stor del av ramen för beslut om bostadslån utnyttjades 
inte under år 1974. Antalet lägenheter för vilka lånebeslut meddelades 
beräknas sålunda uppgå till ca 60 000. Ramen för beslut om byggnads
tillstånd för byggandet utan statliga lån vidgades under året till totalt 
9 500 lägenheter. Antalet lägenheter för vilka lånebeslut eller byggnads
tillstånd meddelades under år 1974 kan alltså uppskattas till ca 70 000. 
Det faktiska påbörjandct kan antas ha fått ungefär samma omfattning. 

Bostadsmarknadslägct har medfört viss osäkerhet hos kommunerna 
inte bara i fråga om bostadsbyggandcts omfattning utan kanske i än 
högre grad vad gäller dess inriktning och bostadsområdenas utform
ning. Denna osäkerhet påverkar givetvis kommunernas långsiktiga pla
nering liksom igångsättningen av nya bostadsprojekt. Igångsättningen 
under år 1974 minskade med ungefär 10 000 lägenheter jämfört med år 
1973. Nedgången avsåg helt flerfamiljshusproduktionen medan antalet 
påbörjade småhus ökade något till närmare 45 000 lägenheter. Småhus
andelen av det totala påbörjandet blev därmed ca 65 % . Motsvarande 
andel för år 1970 var ca 30 %. 

Bostadsbyggandet har successivt minskat sedan år 1970. Nedgången 
i nyproduktionen - mätt i antal lägenheter - innebär emellertid inte 
att produktionsvolymen minskat i samma utsträckning. Förskjutningen 
mot ett ökat småhusbyggande har gjort att bruttoinvesteringarna i bo
städer (inkl. ombyggnader) räknat i fasta priser varit relativt stabila 
under senare år. Först under år 1974 har en mera betydande minsk
ning skett. De volymmässiga förändringarna i bruttoinvesteringarna 
andelen av det totala påbörjandet blev därmed ca 65 %. Motsvarande 
andel för år 1970 var ca 30 %. 

Det ökade småhusbyggandet medför vidare att den genomsnittliga 
lägenhetsstorleken fortsätter att öka i nyproduktionen. För den produk
tion som färdigställdes år 1974 - exkl. lägenheter i specialbostäder -
kan genomsnittliga antalet rumsenheter (rum och kök) per lägenhet be
räknas till 4,50. Fyra år tidigare var motsvarande antal rumsenheter 
4,02. Stora skillnader föreligger emellertid vad gäller lägenhetsstorle
karna i flerfamiljshus resp. i småhus. De större lägenheterna om fyra 
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eller flera rum byggs sålunda till dominerande del i småhus. Andelen 
sådana lägenheter utgör f. n. omkring 90 % av småhusproduktionen 
mot ca 9 % för flerfamiljshusen. De gynnsammare villkor för bostads
finansieringen som nyligen beslutats bör emellertid kunna medföra en 
förskjutning i flerfamiljshusbyggandet mot en ökad andel större lägen

heter. 
Beträffande lägenhetsytorna synes utvecklingen mot allt större skill

nader mellan flerfamiljshus och småhus ha avstannat. Den genomsnitt
liga lägenbetsytan i flerfamiljshus minskade mellan åren 1968 och 1973 

från 72 m2 till 65 m2. Samtidigt härmed ökade motsvarande yta i små
husen till drygt 115 m2. Skillnaden mellan hustyperna ökade sålunda 
successivt och uppgick år 1973 till 50 m2. Av tillgänglig statistik att 
döma bar det emellertid skett en stabilisering i detta hänseende under 
år 1974. De genomsnittliga lägenhetsytorna har inte förändrats för nå
gon av hustyperna. 

Situationen på bostadsmarknaden har inneburit att ökad uppmärk
samhet under senare år kunnat ägnas ombyggnads- och förbättrings
verksamheten. Statsmakterna bar också väsentligt utvidgat och stärkt 
det ekonomiska stödet till denna verksamhet. Effekterna härav har bl. a. 
visat sig i en ökad ombyggnad av flerfamiljshus. Under år 1974 kan 
sålunda omkring 6 000 flerfamiljsbuslägenheter beräknas ha blivit mo
derniserade, en inte oväsentlig ökning sedan 1970-talets första år då 
1 500-2 000 lägenheter årligen byggdes om. Det nya bostadsfinansie
ringssystcmet innebär att räntesubventioner skall utgå även för sådana 
ombyggnadsförctag som tidigare inte kunde få bostadslån med kapital
kostnadsomfördelning. Detta bör kunna främja en ytterligare ökning av 
moderniseringsverksamheten. 

De vidgade finansieringsmöjligheterna under senare år för förnyelse 
av den äldre bostadsbebyggelsen möjliggör förbättringar för de boende 
såväl inom själva bostäderna som i den yttre miljön. I detta samman
hang vill jag också erinra om det av riksdagen nyligen fattade beslutet 
att statliga bidrag skall kunna utgå för miljöförbättrande åtgärder i 
tidigare byggda områden. I samband med det beslutet anvisade riks
dagen ytterligare anslag på 15 milj. kr. för innevarande budgetår att 
användas för särskilda insatser för en barnvänlig boendemiljö. Syftet 
med dessa åtgärder är att söka rätta till förekommande brister inom 
bostadsområdena i fråga om utemiljön, lekplatser, tillgången till lokaler 
och service av olika slag, trafikförhållandena etc. 

Beträffande kredit/ örsörjningen träffade delegationen för bostadsfinan
siering även år 1974 överenskommelse med bankinstituten om byggnads
krediter till det statligt belånade bostadsbyggandet. överenskommelsen 
innebar bl. a. att till byggnadskrediterna även hänförs krediter till 
kommuner avseende tomträttsmark. Härigenom tillförsäkras kommuner
na ett finansiellt stöd i avvaktan på att tomträttslån skall utbetalas. Under 
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året har endast mindre störningar inträffat i kreditförsörjningeQ. under 
byggnadstiden. De svårigheter som uppkommit är väsentligen en följd 
av den ändrade produktionsinriktningen inom bostadsbyggandet. Pro
blemen har sålunda i huvudsak gällt småhus, där låntagaren inte_ k~n
nat prestera tillräcklig kontantinsats eller saknat fastare bankförbin
delser. Även i vissa ombyggnadsfall har kreditsvårigheter uppstått på 
grund av bankernas tveksamhet om byggherrarnas ekonomiska stabilitet 
och om deras förmåga att över huvud taget genomföra ombyggnads
företagen. 

När det gäller försörjningen med långfristiga fastighetslån har dele~ 
gationen såväl år 1973 som 1974 träffat överenskommelse med banker
na i syfte att förbättra avlyftssituationen. överenskommelsen för år 
1974 innebar att bankerna åtog sig att under detta år bidra med ca 4 
miljarder kr. till finansieringen av färdiga bostadsfastigheter. Detta till
skott innebar att avlyftsköerna under år 1974 krympte inte oväsentligt. 
Som jag tidigare har nämnt medför den i lägenheter räknat minskade 
bostadsproduktionen inte någon motsvarande nedgång i fråga om bo
stadsinvesteringarna. Förskjutningen mot ett ökat småhusbyggande in
nebär att produktionsvolymen och anspråken på krediter inte har änd
rats mera påtagligt under senare år. Den av riksdagen nyligen beslutade 
kreditpolitiska lagstiftningen (prop. 1974: 168, FiU 1974: 39, rskr 
1974: 357), bör vid behov kunna bidra till en förbättring av avlyfts
situationcn. Beslutet innebär bl. a. att, i den mån överenskommelser 
som säkrar finansieringen av färdiga bostäder inte kan nås, regler om 
allmän placeringsplikt skall kunna tillämpas för att tillgodose bostads
byggandets behov i detta hänseende. 

För att förbättra kreditförsörjningen till främst bostadsbyggandet på 
landsbygd och glesbygd har flera reformer genomförts under år 1974. 
Jag vill sålunda erinra om att möjligheter öppnats för stadshypoteks
föreningarna att bevilja lån till företag utanför s. k. hälsovårdstätort. 
Därtill har riksdagen nyligen fattat beslut om särskilda, gynnsamma 
regler i fråga om fördjupning av statslånet för småhus. Dessa fördjup
ningsregler skall gälla i områden där det föreligger betydande svårigheter 
att erhålla underliggande kredit. Om lånesökanden inte kan få sådan 
kredit upp till statslånets nedre gräns, skall statslånet kunna fördjupas 
så att bottenlån och bostadslån tillsammans uppgår till 95 % av pantvär
det. Vidare har reglerna för lånemyndigheternas kreditriskprövning i 
fråga om småhus som skall bebos av låntagaren ändrats så att ansvaret 
för denna prövning läggs helt på kommunerna. Syftet med ändringen 
har bl. a. varit att anpassa ifrågavarande . låneprövningsregler till nya 
förutsättningar i fråga om byggnadslagstiftningen. 

Enligt låneunderlagsgruppens undersökningar har priserna inom bo
stadsbyggandet - mätt som byggnadskostnaderna per kvadratmeter 
lägenhetsyta i statligt belånade bostadshus - i genomsnitt ökat med 
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ca 8 % under år 1974. Som en följd av kostnadsstegringen under detta 

år har låneunderlags- och pantvärdenivån höjts i olika etapper och· låg 
den 1 januari 1975 8 % högre än ett år tidigare. 

Den numera tillämpade metoden för beräkning av låneunderlag och 

pantvärde innebär att kostnadsökningar som inträffar under ett projekts 
byggnadstid beaktas i samband med -statligt lånebeslut. Låneunderlags

och pantvärdenivån har sålunda i efterhand höjts under år 1974 för 

att tillgodose detta syfte. 
Kostnadsökningarna inom bostadsbyggandet har delvis orsakats av 

avsevärt höjda materialpriser. Mellan januari 1973 och januari 1974 

ökade sålunda materialprisindex med nära 15 %. Den kraftiga prisök
ningen under år 1973 fortsatte även under första kvartalet 1974. För att 
hejda denna utveckling och på så sätt dämpa ökningarna av boende

kostnaderna i nyproducerade hus utvidgades i mars 1974 det då gäl
lande prisstoppet på trävaror, snickerier och monteringsfärdiga trähus 

till att omfatta ett stort antal varor inom byggnadsmaterialsektorn. Pris
stoppet för de material och utrustningsdelar som baseras på trävaror 

kunde dock hävas i september till följd av det prisfall som under som
maren inträffade på vissa av dessa varor. För andra varor stabiliserades 

prisnivån under hösten. 
Den av 1974 års riksdag beslutade tillfälliga kompensationen för mer

värdeskatt på bostadsbyggen har också medfört en begränsning av kost
nadsökningarna inom bostadsbyggandet. Dylik kompensation utgår för 
sådan ny- eller ombyggnad av bostadshus som avslutas under år 1974 

eller påbörjas under detta år och avslutas före utgången av år 1975. För 

flerfamiljshusen beräknas kompensationen sänka byggnadskostnaderna 
med 7 a 8 %, vilket motsvarar 4 a 5 % lägre hyra eller årsavgift. 

Hyrorna i det äldre bostadsbcståndet ökade under år 1974 ganska 
kraftigt. Detta berodde till en del på att den allmänna räntenivån höj
des väsentligt under året men framför allt på höjda kostnader för drift 
och underhåll av fastigheterna. Härtill kommer att effekterna av olje
krisen i många fall slog igenom fullt ut i hyrorna först under år 1974. 

De hyresstegringar som sålunda uppkommit reduceras dock avsevärt 
för stora hushållsgrupper genom bostadstilläggen. I sammanhanget vill 
jag erinra om de reformer i fråga om bostadstilläggen som genomför
des fr. o. m. den 1 januari 1974 och som innebar en höjning av de övre 

hyresgränserna för det statskommunala bostadstillägget och en utvidg

ning av detta till låginkomsttagare utan barn. Statens utgifter för bo
stadstilläggen beräknas uppgå till närmare 1,3 miljarder kr. under inne

varande budgetår. Härtill kommer den kommunala delen av tilläggen, 
omkring 250 miljoner kr. 

I detta sammanhang vill jag även erinra om att enligt beslut av 1974 
års riksdag särskilda lån och bidrag kan utgå för förbättring av värme
isolering och andra åtgärder som medför en minskad bränsleförbruk-
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ning i bostadshus och andra byggnader. Genom dylika energibespa
rande åtgärder bör kostnaderna för uppvärmning av busen kunna mins

ka. Statsmakterna har anvisat totalt 370 milj. kr. för detta ändamål, 

varav 260 milj. kr. avser åtgärder inom bostadsbeståndet. 
Jag övergår nu till frågan om bostadsbyggnadsplanen. Den av förra 

årets riksdag antagna bostadsbyggnadsplanen för år 1975 omfattar en 
ram för beviljande av bostadslån för nybyggnad om 8 375 000 m2 vå

ningsyta, motsvarande ett beräknat antal lägenheter av 75 000 jämte 
lokaler som omfattas av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. 
Antalet lägenheter som ryms inom denna ram kan med hänsyn till den 
ökande andelen småhus numera beräknas till ca 72 500. Ytramen för 
bostadslägenheter beräknas till 7 820 000 m2 våningsyta. Den gemen

samma ramen innefattar därtill bostadskomplement med 350 000 m2 

våningsyta, lokaler i äldre områden med 20 000 m2, skollokaler i inte

grerade anläggningar med 50 000 m2 och barnstugor med 135 000 m2. 
Den nyss nämnda ytan om 20 000 m2 utgör en särskild delram för ny
byggnad av lokaler i äldre bostadsområden. 

Planen omfattar vidare ett byggande utan statliga lån som beräknas 
uppgå till 8 000 lägenheter. De båda ramarna för bostadsbyggandet ger 

sålunda utrymme för beslut om bostadslån och byggnadstillstånd för 

företag med sammanlagt drygt 80 000 lägenheter. För ramarna gemen

samt tillkommer en projektreserv om 10 000 lägenheter jämte lokaler 

som byggs med stöd av statligt lån. . 
Påbörjandet har under senare år understigit det utrymme för bo

stadsbyggande som ramarna medgett. Nu föreliggande uppgifter om 
planerad igångsättning under år 1975 tyder inte på någon förändring i 
detta hänseende. Enligt nationalbudgeten kommer påbörjandet detta år 
att omfatta ca 72 000 lägenheter. Med hänsyn till att ramarna till större 
delen redan har fördelats på kommunerna föreslår jag inte någon änd
ring i den preliminärt fastställda planen för år 1975. 

En svag ökning av igångsättningen är sålunda möjlig under år 1975, 
och då i första hand i vad avser andra halvåret. Som en följd av låg 

igångsättning under år 1974 och första halvåret 1975 kan färdigställan

det däremot antas sjunka. De bostadspolitiska reformer som nyligen ge

nomförts i fråga om bl. a. bostadsfinansieringen och bostadstilläggen 

bör enligt min mening ge förutsättningar för en gynnsammare utveck

ling av bostadsproduktionen. Med hänsyn härtill och till att bostads

byggnadsplanen bör ge utrymme för den produktion som visar sig vara 

behövlig förordar jag att bostadsbyggnadsplanen för åren 1976 och 
1977 får samma omfattning som för år 1975 med undantag för att pla

nen för år 1977 inte bör inrymma någon projektreserv. 
Antalet outhyrda lägenheter fortsätter, som jag tidigare redovisat, att 

öka på många orter. I förra årets statsverkproposition (bil. 14 s. 125) 
uttalade jag att förekomsten av ett betydande antal tomma lägenheter i 
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en ort eller region borde beaktas vid fördelning av bostadsbyggnadsramar 
och turordning inom ramarna. Bostadsstyrelsen bar i remissyttrande över 

boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas betänkande Lägenhets• 
reserv aktualiserat frågan om en sådan situation också bör kUnna föran

leda begränsning av redan på län och kommuner fördelade ramar. För 
egen del anser jag att det ligger i sakens natur att också sådana ramar 

skall kUnna begränsas när utvecklingen ger anledning därtill. Självfallet 

kan sådana begränsningar inte göras när fördelningen har fullföljts till 
beslut om bostadslån. Vidare bör varsamhet iakttas när det gäller att be

gränsa ramar på ett sätt som påverkar redan turordnade projekt. 

Som jag nyss nämnt bar moderniseringsverksamheten utvidgats 
avseviirt under senare år. Med tanke på det önskvärda av ·en fortsatt 

ökad modernisering av det äldre bostadsbeståndet föreslår jag att out

nyttjade delar av nybyggnadsramarna för år 1975 får - liksom gällde 
i fråga om ramarna för åren 1973 och 1974 - tas i anspråk för om
byggnads- och förbättringsverksamhet om så behövs. Utgångspunkten 
bör härvid vara att ombyggnad av två lägenheter genomsnittligt kräver 

ungefär samma investeringsutrymme som nybyggnad av en lägenhet. 
Medelsramen för beviljande av bostadslån för nybyggnad under år 

1975 beräknar jag enligt följande sammanställning. Fördelningen mel
lan småhus och flerfamiljshus bar jag beräknat så att 60 %, i lägen
heter räknat, av långivningen kommer att avse småhus. De av bostads

styrclsen angivna genomsnittsbeloppen har räknats upp med hänsyn till 
dels den höjning av låneunderlags- och pantvärdcnivå som regeringen 
beslutade förra året, dels den utökning av statslånets storlek - för 
småhus som skall bebos av låntagaren från 20 till 25 % och för koopera
tiva företag från 28 till 29 % av låneunderlaget - som riksdagen nyli
gen beslutade. 

Antal Genomsnittligt Totalt lånebelopp 
lägenheter lånebelopp (kr.) (milj. kr.) 

Lån för flerfamiljshus 29000 29600 858 
Lån för småhus 43 500 35 500 ] 544 

Summa 72500 2402 

Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga medcls

ramen dels vid sådana ändringar i fråga om de genomsnittliga låne

beloppen som kan bli en följd av ändringar i produktionsinriktningen, 
låneunderlagsnivån m. m., dels i samband med eventuella vidgningar av 
det garanterade programmet genom ianspråktagande av projektreser
ven. 

Medelsramcn för beslut om lån för ombyggnader och räntebärande 
förbättringslån har preliminärt fastställts till 240 milj. kr. för år 1975. 

Med hänsyn till den prisstegring som skett inom byggandet förordar 

6 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bil. 14 
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jag att ramen fastställs till 250 milj. kr. Behovet av medel för om
byggnads- och förbättringsverksamhet kan väntas öka bl. a. till följd 
av de reformer i fråga om bostadsfinansieringen som nyligen beslutats 
och som även avser ombyggnader. Av denna anledning föreslår jag 
att ramen för år 1976 vidgas till 270 milj. kr. 

För beslut om förhöjt låneunderlag för kulturhistoriskt värdefull be
byggelse gäller för år 1975 en särskild ram om 10 milj. kr. I avvaktan på 
ytterligare erfarenhet av denna verksamhet förordar jag att ramen för 
beslut om förhöjt låneunderlag bestäms till oförändrat 10 milj. kr. för 
år 1975 och preliminärt till samma belopp för år 1976. 

Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga medels
ramarna för sådan ökning av ombyggnads- och förbättringsverksamheten 
som behövs av sysselsättningsskäl. Därjämte bör, som jag har anfört i 
det föregående, ramarna få ökas i den mån ramarna för nybyggnad inte 
utnyttjas. 

Det nya bostadsfinansieringssystemet förändrar, som jag tidigare sagt, 
i hög grad beräkningarna av anslaget Lånefonden för bostadsbyggande. 
Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 1 670 milj. kr., en minsk
ning med 1485 milj. kr. Den kraftiga minskningen uppkommer helt 
som en följd av den ändrade finansieringsordningen. Anslaget har näm
ligen tidigare belastats av utgifter för räntelån och skuldökning på pari
tetslån, vilka nu bortfaller. 

Statens utgifter för de nya räntesubventionerna - vilka ersätter ut
gifterna för räntelån och skuldökning på paritetslån - har jag i det 
föregående föreslagit bli redovisade på det på driftbudgeten upptagna 
anslaget Räntebidrag m. m. 

Jag går nu över till att behandla vissa lånefrågor. 
Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning föreslagit att belå

ningen av nybyggda småhus förbättras. Förslaget avser den nuvarande 
bestämmelsen att bostadslån för nybyggnad av småhus inte skall utgå 
om kostnaden överstiger pantvärdet för ett småhus med normal stan
dard och med en Iägenhetsyta om 125 m2• Bestämmelsen medför enligt 
styrelsen besvärande gränsdragnings- och tolkningsproblem. Styrelsen 
anser att kostnadsgränsen bör ersättas av en maximering av låneunder
lag och pantvärde till ett belopp som svarar mot nämnda pantvärde
gräns. 

Riksdagen har vid behandlingen av prop. 1974: 150 beslutat att hos 
Kungl. Maj:t hemställa om förslag till riksdagen om en höjning av låne

underlaget för småhus så att det motsvarar pantvärdct. Beredningen av 
denna fråga pågår i regeringens kansli. 

I detta sammanhang vill jag även ta upp frågan om vidgade möjlig
heter för bostadsföretag att erhålla bostadslån för förvärv av fastig
heter. Gällande regler innebär att kommun eller allmännyttigt bostads
förctag kan få lån för förvärv av tidigare statsbelånat hus. Genom ett 
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sådant lån kompletteras det förut beviljade lånet upp till en övre låne
gräns av 100 % . Huvudregeln är att det förut beviljade lånet inte har 
utbetalats. Om det finns påtaglig risk för förlust på lånet får dock för
värvslån utgå utan hinder av att utbetalning har skett. Vidare kan rege
ringen i sådant fall medge jämkning av lånevillkor för att förlusten 

skall kunna undvikas eller minskas. 
I gemensam framställning från Industrins bostadsförening och Sve

riges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) hemställs om prövning av 
möjligheterna för ett allmännyttigt företag att, trots att förlustrisk inte 
föreligger, erhålla förvärvslån för att överta ett fastighetsbestånd tillhö

rigt en stiftelse, som förvaltas av ett industriföretag. övertagandet skulle 
vara motiverat av främst strävandena att öka förutsättningarna för en 
rationell fastighetsförvaltning. I framställningen uppges att förvärv av 
detta slag är aktuella på flera orter. 

Det är enligt min mening önskvärt att söka tillvarata alla möjligheter 

till kostnadsbesparande åtgärder inom bostadsförvaltningen. En sådan 
åtgärd kan vara att skapa större förvaltningsenheter som ger förutsätt
ningar för en effektivare och mera rationell fastighetsförvaltning. Det 
bör därför enligt min mening öppnas möjlighet för kommuner och all
männyttiga företag att under vissa förutsättningar - i syfte som här 
nämnts eller om det annars finns godtagbara skäl för förvärvet - få lån 
för förvärv av bostadsfastighet även om det inte finns en omedelbar 
och påtaglig risk för förlust på statslånet. Jag förordar att regeringen 
utverkar riksdagens bemyndigande att, efter prövning i varje särskilt 
fall, medge förvärvslån under nämnda förutsättningar. 

Möjligheten att erhålla lån för förvärv av bostadsfastigheter är f. n. 
begränsad till kommun och allmännyttigt bostadsföretag. Jag föreslår 
att denna möjlighet vidgas att gälla även för bostadsrättsföreningar som 
kan erhålla bostadslån med 29 % av låneunderlaget och med en övre 
lånegräns vid 99 % av pantvärdet. 

Lcin för täckande av hyresförluster kan enligt gällande bestämmelser 
utgå för sådana förluster som uppkommit under åren 1971-1974. Bo
stadsstyrelsen föreslår att lånemöjligheterna utsträcks till att gälla för
luster uppkomna under år 1975. 

Uthyrningssvårigheterna har, som jag tidigare berört, fortsatt att öka 
även under år 1974 på många håll i landet. De därav betingade hyres
förlusterna har för många bostadsföretag medfört växande ekonomiska 
problem. Nedgången i bostads byggandet leder efter hand till ett minskat 
tillskott av nya bostäder. I förening med den efterfrågestimulans som 
reformerna på finansicringsområdet innebär kan detta medföra en för
bättrad uthyrningssituation för företagen. Denna förbättring kommer 
dock att ta viss tid. Av denna anledning förordar jag att lån för täckande 
av hyresförluster utgår även för åren 1975 och 1976. 

Även andra åtgärder kan behöva vidtas för att minska problemen 
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med de lediga lägenheterna. I vissa situationer kan en förändring av 
liigenlzetssammansättningen i ett bostadsområde med tomma lägenhe
ter göra lägenheterna mera attraktiva för många bostadssökande. En 
dylik förändring kräver ombyggnad genom sammanslagning eller upp
delning av lägenheter. 

Möjligheterna att ge bostadslån för ombyggnad begränsas emellertid 
av vissa regler. En förutsättning är att åtgärden medför en väsentlig 
ökning av bostadsvärdet. En annan är att ombyggnadskostnaden inte 
medför så höga hyror eller årsavgifter att påtaglig risk för förlust på 
statslånet uppkommer. Ombyggnad av den typ jag här har nämnt skulle 
troligtvis många gånger inte uppfylla dessa krav. I den mån hyresför
luster kan begränsas genom dylika ombyggnader, bör emellertid enligt 
min mening bostadslån kunna utgå utan hinder av gällande bestämmel
ser i nämnda hänseenden. En förutsättning bör dock vara att kommu
nen lämnar borgen för lånet. Vidare skall hyresförlustema vara bety
dande och förlusterna kunna antas bestå under en längre tid om inte 
ombyggnad sker. Slutligen bör sökanden kunna göra det troligt att om
byggnaden minskar de löpande hyresförlustema. I avvaktan på erfaren
heter av den vidgade långivningen bör beslut i låneärendena tills vidare 
meddelas av regeringen. 

I detta sammanhang kan jag även nämna att SABO hemställt om att 
prelimiizi.irt beslut om hyresförlustlån skall kunna meddelas redan under 
löpande bokföringsår och avse t. ex. förlusterna under de sex första må
naderna av bokföringsåret. Enligt nuvarande regler kan hyresförlustlån 
meddelas först efter det att bokföringsåret har avslutats. Det preliminärt 
utbetalade beloppet skall enligt SABO:s förslag avräknas mot det slutliga 
lånebeslutet. Ett dylikt förfarande skulle, menar SABO, förbättra bo
stadsföretagens likviditet vilken successivt försämrats till följd av de tom
ma lägenheterna. Med hänsyn till den budgetmässiga effekten av för
slaget är jag inte beredd att förorda någon generell möjlighet till för
skottsutbetalningar av hyresförlustlån. Om hyresförlusterna är påtagliga 
och företagets fortbestånd hotas bör efter särskild prövning av regering
en preliminärt hyresförlustlån kunna beviljas. Lån bör utgå med be
gränsat belopp så att det inte överstiger det lån som slutligt beviljas. 

Även andra åtgärder kan vidtas för att begränsa hyresförlusterna för 
tomma lägenheter. Bostadsstyrelsen har i sitt yttrande över betänkandet 
Lägenhetsreserv pekat på att sådana förluster kan begränsas genom 
temporär uthyrning av bostäder till loknler. I anslutning härtill vill jag 
framhålla att länsbostadsnämnd enligt gällande regler kan medge att 
bostäder får utnyttjas som lokaler av sådan art som kan räknas in i 
låneunderlaget. Medgivande härom förutsätter dock att lånevillkoren för 
de bostäder som tas i anspråk ändras så att de till bostäderna hänförliga 
räntesubventionerna inte utgår. Jag förordar att sådant medgivande på 
samma villkor skall få avse även temporär användning för annat ändamål 
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under förutsättning att behovet av statliga hyresförlustlån härigenom på
tagligt minskar. Fråga om medgivande i dessa fall bör prövas av rege

ringen. 
I detta sammanhang vill jag också ta upp de ekonomiska problemen 

för vissa studentbostadsföretag. Som jag tidigare redovisat var ca 5 000 
rum och lägenheter outhyrda i dessa företags fastighetsbestånd under 
hösten 1974. Enligt bostadsstyrelsen kan åtgärder av olika slag behöva 
vidtas för att förbättra dessa företags ekonomi. Styrelsen föreslår att 
statliga ränte- och amorteringsfria lån skall kunna utgå för ombyggnad 
av smålägenheter i studentbostadshus till större lägenheter. Vidare före
slår styrelsen att studentbostadsföretagens inventarielån skall kunna 
avskrivas när särskilda skäl därtill föreligger. Regeringen bör enligt 
bostadsstyrelsens förslag utverka riksdagens bemyndigande att besluta 
om stöd i dessa former. 

Den ogynnsamma ekonomiska situationen för vissa studentbostads
företag, som främst beror på ett minskande studentantal och därmed 
en minskad efterfrågan på bostäder, kan kräva särskilda insatser från 
statsmakternas sida. I detta sammanhang vill jag erinra om att genom 
beslut av 1974 års riksdag regeringen kan medge förlängd ränte- och 
amorteringsfrihet för tilläggslån och motsvarande delar av bostadslån 
till studentbostadsföretag. Jag vill även erinra om de särskilda regler 
i fråga om eftergift av hyresförlustlån som tillämpas för studentbostads
företag och vilka jag redovisat under anslaget Eftergift av hyresförlust
lån. 

Beträffande bostadsstyrelsens förslag om räntefria ombyggnadslån 
och avskrivning av inventarielån är jag emellertid inte beredd att för
orda ett generellt bemyndigande av den innebörd styrelsen föreslagit. 
Frågor om sådana åtgärder bör efter prövning från fall till fall under
ställas riksdagen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. uttala sig för en bostadsbyggnadsplan för år 1975 med den 

omfattning och fördelning jag har förordat, 
2. medge att ramen för beviljande av bostadslån till nybyggnad 

under år 1975 fastställs till 8 375 000 m2 våningsyta, motsva
rande ett beräknat antal lägenheter av 72 500 jämte lokaler 
som omfattas av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, 

3. medge att ramarna för bostadslån och byggnadstillstånd för 
nybyggnad under år 1975 får tas i anspråk för ombyggnads
och förbättringsverksamhet, i den mån de inte utnyttjas helt 
för sitt ändamål, 

4. medge att ramen för beviljande av bostadslån till nybyggnad 
under vart och ett av åren 1976 och 1977 får samma omfatt
ning som den under 2 föreslagna ramen för år 1975, 

5. medge att av ramen för bostadslån för vart och ett av åren 
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1975-1977 högst 20 000 m2 våningsyta får tas i anspråk för 
nybyggnad av lokaler i äldre bostadsområden, 

6. medge att regeringen meddelar bestämmelser om projektreserv 
för åren 1975 och 1976 i enlighet med vad jag förordat, 

7. medge att beslut om bostadslån till nybyggnad meddelas intill 
ett belopp av 2 402 000 000 kr. under år 1975, 

8. medge att beslut om bostadslån till ombyggnad samt räntebä
rande förbättringslån meddelas intill ett belopp av 250 000 000 
kr. under år 1975 och 270 000 000 kr. under år 1976, 

9. medge att beslut om förhöjt låneunderlag för kulturhistoriskt 
värdefull bostadsbebyggelse får meddelas inom en ram av 
10 000 000 kr. under vart och ett av åren 1975 och 1976, 

10. bemyndiga regeringen att under de förutsättningar som har 
angetts i det föregående besluta om ändring av de under 7, 8 
och 9 upptagna ramarna, 

11. medge att långivningen avseende kostnader för outhyrda lä
genheter får avse även hyresförluster uppkomna under åren 

1975 och 1976, 
12. medge att lån för hyresförluster i vissa fall får utgå prelimi

närt enligt vad jag har förordat, 
13. godkänna i det föregående ändrade grunder för beviljande av 

bostadslån för förvärv av bostadsfastigheter och för ombygg

nad, 
14. till Lånefonden för bostadsbyggande för budgetåret 1975176 

anvisa ett investeringsanslag av 1 670 000 000 kr. 
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IV: 12. Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

1973/74 Inkomst 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1849 557 
1000 
1000 

Behållning 

87 

12 838 865 

Från fonden bestrids utgifter för lån för anskaffning och förnyelse av 
inventarier i bostad, som är avsedd att uthyras i möblerat skick och till
godose ett mera kortvarigt behov av bostad för ensamstående person el
ler annat mindre hushåll. Lån kan beviljas bolag, förening eller stiftelse 
som svarar för inredning av sådan bostad. Lån kan beviljas intill 1 800 
kr. per rum. Lånebestämmelserna finns i kungörelsen (1959: 371) om 
lån från lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder (ändrad se

nast 1973: 328). 

Bostadsstyre/sen 

Bostadsstyrelsen föreslår att anslaget för budgetåret 1975/76 uppförs 
med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Vid utgången av budgetåret 1973/74 utestod i form av inventarielån 
ett totalt belopp av 37,5 milj. kr., varav 34,3 milj. kr. avsåg studentbo
städer. Antalet lån avseende studentbostäder var 190. 

Under budgetåret 1973/74 utbetalades lån till ett totalt belopp av 
1 457 700 kr., och till fonden inflöt i form av amorteringar och inlösen 
av lån 3 307 257 kr. Vid budgetårets utgång fanns en behållning på an
slaget av 12 838 865 kr. Av detta belopp var 500 000 kr. bundna genom 
ett beslut om lån som ännu inte var utbetalat. 

Styrelsen räknar med en långivning omfattande högst ca 1 000 rum 
under vart och ett av budgetåren 1974/75 och 1975/76. Det totala låne
beloppet per budgetår kan beräknas till 1,8 milj. kr. Av styrelsens an
slagsberäkning framgår bl. a. att inflytande amorteringar är större än 
den beräknade långivningen. Det behövs därför endast ett formellt an
slag för budgetåret 1975/76. 

Föredraganden 

Jag biträder bostadsstyrelsens förslag beträffande anslaget till före
varande lånefond. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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IV: 13. Lånefonden för kommunala markförvärv 

1973/74 Utgift 64165 645 
1974/75 Anslag 125 000 000 
1975/76 Förslag 150 000 000 

Behållning 

88 

95 086 690 

Lånebestämmelserna finns i kungörelsen (1968: 227) om markför

värvslån till kommun (ändrad senast 1974: 955). Dessa bestämmelser in
nebär i korthet att kommun kan erhålla lån av statsmedel för förvärv av 
dels sådan fast egendom i område utan samlad äldre bebyggelse (exploa

teringsområde) som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning, dels sådan fast 
egendom i område med samlad äldre bebyggelse (saneringsområde) som 
efter ny- eller ombyggnad till större delen skall utnyttjas för bostadsän

damål. 

Bostadsstyrelsen 

Ansökningar avseende förvärv under år 1973 bar inkommit med ett 
totalt belopp av 130,3 milj. kr., varav 102,6 milj. kr. avser förvärv i ex
ploateringsområden och 27,7 milj. kr. förvärv i saneringsområden. En

ligt styrelsens mening är förutsättningar för lån uppfyllda beträffande 
förvärv i exploateringsområden till ett belopp av ca 85 milj. kr. På 
grund av den utökade medelstillgången har styrelsen kunnat tillstyrka 

lån även för förvärv i saneringsområden. Så har skett till ett belopp av 

ca 11 milj. kr. 
Jämfört med år 1972 har det sökta beloppet avseende förvärv under 

år 1973 minskat med ca 16 milj. kr. Denna minskning avser till ca 15 
milj. kr. förvärv i exploateringsornråden. 

Storleken av det sökta beloppet avseende förvärv i saneringsområden 
under år 1973 bör ses mot bakgrund av de före den 1 januari 1974 gäl
lande lånebestämmelserna om prioritering av mark.förvärv i exploate
ringsområden. Många kommuner torde ha avstått från att ansöka om 

lån för förvärv i saneringsområden. 

Enligt de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen för programpe

rioderna 1972-76, 1973-77 och 1974-78 var andelen lägenheter på 

kommunägd mark 68 %, 67 % resp. 64 %. Andelen lägenheter i flerfa
miljshus belägna på kommunägd mark i exploateringsområden var 

82 % avseende perioden 1973-77 och 81 % avseende perioden 1974-
78. Motsvarande andelar i saneringsområden var 40 % för båda pro
gramperioderna. Andelen lägenheter i småhus belägna på kommunägd 

mark var 65 % avseende perioden 1973-77 och 62 % avseende perio

den 1974-78. 
Med ledning av uppgifter underhand från vissa kommuner har styrel

sen kunnat konstatera att låneanspråken avseende förvärv i sanerings-
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områden under år 1974 kommer att öka betydligt jämfört med år 1973. 
Med hänsyn härtill torde de för budgetåret 1974175 för utlåning till
gängliga medlen (anslag 125 milj. kr. + amorteringar ca 14 milj. kr.) 
inte vara tillräckliga. Den ökande saneringsverksamheten och den 
därvid ökande kommunala markförvärvsaktiviteten i saneringsområden 
torde för de närmaste åren medföra betydligt större låneanspråk av
seende förvärv i sådana områden än det i tidigare ansökningar redovi
sade behovet. 

Mot bakgrund härav och uppgifterna om den minskande andelen lä
genheter på kommunägd mark anser styrelsen det angeläget att anslaget 
till lånefonden ökas för att underlätta för kommunerna att bygga upp en 
god markberedskap och därigenom positivt inverka på samhällspla
nering och plangenomförande. 

Styrelsen anser att för markförvärv i exploateringsområden bör be
räknas 125 milj. kr. och för markförvärv i saneringsområden 100 milj. 
kr. Under budgetåret 1975176 beräknas fonden tillföras ca 20 milj. kr. i 
amorteringar. Med hänsyn härtill erfordras ett anslag till fonden på 205 

milj. kr. 

Föredraganden 

1974 års riksdag (prop. 1974: 150, CU 1974: 36, rskr 1974: 372) har 
beslutat om vissa reformer på det markpolitiska området. Riksdagens 
beslut innebär bl. a. att ett s. k. markvillkor skall tillämpas i samband 
med den statliga bostadslångivningen. Villkoret innebär att bostadslån 
i allmänhet kan utgå endast om marken upplåtits av kommunen. Un
dantag skall dock göras för enfamiljshus som skall bebos av låne
sökanden (dvs. styckebyggda småhus), under förutsättning att marken 
inte upplåtits av byggintressent. 

Vissa övergångsbestämmelser gäller för tillämpningen av markvillko
ret. Under en övergångstid skall den som den 1 november 1974 ägde 
mark eller innehade den med tomträtt kunna få statslån för bostads
bebyggelse på marken. övergångsregler gäller beträffande nyexploa
teringsområden fram till den 1 juli 1984. I saneringsfallen gäller mark
villkoret med vissa undantag endast framtida förvärv. 

I prop. 1974: 150 berördes bl. a. frågan om tidsperspektivet för de 
kommunala markförvärven. Enligt statsmakternas tidigare rekommen
dationer borde kommunerna säkerställa mark för tio års byggande. Vid 
min anmälan av denna fråga anförde jag att markvillkoret ger kom
munerna en så stark ställning på det markpolitiska området att det 
är motiverat med en förkortning av nämnda tidsperspektiv till sex a 
åtta år. Jag framhöll också att ett onödigt långt tidsperspektiv vid 
markförvärven dessutom innebär en belastning på den kommunala eko
nomin som bör undvikas. Riksdagen har inte haft någon erinran mot 
dessa uttalanden. 
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En förkortning av tidsperspektivet för markförvärven motiverar en
ligt min mening en däremot svarande minskning av amorteringstiden 
för markförvärvslånen. Jag förordar därför att amorteringstiden mins
kas från tio till sju år. Den kortare amorteringstiden bör tillämpas 
fr. o. m. den 1 juli 1975. 

I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om tillämpnings
området för markförvärvslångivningen. 1973 års riksdag framförde 
(CU 1973: 18 och 19, rskr 1973: 208), i anslutning till sin behandling 
av förslagen till reformer för att främja saneringsverksamheten inom 
äldre bostadsområden, önskemål om en översyn av bl. a. förköpslagen 
(1967: 868). Härtill borde även en översyn av förutsättningarna för mark
förvärvslångivningen knytas an. 

På grundval av förslag i prop. 1974: 152 har riksdagen (CU 1974: 
36 rskr 1974: 372) nyligen beslutat om vissa ändringar i förköpslagen. 
Ändringarna innebär bl. a. att kommunerna får bättre möjligheter att 
utöva förköp som ett led i bostadssaneringsverksamheten. Förköpsrät
ten bör i första hand utövas för bostadsfastigheter men bör också 
kunna komma i fråga beträffande fastigheter som används för annat 
än bostadsändamål och som är i behov av upprustning. 

För att uppnå full överensstämmelse mellan markförvärvslångivningen 
och förköpslagen skulle krävas en utvidgning av tillämpningsområdet för 
markförvärvslånen till att gälla även förvärv av saneringsfastigheter som 
skall användas för annat än bostadsändamål. Markvillkoret avser i 
saneringsfallen endast sådana fastigheter som efter ny- eller ombygg
nad skall unyttjas för bostadsändamål. Jag vill erinra om att det vid för
värv av saneringsfastigheter - i motsats till vad som ofta är fallet vid 
förvärv av mark inom nyexploateringsområden - i regel är bestämt 
vilken typ av bebyggelse som får ske på fastigheten. Jag finner det där
för inte vara motiverat att vidga markförvärvslångivningen till förvärv 
även av fastigheter som skall användas för anna ändamål än bostäder. 

Införandet av markvillkoret medför, som jag framhöll vid min be
handling av markfrågorna i prop. 1974: 150, att kommunernas möj
ligheter att finansiera markförvärven bör förbättras. De av statsmak
terna beslutade ändringarna i kommunallagarna, som innebär att kom
mun skall kunna överta lån i förvärvad egendom och genom köpeskil
lingsrevers uppta lån från säljaren utan att detta skall inkräkta på ut
rymmet för kommunernas underställningsfria lånerätt, medför förbätt
ringar i detta hänseende och minskar anspråken på annan lånefinansie
ring. 

Vid min anmälan av markfrågorna i nämnda proposition förut
skickade jag också att markförvärvslånefondens utlåningskapacitet måste 
utökas i den mån markvillkoret genomfördes. Byggkonkurrensutredning
en föreslog i sitt betänkande (SOU 1972: 40) Konkurrens i bostadsbyg
gandet att utlåningskapaciteten borde utökas till 250 milj. kr. Förut-
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sättningarna för utredningens kalkyl har emellertid väsentligt förändrats, 
främst på grund av det minskade bostadsbyggandet men också genom 
att den fastställda övergångsperioden för markvillkoret är längre än 
vad utredningen föreslog. Sedan byggkonkurrensutredningen gjorde 
sina beräkningar har fonden också tillförts allt större amorteringar. 
Det bör också påpekas att utredningens kalkyler inte tillräckligt be
aktat att många kommuner även i fortsättningen bör kunna finansiera 
markförvärven på annat sätt än genom markförvärvslån. På sikt kom

mer anslagsbehovet ytterligare att påverkas av den av mig nu förordade 
förkortningen av amorteringstiden för markförvärvslånen. En sådan för
kortning får dock inte någon effekt för budgetåret 1975/76. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att anslaget för nästa budgetår 
ökas med 25 milj. kr. och alltså förs upp med 150 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godta den av mig förordade förkortningen av amorteringstiden 

för markförvärvslån, 
2. till Lånefonden för kommunala markförvärv för budgetåret 

1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 150 000 000 kr. 

IV: 14. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

12 942 287 

1000 
1975/76 Förslag 1 000 

Behållning 19 000 000 

Från fonden utbetalas lån till nybyggnad, ombyggnad eller köp av 
samlingslokaler enligt kungörelsen (1973: 400, ändrad 1974: 954) om 
statligt stöd till allmänna samlingslokaler. En redogörelse för lånebe
stämmelserna har lämnats under anslaget Anordningsbidrag m. m. till 
allmänna samlingslokaler (B 9). Vidare utbetalas från fonden lån enligt 
kungörelsen (1957: 367, upphävd 1973: 400) om statslån för anordnande 
av allmänna samlingslokaler m. m. 

För varje budgetår fastställs en ram för långivningen. Denna ram om
fattar också bidragsgivningen från anslaget B 9. Ramfrågan har behand
lats under sistnämnda anslag. 

Bostadsstyrelsen 

Vid ingången av budgetåret 1974175 fanns en behållning på anslaget 
av 19,0 milj. kr. vartill kommer fondens kontanta behållning på 5,2 milj. 
kr., sammanlagt 24,2 milj. kr. Amorteringarna kan beräknas till ca 3 
milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1974175 och 1975/76. 

Lån beviljade under ett budgetår antas bli utbetalda med en tredjedel 
under följande budgetår och återstoden under det därpå följande bud
getåret. 
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Vid utgången av budgetåret 1973/74 fanns beviljade men inte utbe
talade lån enligt 1957 års kungörelse till ett. belopp av 18 milj. kr. Be
loppet kan beräknas bli utbetalt under budgetåren 1974/75 och 1975/76. 

Av lån enligt gällande kungörelse beviljade under budgetåret 1973174 
beräknas 2,5 milj. kr. bli utbetalade under budgetåret 1974175 och 3,8 
milj. kr. under budgetåret 1975176. Under sistnämnda budgetår skulle 
också utbetalas en tredjedel av det under budgetåret 1974175 beviljade 
lånebeloppet, dvs. ca 3,5 milj. kr. 

Dessa beräkningar ger en total utbetalning av lån t. o. m. budgetåret 
1975176 på (18,0+2,5+3,8+3,5 =) 28 milj. kr. Tillgängliga medel -
behållningen på anslaget jämte inflytande amorteringar - kan beräknas 
till ca (24,2+3,0+3,0 =) 30 milj. kr. De gjorda beräkningarna innebär 
att anslaget endast behöver anvisas med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder bostadsstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Låne/ ond en för allmänna samlingslokaler för budgetåret 
1975176 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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V FONDEN FÖR LÅNEUNDERSTÖD 

V: 10. Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbcbyggelse 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

10 000 000 

14.000 000 

93 

Från anslaget, som anvisades första gången för budgetåret 1974/75, 

utbetalas lån enligt bestämmelserna i kungörelsen (1974: 255, ändrad 

1974: 951) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyg

gelse. För långivningen gäller en av riksdagen fastställd ram som för 
vart och ett av åren 1974 och 1975 uppgår till 20 milj. kr. (prop. 1974: 1, 
bil. 14, Cu 1974: 13, rskr 1974: 86). 

Bostadsstyre/sen 

Endast en framställning om tilläggslån har hittills inkommit. Någon 
erfarenhet av denna långivning har diirför ännu inte erhållits. Med hän
syn härtill föreslår styrelsen att ramen för år 1976 fastställs till oföränd
rat 20 milj. kr. Med utgångspunkt i en långivning motsvarande gällande 
och föreslagna ramar föreslår styrelsen att anslaget för budgetåret 
1975/76 anvisas med ett belopp av 20 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag biträder bostadsstyrelsens förslag att ramen för beviljande av till
läggslån under år 1976 fastställs till 20 milj. kr. 

Riksdagen har (prop. 1974: 170, CU 1974: 37, rskr 1974: 373) med
gett att Stiftelsen Umeå studentbostäder för ombyggnad av vissa stu
dentbostäder beviljas ett . under tio år ränte- och amorteringsfritt lån, 
motsvarande en kostnad av 3 987 000 kr. enligt kostnadsläget i juni 
1974. Enligt riksdagens beslut skall lånet utbetalas från ifrågavarande 
anslag. Med beaktande härav och i avsaknad av erfarenheter rörande 
omfattningen av tilläggslångivningen bör anslaget för nästa budgetår 
tas upp med 14 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om tilläggslån meddelas intill ett belopp av 
20 000 000 kr. under år 1976, 

2. till Tilliiggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyg

gelse för budgetåret 1975176 anvisa ett investeringsanslag av 
14 000 000 kr. 
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Register 

Sid. Anslag kr. 
1 ÖTersikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Bostadsdepartementet m. m. 
11 Bostadsdepartementet 7 394 000 
12 Kommitteer m. m. 3 000000 

Extra utgifter 175 000 
Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 150000 

10 719 000 

B. Bostadsbyggande m. m. 
13 Bostadsstyrelsen 15 428 000 
14 Länsbostadsnämndcroa 30 572 000 
16 Bostadstillägg m. m. 1345000 000 
17 Räntebidrag m. m. 2 150 000 000 
19 Eftergift av hyresförlustlån 75000000 
23 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 190 000 000 
28 Bidrag till förbättring av boendemiljön 30000000 
29 Byggnadsforskning 9 000000 
34 Anordoingsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 8 000000 
36 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 4000 000 

3 857 000 000 

C. Planväsendet 
38 Statens planverk 15 762 000 
40 Bidrag till översiktlig planering m. m. 4 000000 

19 762 000 

D. Lantmäteri- och kartväsendet 
43 Organisation, uppgifter m. m. 

Lantmäteriverket 
45 Vissa allmänna myndighetsuppgifter 27 842 000 
47 Förrättnings- och uppdragsverksamhet 1 000 
51 Mätning och kartläggning 37 750 000 
54 Försvars beredskap l 092 000 
55 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 7 000000 

Utrustning 1500000 

75185 000 

Summa för driftbudgeten 3962666 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

IV. Statens utlåningsfonder 
57 Lånefonden för bostadsbyggande 1670000 000 
87 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 1000 
88 Lånefonden för kommunala markförvärv 150 000 000 
91 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 1 000 

1820 002 000 

V. Fonden för låneunderstöd 
93 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 14 000 000 

Summa för kapitalbudgeten 1 834 002 000 

Totalt för bostadsdepartementet 5 796 668 000 

MARCUS BOKTR.STOCKHOLH 1974 740514 



Bilaga 15 till budgetpropositionen 1975 

Industridepartementet 

ÖVERSIKT 

Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden rörande 
den allmänna näringspolitiken, industri och hantverk, mineralförsörj

ning, energiförsörjning, teknisk forskning och industriellt utvecklingsar

bete, officiell provnings- och kontrollverksamhet samt statsägda företag. 

Utvecklingen inom S\'ensk industri 

Industrins utveckling har under efterkrigstiden karaktäriserats av en 
snabb produktions- och produktivitetstillväxt. Av den samlade produk
tionsvolymen i ekonomin har industrins andel vuxit successivt och 
uppgår f. n. till drygt 30 % . Samtidigt har industrins andel av syssel
sättningen minskat något. Denna andel uppgick år 1974 till ca 26 % 

mot ca 29 % i mitten av 1960-talet. Sysselsättning och produktions
volym inom industrin som helhet framgår av följande sammanställ-
ning. 

1965 1970 1974 
1-3 kv. 

Antal sysselsatta (1 000-tal) l 089 1 055 1 053 
Andel av totala sysselsättningen (%) 28,9 27,0 26,3 
Andel av totala produktionen 
(% i 1968 års priser) 27,9 29,6 30,8 

Under de senaste åren har aktiviteten inom den svenska industrin 
gradvis höjts efter avmattningsåren 1971-1972. Den högre produktions
tillväxten - 7 % per år under 1973 och 1974 - har emellertid för
delats ojämnt på industribranscherna. Medan produktionsvolymen ökat 
med mer än 10 % per år inom bl. a. gruvindustrin, massa- och pap
persindustrin, järn- och stålindustrin samt maskin- och transportme
delsindustrin, har produktionstillväxten inom bl. a. livsmedels- samt tex
til- och beklädmdsindustrierna varit svag. 

De svenska industriföretagen har i allt större utsträckning kommit 
att avsätta sin produktion på internationella marknader. Även impor

ten av industriprodukter har ökat i snabb takt. Det vidgade handels
utbytct har resulterat i kraftigt ökade export- och importandelar. Tcn-
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densen till ökad internationalisering och specialisering är gemensam för 
flertalet industribranscher. 

Industrins internationalisering har även kommit till uttryck i en ökad 
utlandsetablering. Antalet anställda i svenska producerande dotterbolag 
utomlands har successivt ökat och uppgick i början av 1970-talet till 
omkring 180 000 personer, varav merparten inom verkstadsföretag. 
Samtidigt har de utlandsdominerade industri- och handelsföretagen suc

cessivt ökat sin andel av den inhemska produktionen och sysselsätt
ningen. Av den totala sysselsättningen inom den svenska industrin och 
handeln svarade sålunda utlandsdominerade företag för 7-8 % år 
1973 jämfört med endast drygt 4 % i mitten av 1960-talet. Flertalet 
av de anställda i utlandsägda företag är verksamma inom verkstads
industrin. De utländska företagens andel av sysselsättningen är dock 
högst inom den kemiska industrin (ca 24 % ). Mycket talar för att den 
internationaliseringsprocess som under lång tid pågått kommer att fort
sätta även under återstoden av 1970-talct. 

Lönsamheten inom industrin har sedan slutet av 1960-talet, och 
främst under åren 1973 och 1974, uppvisat en mycket gynnsam ut
veckling. Det är framför allt skogsindustrin, järn-, stål- och metallver
ken samt vissa delar av verkstadsindustrin som haft en särskilt snabbt 
ökad lönsamhet. 

Även självfinansieringen inom industrin har kiart förbättrats under 
senare år. Medan självfinansieringsgraden under 1960-talet låg på i 
genomsnitt 85 ':'.'o, uppgick den under perioden 1969-1973 till i genom
snitt 97 % . Förbättringen gäller samtliga storleksgrupper och industri
branscher utom för verkstadsindustrin, där nedgången dock var obe
tydlig och hänförlig till en mycket hög investeringsaktivitet. För industrin 
som helhet var invcsteringsaktivitcten under perioden 1969-1973 vä
sentligt högre än under den tidigare femårsperioden. Den högre själv
finansieringsgraden hänför sig alltså helt till en snabbare tillväxt i före
tagssparandet under perioden 1969-1973 än under tidigare år. 

Sysselsättningsutvecklingen inom industrisektorn har varit oenhetlig 
för de enskilda industribranscherna. Detta har medfört en påtaglig för
ändring i industrins branschstruktur. Den kraftigaste tillbakagången har 
inträffat inom textil- och konfektionsindustrierna, där antalet anställda 
minskat med i genomsnitt 5-6 % per år under den senaste tioårs
perioden . .Aven läder- och skoindustrin samt jord- och stenvaruin
dustrin tillhör branscher med kraftigt minskade andelar av industri
sysselsättningen. Samtidigt har verkstadsindustrin ökat sin andel från 

38 % år 1965 till ca 44 % år 1974 och därigenom ytterligare befäst 
sin ställning som vårt lands dominerande industribransch. Inom verk
stadssektorn är det främst transportmedelsindustrin som svarat för ök
ningen. Bland övriga expansiva branscher kan nämnas den kemiska in
dustrin, särskilt plastvaruindustrin. 
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Under år 1974 har efterfrågan på arbetskraft varit hög inom industri

sektorn. Antalet anställda inom industrin beräknas således i genomsnitt 
ha legat på ungefär samma nivå som under konjunkturtoppen år 1970. 
Därmed har en markant återhämtning, totalt sett, skett under de båda 

senaste åren. 

Den redovisade utvecklingen inom svensk industri, liksom den ut

veckling som kan väntas, understryker på nytt betydelsen av en ak

tiv industripolitik med uppgift att stärka industrins internationella kon

kurrenskraft, upprätthålla sysselsättningen och främja utvecklingen av 
den teknik som i framtiden skall bära upp industrin. Ett väsentligt led 

i denna politik är också att de anställdas medinflytande förstärks. En 
integrering av industripolitiken med energipolitiken är av stor bety

delse. 
Likaså 1ir det en viktig uppgift för samhället att aktivt medverka till 

att landets naturresurser används så att hänsyn tas både till en tryggad 
försörjning och till en god hushållning med miljö- och naturtillgångar. 

För den aktiva industripolitiska planeringen krävs löpande samråd 
mellan berörda samhällsorgan, företagen och de anställda. Genom till
komsten av branschråd för byggnadsindustrin, skogsindustrin och stål
industrin har sådana organ för samråd upprättats inom vissa centrala 
branscher. För varvsindustrin har den s. k. styrande kommitten mot
svarande funktion. 

Möjligheterna till en mer kontinuerlig planerings- och utrednings

verksamhet har avsevärt förstärkts genom tillkomsten av statens in
dustriverk den 1 juli 1973. Verket svarar även för viktiga stöd- och 

serviceinsatser, främst för mindre och medelstora företag, samt för be
tydelsefulla uppgifter på energi- och mineralområdena. Uppbyggnaden 
av verket fortsätter även nästa budgetår genom att ytterligare tjänster 
föreslås bli inrättade vid verket för förstärkta insatser på centrala ar
betsområden. 

Resurserna för förctagsservice i form av information. rådgivning och 
utbildningsverksamhet i tekniska och ekonomiska frågor till i första 
hand de mindre och medelstora företagen har under senare år byggts ut 
mycket kraftigt. Även för nästa budgetår föreslås en väsentlig för
stärkning, så att totalt 9,4 milj. kr. skall stå till förfogande för ända
målet. Härtill kommer nästan 9 milj. kr. som statligt bidrag till industri
verkets kursvcrksamhet m. m. 

De rent branschinriktade åtgärderna förlängs vad avser textil- och 

konfektionsindustrierna med ytterligare två år. Stödet till omställnings

frilmjande åtgärder för vissa branscher föreslås bli förlängt efter den 
treåriga försöksperiod som löper ut den 30 juni 1975. Vidare överförs 
administrationen av de s. k. strukturgarantierna från AB Struktur
garanti till statens industriverk. 

På energiområdet pågår inom industridepartementet arbetet med det 
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förslag till energipolitiskt program som regeringen avser att lägga fram 
våren 1975. I avvaktan härpå realbehandlas inte anslagen för energi
verksamhet i budgetpropositionen. 

Inom mineralområdet har ett betydande organisationsarbete avslu
tats genom bl. a. inrättandet av nämnden för statens gruvegendom den 
l juli 1973 och den omorganisation av Sveriges geologiska undersök
ning (SGU) som har genomförts under förra året. Det finansiella 
ansvaret för statens malmprospektering med undantag av prospekte
ring efter uran föreslås bli överfört från SGU till gruvnämnden den 
1 juli 1975. För att utarbeta långsiktiga prognoser över Sveriges för
sörjning med mineralråvaror och för att utarbeta underlag för den 
fortsatta mineralpolitiken har vidare förra året en mineralpolitisk ut
redning tillkallats. 

Den tekniska forskningen och utvecklingen är ett väsentligt element 
i vår industripolitik. De organ som svarar för det statliga stödet på detta 
område, styrelsen för teknisk utveckling (STU) och statens utvecklings
fond, får även nästa år betydande mcdelsförstärkningar. Totalt anvisas 
234,6 milj. kr. Datatekniken öppnar nya möjligheter att lösa problem 
inom olika samhällsområden och har stor betydelse för vår industriella 
utveckling inom flera branscher. Mot bakgrund av de förslag som 
har lagts fram av dataindustriutredningen föreslås ökade medel till 
datateknik inom anslaget till STU. Förslag om insatser direkt för den 
svenska datorindustrin läggs däremot inte fram. 

Den positiva utvecklingen inom Statsförctagsgruppen fortsätter. Re
sultatet före dispositioner och skatter visar de båda senaste åren på 
närmare 50-procentiga ökningar. Den omfattande invcsteringsverk
samhetcn fortsätter med koncentration till övre Norrland. Vid Norr
bottens järnverk AB (NJA) har arbetet inletts på Stålverk 80, som har 
kostnadberäknats till 4 600 milj. kr. 

Inom industridepartementets område arbetar f. n. 19 kommitteer 
och utredningar. Under år 1974 har tillkallats sex utredningar. Bland 
de utredningar som under detta år väntas lägga fram resultaten av sitt 
arbete kan nämnas 1972 års försöksdjursutredning, koneentrationsut
redningcn och varvskreditutrcdningen. 

Utgifterna inom industridepartementets verksamhetsområde föreslås 
för budgetåret 1975/76 öka med 300 milj. kr. till totalt 2 541 milj. kr. 
ökningen fördelar sig med 34 milj. kr. på driftbudgeten, som därmed 
uppgår till 548 milj. kr., och 266 milj. kr. på kapitalbudgeten, som 

därigenom omsluter 1 993 milj. kr. 

Allmänna näringspolitiska frågor 

För kontinuerlig planerings- och utredningsverksamhet inom det in
dustripolitiska området finns på myndighetsplanet sedan den 1 juli 
1973 statens industriverk. V crket handlägger centrala industri-, energi-
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och mineralfrågor samt svarar för olika stöd- och serviceinsatser med 
inriktning på främst mindre och medelstora företag. 

Industriverkets stöd- och serviceinsatser omfattar bl. a. administra
tion av särskilda branschprogram, finansiellt företagsstöd och främjan
de av förctagsservice. Härvid fungerar företagareföreningama som re
gionala replipunkter för verket. Föreningarna har innevarande budget

år fått utökade resurser för informations- och rådgivningsverksamhet. 
Vidare är en funktion för utbildningsservice till de mindre och medel
stora företagen under uppbyggnad vid föreningarna. Förslag läggs nu 

fram om en ytterligare förstärkning av resurserna för företagsservice 
m. m. Programmet för företagsservice till de mindre och medelstora 
industriföretagen byggs ut. Vidare föreslås industriverket nästa budget
år få möjlighet att i ett par län försöksvis i programmet för företags
service innefatta även insatser för industriell design. Sådana insatser 
avses bli inriktade på allmän information och rådgivning om design
frågor till i första hand de mindre och medelstora företagen. 

Den 1 juli 1974 överfördes till industriverket även de uppgifter som 
statens institut för företagsutveekling (SIFU) tidigare skötte. Verket 
svarar därför nu även för utbildningsinsatser och tekniska tjänster m. m. 
till de mindre och medelstora företagen. 

Uppbyggnaden av industriverket, som innevarande budgetår förfogar 
över 156 fasta tjänster, exkl. SIFU-verksamheten, föreslås fortsätta 
även nästa budgetår. Totalt föreslås verket erhålla tio nya tjänster, 
vilket skall möjliggöra ökade insatser inom främst utredningsverksam
heten, bl. a. beträffande de multinationelia företagen, samt inom före
tagsscrvicen och mineralområdet. 

Genom finansicringsstöd till utvecklingsarbete och industriell ut
byggnad har Norrlandsfonden sedan år 1961 medverkat till en fortsatt 
utveckling av det norrländska näringslivet. Fondens finansiella medver
kan i Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Skellefteå och Metallur
giska forskningsstationen i Luleå är led i fondens strävan att förbättra 
den industriella miljön i Norrland. Under nästa budgetår erhåller fon
den ett totalt tillskott på 20 milj. kr. 

För det industripolitiska planeringsarbetet på olika nivåer fordras 
ett väl fungerande system för utbyte av information mellan företag och 
olika samhällsorgan om planerade eller väntade förändringar. En tre
årig försöksverksamhet, som inleddes den 1 juli 1973, syftar till att 
förbättra det organiserade informationsutbytet mellan företag och sam
hälle. Verksamheten, som leds av en särskild delegation (I 1973: 01), 
kommer under år 1975 att fortgå enligt de fastställda riktlinjerna. 

Inom ramen för en treårig försöksverksamhet som också startade den 
1 juli 1973 har offentliga styrelseledamöter utsetts i 22 större förvalt
ningsbolag och 8 allmännyttiga stiftelser. Förberedelser för en utvärde
ring av denna verksamhet har påbörjats. 
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Statens industri.verk svarar för utvärdering av pågående försöksvcrk
samhet med arbetstagarrepresentanter i styrelserna för aktiebolag och 
ekonomiska föreningar med minst 100 anställda. En delrapport beräknas 

bli redovisad i början av år 1975 och en slutrapport i höst. 
Försöksvcrksamhctcn med ökat löntagarinflytande inom den statliga 

förctagsgruppen har fortsatt. Under år 1974 har företagsdemokratidcle

gationen (Fi 1969: 64) med utgångspunkt i en enkätundersökning redo

visat uppläggningen av och dagsläget för inflytandefrågorna inom de 
statliga bolagen. Vidare bar arbetet med utvärdering av delegationens 
försök vid tobaksfabrikerna i Härnösand och Arvika fortsatt. En ut
värderingsrapport från dessa försök beräknas bli redovisad inom kort. 
överHiggningar pågår mellan berörda arbetsmarknadsparter om att över

föra försöksverksamheten till ett nyligen uppr::ttat utvecklingsråd för 
företagsdcmokrnti inom den statliga företagssektorn. 

Den interdtpQrtcmcntala arbetsgruppen för s~1mordning av arbetet 

rörande de multinationella företagen har under {1r 1974 uppmärksam
mat fr:imst frågan om svenska företags investeringar i utlandet. Detta 
arbete har lett till att valutalagstiftningen ~indrats så att prövningen av 

en investering utomlands inte som hittills enbart sknll ske utifrån valuta
politiska bedömningar, utan ;iven från sysselsättnings- och industripoli

tiska bedömningar. I det fortsatta arbetet kommer informationsfrågorna 
att ägnas stor uppmärksamhet. 

Konccntrationsutredningen (Fi 1962: 37) genomför en undersökning 
om de multinationella företagen. Undersökningen, som består av dels 

en analys av dessa företags framväxt, dels konsekvenserna härav för 
svensk ekonomi, beräknas föreligga under första hiilften av detta år. 
På initiativ av utredningen har statistiska centralbyrån undersökt före
tagens betalningar i samband med utrikeshandeln fir 1973. Av denna 

undersökning framgår bl. a. att 30 % av exportvärdet utgjordes av 
transaktioner mellan företag inom samma koncern. Motsvarande andel 
av importvärdet var 25 % . 

UtHindska företags etableringar och verksamhet i Sverige undersöks 
av utredningen (Ju 1973: 17) om utländska övertaganden av svenska 

företag. Enligt direktiven skall utredningen främst inrikta sig på att 

åstadkomma ett system som både medger en fullständig etablerings

kontroll av utliindska investeringar i Sverige och lämnar möjligheter 

till kontroll av utlandsägda företags verksamhet Sverige. Utrednings

arbetet beräknas fortsätta under hela år 1975. 

Internationella frågor 

Vcrks::imhcten inom ramen för de bilaterala avtalen om ekonomiskt, 

industriellt och tekniskt-vetenskapligt samarbete mellan Sverige och 

länder i Östeuropa har under det gångna året intensifierats. Samman

träden med de blandade kommissioner som har upprättats med anled-
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ning av dessa avtal har ägt rum med Ungern, Jugoslavien, Tjeckoslova

kien, Polen och Rumänien. Samarbetsavtalet med Polen har komplette

rats med ett program för utveckiiilgen av lungsiktigt ekonomiskt, in

dustriellt och tekniskt-vetenskapligt samarbete. Förhandlingar om ett 

motsvarande program förs bl. a. med Sovjetunionen. Diskussioner om 

ett avt:::l om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete har in

letts med Tyska demokratiska republiken. 

Bilaterala överenskommelser om ekonomiskt, industriellt och tek

niskt samarbete har under det gångna året i olika former ingåtts även 

med en rad länder utanför öststatskretsen, huvudsakligen med länder i 

arabvärlden. Industridepartementet medverkar i utformningen och till

lämpningen av dylika överenskommelser. 

På det nordiska planet har under år 1974 ett omfattande arbete be

drivits inom de av Nordiska ministerrådet upprättade ämbetsmanna

kommittcerna för samarbete inom byggsektorn och för industri- och 

energipolitik. Inom sistnämnda kommitt6 har utarbetats bl. a. en rapport 

om förutsättningarna för nordisk samverkan på energiområdet. 

Vidare har hösten 1974 tillsatts en svensk-finsk arbetsgrupp för främ

j::mdc :iv ekonomiskt samarbete mellan Sverige och Finland. Arbets

gruppen leds av resp. lands industriminister. I de båda delegationerna 

ingår företrädare för bl. a. arbetsmarknadens parter och de statsägda 

företagen. 
På det multilaterala planet har det internationella samarbetet i 

OECD:s industri-, energi- och vetenskapspolitiska kommitteer inneburit 

insatser från industridepartementet. Vidare har departementet aktivt 

deltagit i verksamheten inom de branschkommitteer som upprättats av 
FN :s ekonomiska kommission för Europa (ECE). 

Branschfrågor 

Arbetet på det branschpolitiska fältet har i växande grad inriktats 
ptt att i samarbete med statens industriverk utveckla former för löpande 

bevakning av industrisektorns och de skilda branschernas utveckling. 
Som ett led i arbetet på att bygga upp ett bredare kunskapsunderlag 
för industripolitiska åtgärder har inom industridepartementet genom 

den s. k. industristrukturutrcdningcn under år 1974 utarbetats fyra 

rapporter (SOU 1974: 11-14). I rapporterna redovisas den strukturella 

och finansiella utvecklingen inom olika industribranscher och vissa upp

gifter angf!endc industrins forsknings- och utvecklingsverksamhet. I 

en särskild studie analyseras arbetskraftsströmmarna inom verkstads
industrin. 

Under år 1973 inrättades två branschråd, ett för skogsindustrin och 

ett för byggnadsindustrin. Hösten 1974 har ett branschråd för järn

och stålindustrin tillsatts. Härigenom har den utveckling som inleddes 

år 1971 genom tillkomsten av den s. k. styrande kommitten för varvs-
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samarbete fortsatt mot fasta former för samråd på branschbasis mellan 
berörda samhällsorgan, företag och anställda. 

Skogsbranschrådets arbete har under dess första verksamhetsår främst 
inriktats på att utarbeta ett system för kontinuerlig information rörande 
skogsindustrins framtida utveckling. Uppgifter om företagens framtids
bedömningar inhämtas genom en enkät som i ett första steg tillställts 
samtliga företag inom pappers- och massaindustrin. 

Även byggbranschrådet har under år 1974 tagit initiativ i syfte att 
upprätta ett särskilt informationssystem för löpande bevakning av ut
vecklingen inom byggsektorn. Vidare fungerar rådet som referensgrupp 
i samband med utarbetandet av avsnitten om byggnads- och anläggnings
verksamheten för 1975 års långtidsutredning. Rådets sekretariat har bi
trätt Sveriges internationella byggnadskommitte, vars arbete med att 
främja svensk byggexport har fortgått under året. 

För att se över systemet med statliga fartygskreditgarantier tillkalla
des under år 1974 varvskredi.tutredningen (I 1974: 03). Utredningen 
beräknas under år 1975 redovisa förslag till en långsiktig utformning av 
statens medverkan i varvsindustrins finansiering. Den femåriga garanti
ramen för fartygskrediter föreslås nu bli förlängd ytterligare ett år till 
att omfatta perioden 1976-1980. I avvaktan på utredningens förslag tas 
en oförändrad ram av 4 500 milj. kr. upp. 

Under år 1974 har beslut fattats om viss utvidgning av utlånings
kapacitcten för Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekun
därlånekassa. 

Inom OECD:s arbetsgrupp för varvsfrågor har under förra året ut
arbetats nya rekommendationer till medlemsländerna beträffande vill
koren för varvens krediter till rederierna. 

Utredningen (I 1972: 07) rörande vissa frågor inom järn- och stålin
dustrin har lagt fram ett delbetänkande (SOU 1974: 78) rörande den 
svenska stålindustrins framtida utveckling. Utredningen väntas inom 
kort avge betänkande om stålindustrins arbetsmiljö, varefter utredning
ens arbete beräknas vara avslutat. 

Mot bakgrund av en fortsatt snabb strukturomvandling och syssel
sättningsnedgång inom textil- och konfektionsindustrierna uppdrogs i 
slutet av år 1973 åt en arbetsgrupp att med biträde från statens industri
verk revidera den framtidsbedömning för branscherna som gjorts av 
TEKO-utredningen. Enligt den rapport (Ds I 1974: 3) som arbetsgrup
pen lade fram under våren 1974 förutses för branscherna en fortsatt 
sysselsättningsminskning. 

Under de senaste åren har vid skilda tillfällen beslut fattats om stat
liga åtgärdsprogram för vissa branscher - i första hand för branscher 
med stort inslag av mindre och medelstora företag. Stimulansåtgärderna 
för textil- och konfektionsindustrierna, i sin första form införda år 1970, 
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har betraktats som en försöksverksamhet. Den utvärdering som nu redo
visas visar övervägande positiva effekter av de åtgärder soin vidtagits. 

Det åtgärdsprogram som infördes år 1970 och som sedermera för
längts har varit av stort värde för utvecklingen inom textil- och kon
fektionsindustrierna. Stimulansåtgärderna för textil- och konfektions

industrierna föreslås bli bibehållna under ytterligare två budgetår för att 
avslutas med utgången av budgetåret 1976/77. Omställningsprogrammet 
för vissa branscher, som löper ut den 30 juni 1975 efter en treårig 
försöksperiod, föreslås fortsätta i sin helhet under budgetåret 1975/76. 
Verksamheten med strukturgarantier, som under försöksperioden har 
administrerats av ett dotterbolag till Sveriges investeringsbank AB, AB 
Strukturgaranti, föreslås bli överförd till statens industriverk. 

Flera uppdrag att genom utredningar eller på annat sätt biträda i det 
branschpolitiska arbetet har under år 1974 lämnats till statens industri
verk. En utredning beträffande träindustrins utveckling beräknas bli 
framlagd inom den närmaste tiden. Industriverket har också fått i upp
drag att utreda vissa frågor rörande etableringar och nedläggningar 
inom byggsektorn. Industriverket har vidare fått i uppdrag att utreda 
marknaden för aluminium och aluminiumprodukter i Sverige m. m. 
En delrapport om aluminiumkonsumtionen i landet fram till år 1990 har 
nyligen avlämnats. En slutrapport väntas bli framlagd under våren 1975. 
Från det pågående utredningsarbetet avseende livsmedelsindustrin vän
tas en rapport om slakteri- och charkuteriindustrin inom kort. 

Den år 1971 tillkallade dataindustriutredningen har under förra året 
avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1974: 10), i vilket förslag har lagts 
fram till statliga åtgärder för branschen. Förslag läggs nu fram om bl. a. 
insatser för forskning och utveckling i första hand med syfte att främja 
användningen av datateknik. Frågan om insatser direkt för den svenska 
datorindustrin prövas däremot inte förrän strukturbilden inom branschen 
har klarnat. 

Den år 1970 tillkallade grafiska kommitten har under år 1974 avgett 
sitt betänkande (SOU 1974: 34). Kommitten har bl. a. utarbetat pro
gnoser för den grafiska industrins utveckling under 1970-talct samt före
slagit vissa åtgärder framför allt mot bakgrund av den pågående snabba 
teknikomvandlingen inom branschen . .Även den år 1970 tillkallade in
stallationsbranschutrcdningen har lämnat sitt betänkande (SOU 1974: 
47-48) under år 1974. Utredningen redovisar dels en omfattande kart
läggning och analys av installationsbranschens utveckling, dels förslag till 
åtgärder. Betänkandena, som har remissbehandlats, redovisas nu för 
riksdagen. 

Utredningen (I 1972: 04) rörande transport, raffinering och föräd
ling av olja och naturgas (petroindustriutrcdningen) har nyligen lagt 
fram en lägesrapport (Ds I 1974: 7), där en samhällsekonomisk bedöm
ning redovisas av olika lokaliseringsaltemativ för nya eller utbyggda 
raffinaderier. 
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Statliga kreditinstitutioner spelar en viktig roll för näringslivets ka
pitalförsörjning. Sålunda tillgodoser Sveriges investeringsbank AB ge
nom sin kreditgivning väsentliga behov hos näringslivet. Banken har 
under år 1974 beviljat krediter och garantier på sammanlagt ca 1 ~00 

milj. kr., varav ca 400 milj. kr. har avsett export. Bankens låne- och 
garantiutfästelser uppgick vid årsskiftet 1974-1975 till ca 3 800 milj. kr. 
Tyngdpunkten vad gäller utlåningen under år 1974 har avsett företag 
inom skogs- och verkstadsindustrierna. 

AB Svensk exportkredits utclöpande lån uppgick vid utgången av år 
1974 till ca 1 500 milj. kr. Större delen av utlåningen avser de svenska 

varven. 

Mineralförsörjning 

Råvarufrågorna har under senare år uppmärksammats allt mer. Pro

duktionen av och handeln med de råvaror som härrör från natunesurscr 
genomgår stora förändringar. Samtidigt pågår i allt fler indnstriländer 
försök att formulera en samlad politik på naturresursområdet. En sådan 
politik syftar framför allt till att tillgodose industrins råvaruförsörjning. 

Också i Sverige har råvarufrågorna ägnats ökad uppmärksamhet un
der de senaste åren. Inte minst mot bakgrund av den internationella ut
vecklingen på råvaruområdet, med kraftiga prisvariationer, motsättning

ar mellan producent- och konsumentländer etc., framstår det som ange
läget att dessa frågor ägnas fortsatt stor uppmärksamhet i samband med 
den längsiktiga planeringen av industripolitiken. 

Under de båda senaste åren har betydelsefulla admini~trativa refor
mer genomförts i syfte att effektivisera handUiggningcn av mineral
frågor. Sålunda har statens industriverk och nämnden för statens gruv
egendom inrättats och SGU omorganiserats. Vidare har lagstiftningen 
moderniserats genom den nya gruvlag (1974: 342) som trätt i kraft den 
1 juli 1974 och den nya Jag om vissa mineralfyndigheter (1974: 890) som 
gäller fr. o. m. den 1 januari 1975. Genom dessa åtgärder har grunden 
lagts för en aktiv mineralpolitik. 

Möjligheterna att driva en sådan aktiv politik är beroende av tillgtrng

cn på långsiktiga bedömningar av mineralresursernas utnyttjande i 

Sverige och i världen. I april 1974 tillkallades därför den mineralpolitis

ka utredningen (I 1974: 02). Utredningen har till uppgift bl. a. att utarbe

ta lungsiktiga prognoser över Sveriges försörjning med mineraliska råva

ror. Utredningen skall vidare på grundval av de gjorda prognoserna över
väga om en ändrad inriktning eller utformning av mineralpolitiken är 

motiverad med h:insyn till samhällets långsiktiga behov. En första pro
gnosrapport v~intas föreligga vid utgången av innevarande år. 

ökad uppmärksamhet bör ägnas åt möjligheterna att få till stånd en 

samordning av den havstekniska forskningen och utvecklingen. Ett sär

skilt organ, en delegation för havsteknisk forskning och utveckling, 
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fö;eslås bli inrättat för denna uppgift. Administrativt föreslås delega

tionen bli knuten till STU. 

Statens industriverk genomför f. n. en särskild utredning om utvin

ning av sand och grus, särskilt från havsområden. 

Undersökningar pågår om Sveriges försörjning med olika metaller och 

mineral. För att bedöma den möjliga inhemska produktionen är SGU:s 

arbete av grundläggande betydelse. Den s. k. Norrbotteninventeringen 

av järnmalm har nyligen slutförts. Gruvnämnden har uppdragit åt 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att närmare utreda de ekono

miska förutsättningarna för brytning av ett antal staten tillhöriga 

fyndigheter i Norrbotten, bl. a. Kaunisvaara i Pajala kommun. Resul

tatet av LKAB:s utredningar om Kaunisvaara avses bli redovisat under 

innevarande år. 

I syfte att uppnå en klarare ansvarsfördelning inom prospekterings

verksamheten föreslås att gruvnämnden fr. o. m. nästa budgetår från 

SGU skall överta Jet finansiella ansvaret för statens malmprospekte

ring med undantag av prospektering efter uran. Gruvnämnden föreslås 

få disponera 47,8 milj. kr., varav 20,4 milj. kr. för prospekteringsverk

samheten. 

SGU:s prospektering efter uran har resulterat i att ett antal uran

mineraliseringar har påträffats i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommu

ner. Avsikten är att koncession efter inledande arbeten av översiktlig 

natur från SGU:s sida skall kunna meddelas lämplig intressent, som då 

övertar det finansiella ansvaret för prospekteringsarbctet. Formerna för 

ett sådant övertag;:mdc har under år 1974 diskuterats med närmast be

rörda företag. 

SGU föreslås n:ista budgetår få vissa ytterligare resurser för uran

prospcktcring. Vidare ges SGU möjlighet till förstärkta insatser inom 

informations- och dokumentationsverksamheten. Sammanlagt föreslås 

till SGU bli anvisade 33 milj. kr. nästa budgetår. 

I syfte att öka kunskaperna om landets vattentillgångar avses förslag 
bli förelagt för riksdagen under våren 1975 om lagstadgad uppgifts

sJ...]'ldighet till SGU vid bl. a. grundvattentäktutredningar och brunns

borrningar. 

Energifrftgor 

Sveriges energikonsumtion ökade under perioden 1965-1973 från 

26 Mtoe till 37,2 Mtoe.1 ökningen under perioden var i genomsnitt 

4,6 % per år. Ar 1974 sjönk energikonsumtionen avsevärt beroende på 

dels de ransoneringar och sparkampanjer som genomfördes under bör

jan av år 1974 för att bemästra svårigheterna till följd av oljekrisen, 

1 Mtoe = milj. ton ekvivalent olja. Energikvantiteter av olika slag kan om
vandlas efter sitt termiska innehåll och anges i det gemensamma måttet ton 
ekvivalent olja (toe). 
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dels den återhållsamhet i energianvändningen som konsumenterna har 
visat efter de kraftiga höjningarna av energipriset, dels den osedvanligt 

milda väderleken under vintern och våren 1974. Preliminära beräkning
ar ger vid handen att den totala energikonsumtionen år 1974 inte blev 

högre än 35,2 Mtoe. Även på sikt förutses en mera dämpad konsum
tionsutveckling än det tidigare har funnits anledning att räkna med. 

En omfattande planerings- och utredningsverksamhet äger f. n. rum 

på energiområdet i syfte att skapa underlag för det energipolitiska 
handlingsprogram som regeringen avser att lägga fram till 1975 års 
riksmöte. 

Energiprognosutredningen, som tillsattes 1972, har i september 1974 
avlämnat sitt betänkande (SOU 1974: 64-65). Utredningens sekretariat 
har därefter enligt tidigare beslut överförts till energibyrån vid statens 

industriverk. Samtidigt har verkets resurser för energiutredningar för
stärkts. Industriverket kommer i fortsättningen att svara för den fort

löpande utrednings- och prognosverksamheten på energiområdet. 

Energiprogramkommitten, som tillkallades i slutet av år 1973 för att 
undersöka möjligheterna att genom forsknings- och utvecklingsverk
samhet inom energiområdet stimulera till en mer rationell energipro
duktion och energikonsumtion, har lämnat sitt betänkande (SOU 1974: 
72-76) i oktober 1974. Kommitten har lagt fram ett förslag till pro

gram för forskning och utveckling på energiområdet. 
Inom industridepartementet har en särskild promemoria (Ds I 1974: 

iO) utarbetats med förslag till organisation av forskning och utveckling 

inom energiområdet. Promemorian remissbehandlas f. n. 
Energiprognosutredningens och energiprogramkommittens betänkan

den har remissbehandlats. I samband härmed har 25 centrala myndig
heter på särskilt uppdrag ytterligare studerat möjligheterna att spara 
energi på olika samhällsområden och redovisat konsekvenserna av ett 
sådant sparande mot bakgrund av andra, övergripande målsättningar 
för olika samhällsområden. 

Närförläggningsutredningen har analyserat säkerhetsmässiga och and

ra aspekter på att förlägga ett kärnkraftverk i närheten av större tät
orter. Utredningens betänkande (SOU 1974: 56) har remissbehandlats. 

Den utredning (I 1972: 08) som undersöker hanteringen av radio

aktivt avfall från bl. a. kärnkraftstationer (Aka-utredningen) Jämnade i 

juni 1974 en lägesrapport (Os I 1974: 6). Utredningen har senare i sina 

remissvar på de nyss nämnda utredningarna redovisat ytterligare mate

rial som underlag för bedömningen av möjligheterna att klara avfalls
hanteringen. Arbetet inom utredningen fortsätter med sikte på att ett 
betänkande rörande hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall skall kunna framläggas omkring årsskiftet 1975-1976. 

Statens kärnkraftinspektion, delegationen för forskning rörande kärn

kraftens säkerhets- och miljöfrågor och Centrala driftledningen (CDL) 
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har vidare lagt fram ett antal rapporter som belyser olika aspekter på 
kärnkraftens säkerhet. CDL har också lagt fram rapport om förlägg
ning från försvarssynpunkt av kärnkraftverk i bergrum. 

Inom andra departements verksamhetsområden har också ett antal 
utredningar gjorts som anknyter till energiområdet. Bland dessa kan 
nämnas utredningar om avvägningen mellan vattenkraftens roll för vår 
energiförsörjning och vattenkraftens miljöaspekter samt en utredning 

om lagstiftning om allmänna värmesystem. 
Ett särskilt energiråd tillsattes i december 1973 för att biträda rege

ringen med kunskaper och erfarenheter från skilda håll i samhället till 
belysning av de kortsiktiga och långsiktiga problemen på energiområdet. 
Statsministern är ordförande. I rådet ingår cheferna för berörda fack
departement och företrädare för de politiska partierna, de politiska 
ungdomsförbunden, löntagarorganisationerna, jordbruket, industrin, olje
branschen, handeln, kraftindustrin, bostadsmarknadens organisationer, 
universitet och högskolor samt naturvårdsintressen. Energirådet har hit
tills hållit ett tiotal sammanträden, varav två har varit offentliga. Sam
tidigt med energirådet tillsattes en energipolitisk delegation för vissa 
planerande och koordinerande uppgifter. 

För att stimulera till en bred debatt i energipolitiska frågor har en 
studie- och informationskampanj bedrivits under år 1974. En väsentlig 
insats har därvid gjorts av studieförbunden. Förbunden har erhållit 
särskilt statsstöd för verksamheten. 

Det halvstatliga Oljeprospektering AB har under år 1974 fortsatt 
borrningarna på Gotland och på kontinentalsockeln utanför Gotland. 
Spår av olja har påträffats i flera från geologisk synpunkt intressanta 
revformationer på södra Gotland. Undersökningarna fortsätter. Kost
nadsramen för undersökningarna har vidgats från 100 milj. kr. för 
perioden 1968-1973 till 150 milj. kr. för perioden 1968-1976. 

Det halvstatliga Petroswede AB, som bildats för oljeprospektering 
utomlands, har fått koncession för borrning i Egypten. 

Regeringen har med förbehåll för riksdagens godkännande under
tecknat en överenskommelse om Sveriges deltagande i ett internationellt 
organ för energisamarbete inom ramen för OECD, International Energy 
Agency (IEA). Detta organ skall svara för genomförandet av ett sam
arbetsprogram, International Energy Program (IEP). 

Som ett led i ansträngningarna att inrikta energikonsumtionen mot 
ökad sparsamhet tillsatte regeringen i november 1974 en kommittc -
energisparkommitten (I 1974: 05) - för att biträda med planeringen 
och genomförandet av en energisparkampanj under vinterhalvåret 1974 
-1975. 
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Teknisk forskning och utveckling 

Den tekniska förnyelsen inom industrin är av stor betydelse inte hara 
för vår konkurrenskraft på världsmarknaderna utan också för samhälls
utvecklingen inom många områden. Teknisk forskning och ut\'eck.Iing 
har en viktig roll när det gäller att nå mål som uppställs inom exempel
vis energipolitik, miljöpolitik och sysselsättningspolitik. Ökat statligt 
stöd till denna verksamhet föreslås för nästa budgetår. 

STU :s anslag till teknisk forskning och utveckling föreslås nästa 
budgetår uppgå till 210,l milj. kr. Till detta kommer under särskilda 
anslag ytterligare 19,5 milj. kr. Som redan har framgått kommer frågan 
om medel för forskning och utveckling inom energiområdet att be
handlas i samband med det förslag till energiprogram som regeringen 
avser att lägga fram senare i vår. Medel för dessa ändamål ingår där
för inte i de nämnda beloppen. 

Datatekniken har på kort tid förändrat de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för utvecklingen inom många samhällsområden. Pro
duktionen av varor och tjänster på det datatekniska området har fått be
tydande omfattning. Behovet av stora investeringar i såväl utvecklings
arbete som marknadsföring har lett till att stora internationella företag 
kommit att dominera även den svenska marknaden. 

Mot bakgrund av de förslag som lagts fram i dataindustriutredningens 
betänkande (SOU 1974: 10) föreslås nu inom ramen för anslaget till 
STU en kraftig uppräkning av stödet till forskning och utveckling på 
det datatekniska området. För nästa budgetår beräknas härigenom ett be
lopp i storleksordningen 20 milj. kr. kunna stå till förfogande. 

I övrigt föreslås en profilering av STU:s stödverksamhet med ökade 
insatser inom områdena transportteknik, kemi-, skogs- och träteknik 
samt naturresursteknik. 

Nyligen har en utredning (I 1974: 06) tillkallats för att göra en över
syn av STU:s organisation och verksamhetsformer. Utredningen skall 
göra en bedömning av STU:s verksamhet i ett större näringspolitiskt 

sammanhang och se över STU:s stödformer. 
Som komplettering till STU inrättades den 1 juli 1973 en särskild fond, 

statens utvecklingsfond, för stöd i den industriella förnyelseprocessens 
senare stadier, där de kommersiella riskerna är betydande. Utvecklings
fonden kommer genom det förslag som nu läggs fram att ha tillförts 
sammanlagt 65 milj. kr., allt från Investeringsbankens vinst. 

Ett flertal former har utvecklats av statsmakterna för att tillförsäkra 
industrin nödvändiga resurser för forsknings- och utvecklingsändamål. 
Forskningsavgiftskommitten (I 1974: 01) har till uppgift att göra en 
översyn av dessa olika finansieringsformcr med syfte att pröva ända
målsenliga vägar för den framtida finansieringen av de statliga insat-
5erna. Kommitten skall överväga bl. a. i vilken grad finansieringen av 
industriell forskning och utveckling bör ske genom avgifter. 
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Lagstiftning har nyligen trätt i kraft som reglerar förhåliandena be
träffande riksprovplatser och riksmätplatser. Förutsättningar föreligger 

nu för statens provningsanstalt att på ett effektivt sätt kunna samordna 
provningsverksamhcten i landet. Beslut har ·också fattats beträffande 

provningsanstaltens omlokalisering till Borås. Beslutet innebär att en 
ändamålsenlig provningsanläggning med kvalificerad teknisk utrustning 

kommer att stå till anstaltens förfogande i Borås. Flyttningen inleds 

hösten 1975 med brandlaboratoriet och beräknas vara avslutad hösten 

1977. 

Aktiekapitalet i Svenska utvecklingsaktiebolaget höjdes år 1974 efter 
särskilt beslut av riksdagen från 25,5 till 50,5 milj. kr. Bolaget har 
härigenom fått möjlighet att fullfölja de projekt man engagerat sig i. 

Kapitalet beräknades med hänsyn till behovet under perioden 1974-
1976. 

Sveriges medverkan i det europeiska rymdsamarbetet har under år 
1974 utökats med deltagande i utvecklingen av en europeisk bärraket 
för uppskjutning av geostationära satelliter, Ariane, samt deltagande 

i utvecklingen av en maritim telekommunikationssatellit, Marots. Detta 
har givit ytterligare möjligheter för svensk industri att medverka i det 

europeiska rymdsamarbetet. För nationell rymdverksamhct och euro
peiskt rymdsamarbete m. m. beräknas för budgetåret 1975/76 drygt 39 
milj. kr. 

Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling, som bildades år 
1973 enligt en överenskommelse mellan de nordiska länderna, har hit
tills tillförts totalt 20 milj. kr. Nu föreslås att ytterligare 10 milj. kr. 
tillförs fonden. Sveriges andel härav är 4,5 milj. kr. 

Statsägda företag 

Flertalet av de statsägda företag, som industridepartementet svarar 
för, ingår i Statsföretagsgruppen. Utanför gruppen finns de av staten 
helägda AB Atomenergi, Svenska utvecklingsakticbolaget, Svenska rymd
aktiebolaget och Sveriges investeringsbank AB. Till hälften statsägda är 
AB Asca-Atom och AB Svensk exportkredit. 

Av de affärsdrivande verken hör domänverket, förenade fabriksver

ken (FFV) och statens vattcnfallsverk till industridepartementet. 

Under de senaste åren har verksamheten inom Statsföretagsgruppen 
präglats av konsolidering. Gruppen har härigenom efter hand ökat sin 

ekonomiska styrka och effektivitet. Den står nu bättre rustad att full

göra de uppgifter som ägaren kan ålägga den enligt de riktlinjer som 
drogs upp vid gruppens bildande. 

Gruppens samlade omsättning, som har ökat från 4 440 milj. kr. år 
1972 till 5 600 milj. kr. år 1973, har år 1974 nått upp till ca 8 000 milj. 

kr. Det sammanlagda resultatet för år 1974 före bokslutsdispositioner 
och skatter beräknas till ca 1 000 milj. kr., vilket innebär en ökning 
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med närmare 600 milj. kr. i förhållande till år 1973. Det goda resultatet 
härrör i huvudsak från fyra bolag, nämligen AB Statens skogsindustrier 
(Assi), LKAB, Svenska tobaks AB och Berol kemi AB (f. d. MoDo
Kemi AB). Denna mycket gynnsamma utveckling har i hög grad sin 

grund i konjunkturutvccklingen, men också i en framgångsrik strävan 
inom gruppen att förbättra lönsamheten framför allt hos förlustföre
tagen. 

Också sysselsättningsmässigt är utvecklingen positiv. Antalet anställda 
inom Statsföretagsgruppcn har i genomsnitt varit 35 000, 37 000 och 
40 000 personer under åren 1972, 1973 och 1974. 

Investeringarna inom Statsföretagsgruppcn har under åren 1971, 1972 
och 1973 uppgått till resp. 740, 930 och 900 milj. kr. Av investeringarna 
år 1973 svarade NJA och LKAB vardera för ca 340 milj. kr. Under de 
första åtta månaderna 1974 har inom gruppen investerats för 940 milj. 
kr. Investeringarna har till största delen skett inom stödområdet, främst 
i övre Norrland. 

Statsföretags årsredovisning för året 1973 har överlämnats till riks
dagen (skr 1974: 126). Uppgifter i övrigt om de statsägda bolagen och 

affärsverken har sammanställts i publikationen Statliga företag. 

Chefen för industridepartementet har i en särskild skrivelse till sty
relsen för Statsförctag framhållit att, genom den starkt förbättrade lön

samheten inom Statsförctagsgruppen, grunden har lagts för den expan
sion som riksdagen satt som ett av målen för Statsföretag. Han har 
också föreslagit att företaget gör en utredning om sin framtida verk
samhet och organisation. 

I det följande redovisas i korthet åtgärder år 1974 inom några av 

bolagen i Statsföretagsgruppen. 
Under året har LKAB:s styrelse beslutat uppföra en ny kajanläggning 

i Narvik. Denna investering som avses vara genomförd under år 1977 

beräknas kosta ca 250 milj. kr. 
Vid NJA avslutades Investeringsprogram 70 under år 1974 och 

uppbyggnaden av koksverket gick in i sitt slutskede. 

Statsmakterna beslöt förra året att staten skall medverka finansiellt 

till uppförandet av ett nytt stålverk vid NJA i Luleå, det s. k. Stålverk 

80. Produktionskapaciteten vid Stålverk 80 kommer att bli ca 4 milj. ton 
staiämnen per år. Ämnena kommer till största delen att avsättas på ex
portmarknaden. Personalbehovet för det nya stålverket beräknas till 

2 300 personer. De direkta och indirekta sysselsättningseffektcrna blir 

dock betydligt större inte minst genom den expansion som väntas inom 

tjänstesektorn i Luleå. Till detta kommer den sysselsättning motsvarande 
3 000 manår som beräknas vid uppförandet av anläggningarna. 

Det totala finansicringsbehovet för Stålverk 80 uppskattas till 4 600 

milj. kr., av vilka staten avses svara för 2 000 milj. kr. genom dels ök

ning av aktiekapitalet i Statsföretag med 700 milj. kr., dels lån till NJA 
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på sammanlagt 1 300 milj. kr. enligt samma regler som för lokaliserings
lån. Medlen för ökning av Statsföretags aktiekapital, som motsvarar två 

tredjedelar av den ökning av NJA:s aktiekapital som Statsföretag skall 
svara för, skal! utgå under fyra budgetår. Detta budgetår anvisades 
175 milj. kr. cch ca lika sto;-t bc!opp föreslås bli anvisat buJgetåret 

1975/76. Stalsföretag skjuter själv till den återstående tredjedelen till 
NJA:s aktiekapital. Resterande medel för Stålverk 80 avses bli anskaffa

de genom externa lån. 
Vid NJA pågår vidare Investeringsprogram 74, som avslutas under 

år 1975. Programmet är koncentrerat till det befintliga stålverket och 
avser i första hand en vidareförädling av råjärn till ämnen. Genom 

investeringsprogrammct kommer ytterligare 600 000 årston råjärn att 

vidareförädlas. Investeringsprogram 74 passar väl samman med Stålverk 

80 och möjliggör en tidig etablering på ämnesmarknaden. Programmet 

har kostnadsberäknats till 272 milj. kr. inkl. räntor under byggnadstiden 

och ökat behov av rörelsekapital. Staten medverkar i finansieringen här
av genom lån på sammanlagt 154 milj. kr. på samma villkor som för 
lokaliseringslån. Innevarande budgetår har 50 milj. kr. anvisats och i 

budgetförslaget för 1975/76 föreslås återstående 104 milj. kr. bli an
visade. Utöver sysselsättning i samband med uppförandet av anlägg

ningarna väntas Investeringsprogram 74 bereda arbetstillfällen för ytter
ligare 250 personer vid NJA. 

Assi förvärvade under året Örebro pappersbruk AB. Pappersbruket 

har överlåtit sina skogar till domänverket. 
Svenska tobaks AB:s verksamhet under förra året har utökats till att 

omfatta ;.Lven andra områden iin tobaksvaror. Bolaget har från Stats
företag övertagit AB Husqvarna borstfabrik och Vilhelmina plast AB. 
Dessa båda företag bar slagits samman till ett företag med namnet Sin
jet AB. Tobaksbolaget har vidare från AB Kabi förvärvat AB Grumme
bolagen, som är verksamt på det kemisk-tekniska området. 

Statsföretag förv[irvade under år 1974 Pullmax AB, som tillverkar 
plf1lb;o;.:rbetningsmaskincr, och Kaiinvest AB. Dessa båda företag överläts 
sedan till SMT Machine Company AB, som därefter bytte namn till 

SMT-Pulimax AB. 
Genom ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen har de särskilda 

regler tagits bort som gällt för Sveriges allmänna restaurang AB (SARA) 
om godkännande av restaurangbolaget, om aktieägande i bolaget och 

dess dotterbolag, om avsättning av årsvinst, m. m. 

Vidare har skyldigheten upphävts för de statliga myndigheterna att 

anlita AB Allmänna förlaget vid sin trycksaksupphandling. 
Kalmar verkstads AB har år 1974 förvärvat Lidhults mekaniska verk

stad AB, som tillverkar dieseldrivna gaffeltruckar och andra lyfttruckar 

för dieseldrift. 
Dessutom har Etri fönster AB, Edströms industrier AB, AB Kalmar 

2 Rik.•dagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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kök och AB Kramfors kök samt golvföretagen Nylands mattor AB och 
Holmsunds golv AB överlåtits av Svenska industrietablerings AB (Svet
ab) till Statsföretag AB. Avsikten är att sammanföra dessa bolag till 
ett för ändamålet bildat dotterbolag för att där bilda början till en 
byggmaterialgrupp. 

AB Sonab förvärvade förra året AGA Mobilradio. Härigenom får 
Sonab ett breddat produktsortiment och bättre konkurrenskraft. För
v~irvet omfattade AGA Mobilradios anläggningar i Gävle samt viss till
verkning i Finland. I Gävle berörs ca 350 anställda och i Finland 
ca 65. 

Domänverket har f. n. ca 5 500 anställda. Under år 1973 steg export
priserna kraftigt för sågade varor. Avsättningsläget för massa och papper 
förbättrades också under år 1973. Som en följd härav steg efterfrågan 
och priserna på rundvirke avsevärt. Under år 1974 har fortsatt god 
efterfrågan rått på sågtimmer trots att förbrukningen av trävaror i Euro
pa gått ned markant under året genom neddragning av bostadsbyggan
dct i flera för svensk trävaruexport viktiga länder. Marknaden för såga
de trävaror är f. n. trög. Efterfrågan på massaved är fortfarande mycket 
stark, vilket lokalt medfört viss brist på detta sortiment. Domänverkets 
omsättning för år 1974 beräknas till 830 milj. kr. vilket innebär en ök
ning med 160 milj. kr. Under år 1974 har domänverkets markköp upp
gått till ca 26 500 ha, medan ca 3 700 ha har avyttrats. 

Domänverket har också en omfattande upplåtelse av nyttjanderätter. 
Upplåtelse av jakt och fiske ~ker i stor omfattning. Domänverket har 
goda förutsättningar att tillhandahålla möjligheter till fritidsaktiviteter i 
attraktiva miljöer. Marknadsföring och utveckling av fritidssektorn av
ses få ökade resurser inom domänverkets område. 

Domänverket har nyligen överlämnat sin plan för verksamheten under 
femårsperioden 1975-1979. Verket lämnar en i huvudsak positiv be
dömning av utvecklingen. Resultatet efter skatter bedöms kunna uppgå 
till ca 80 milj. kr. i genomsnitt per år. Vid slutet av perioden bedöms 
intäkterna av virkesförsäljningen i löpande priser uppgå till närmare 
1 000 milj. kr. och övriga intäkter till ca 80 milj. kr. Verket räknar med 
att under perioden investera ca 650 milj. kr. I planen räknas också med 
en nyrekrytering av nästan 1 000 personer, även om verkets totala per
sonalstyrka genom avgångar beräknas minska. 

Vid FFV har antalet årsanställda varit ca 6 600 under budgetåret 
1973/74. Omsättningen var 734 milj. kr., en ökning med 58 milj. kr. i 
förhållande till budgetåret 1972/73. Såsom nettoresultat för budgetåret 
1973/74 har verket redovisat en vinst av 30,5 milj. kr., vilket var 45,5 
milj. kr. bättre än 1972/73, som visade en förlust av 15 milj. kr. 

1972 års FFV-utredning har i april 1974 lämnat sitt betänkande (SOU 
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1974: 38) rörande FFV:s framtida verksamhetsinriktning och organisa

tion. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom industri

departementet. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde i 

förhållande till motsvarande anslag i riksstaten för budgetåret 1974/75 
framgår av följande sammanställning. Anslag som berörs av den kom

mande energipolitiska propositionen har härvid tagits upp med oför

ändrade belopp. Beträffande statens vattenfallsverk har tagits med även 

på tilläggsstat för 1974/75 anvisade medel. Medel på tilläggsstat har i 

övrigt inte tagits med. Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag Föränd-
1974/75 1975/76 ring 

DRIFTBUDGETEN 

Trettonde huvudtiteln 

A. Industridepartementet m. m. 13,5 17, 1 + 3,6 
B. Industri m. m. 53,4 55,1 + 1,7 
C. Mineralförsörjning m. m. 69,8 81,6 + J 1,8 
D. Energiförsörjning 12,3 12,6 + 0,3 
E. Teknisk utveckling m. m. 365,4 1 381,6 + 16,2 
F. Domänverket 0,1 0,1 

Summa driftbudgeten 514,5 548,1 + 33,6 

KAPITALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder 
E. Förenade fabriksverken 13,4 32,2 + 18,8 
F. Statens vattenfallsverk 1 480,0 I 648,9 + 168,9 
G. Domänverket 4,5 13,0 + 8,5 

II. Statens allmänna fa5tighetsfond 3,3 3,0 0,3 
V. Fonden för låneunderstöd 104,0 + 104,0 
VI. Fonden för statens aktier 225,0' 191,5 - 33,5 

Summa kapitalbudgeten 1 726,2 1992,6 + 266,4 

Totalt för industridepartementet 2 240,7 2540,7 + 300,0 

1 I beloppet ingår anvisning av 15 milj. kr. för Medelstillskott till Aktiebo
laget Asca-Atom. 

• Varav engångsanvisningar för teckning av aktier i Aktiebolaget Asea-Atom 
och Svenska utvecklingsaktiebolaget om resp. 20 och 30 milj. kr. 
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INDUSTRIDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Johansson. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser industri
departementets verksamhetsområde 

DRJFTBUDGETEN Trettonde huvudtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Industridepartementet 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

8 280 739 

8 476 000 

9 532 000 

Rcsccrsättningar (ä\'cn utrikes resor) 
Expenser 

1974/75 

64 
28 
92 

7 821 000 
220 000 
435 000 

8 476 000 

Beräknad änd· 
ring 1975/76 

of. 
+3 
-I 3 

+ 946 000 
+ 50 000 
+ 60 000 

+ 1056 000 

Som framgår av sammanställningen bcrliknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 9 532 000 kr. Jag har härvid bcrtiknat medel för ytterligare 

biträdespcrsonal. För lönc- och prisomräkning m. m. har jag beräkwit 

S:'i-l- 000 b"., varav 259 000 ki. till följd av höjt Jönckostna<lspål1igg. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till llld11stridcpartemc11tet för budgetåret 1975176 anvisa ett 

försiagsanslag av 9 532 000 kr. 
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A 2. Teknisk attache 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

1 199 787 
1232 000 

236 000 

1 Anslaget 'tekniska attacheer m. m. 

21 

Från detta anslag bestrids kostnader för en tjänst som teknisk at

tache vid Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

1974/75 Beräknad 
ändring 
1975/76 

Anslag 
Lönekostnader 114 000 '+ 4000 
Vissa biträdeskostnader 30000 3 000 
Bostadskostnader 52000 + 3 000 
Sjukvård 1 000 of. 
Expenser (och reseersättningar inom 
~verksamhetsområdena) 21 000 of. 
Ersättningar för resor till och från Sverige 

vid tjänsteuppdrag och semester 14 000 of. 

232 000 + 4 000 

1 Avser höjt lönekostnadspålägg. 

Den tekniske attachen har till uppgift att följa arbetet inom bl. a. 
OECD och den europeiska rymdorganisationen samt att bevaka verk

samheten inom andra internationella organisationer i Frankrike och när
liggande länder. 

Vid ambassaderna i Bonn, Paris, Tokyo, Moskva och Washington 
finns vidare teknisk-vetenskapliga attachcer, som även är kontaktmän 
för Ingcnjörsvetenskapsakademien. Huvuddelen av kostnaderna för des
sa attachcers avlöningar m. m. bestrids av styrelsen för teknisk ut

veckling (jfr s. 127). En teknisk-vetenskaplig rådgivare är stationerad i 
London. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
236 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Teknisk attache för budgetåret 1975176 anvisa ett för
slagsanslag av 236 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

6 328 259 

l.f 450 000 

7 000 000 

Reservation 

1 Härutöver har anvisats 6 000 000 kr. på tilläggsstat I. 

2 863 014 
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Från detta anslag bestrids förutom kostnaderna för industrideparte
mentets kommitteer m. m. även kostnaderna för följande organ, nä
ringspolitiska rådet, delegationen för forskning rörande kärnkraftens 
säkerhets- och miljöfrågor - endast arvoden och resor -, dispens
nämnden för arbetstagarrepresentation, byggbranschrådet, branschrådet 
för skogsindustrin och branschrådet för stålindustrin samt den svenska 

delegation som ingår i svensk-finsk arbetsgrupp för främjande av eko
nomiskt samarbete mellan Sverige och Finland. De båda sistnämnda 
organen har upprättats enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 september 
1974. 

Den verksamhet som finansieras från anslaget kommer även under 
nästa budgetår att ha betydande omfattning. Sålunda kommer arbe
tet inom bl. a. delegationen (I 1973: 01) för informationssystcmet mel
lan företag och samhälle, mineralpolitiska utredningen (I 1974: 02) och 
forskningsavgiftskommitten (I 1974: 01) att pågå under hela budget
året, medan utredningen (I 1972: 08) om radioaktivt avfall (Aka-utred
ningen) och petroindustriutredningen (I 1972: 04) beräknas avsluta 
sin verksamhet under budgetåret 1975/76. Under anslaget kommer nästa 
budgetår att behövas medel även för bl. a. det statliga stöd till struktur
utredningar inom verkstadsindustrin som verkstadsindustridelegationen 
(I 1971: 03) svarar för, samt för verksamheten inom branschråden och 
utredningen (I 1974: 06) om styrelsens för teknisk utveckling organisa

tion och verksamhctsformer. 
Jag beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1975176 

till sammanlagt 7 milj. kr., av vilka ca 600 000 kr. svarar mot pris- och 
löneomräkning m. m., inkl. kostnader för höjt lönekostnadspålägg. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975/76 anvisa ett reser

vationsanslag av 7 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

263 289 

200 000 

200 000 

Reservation 73 707 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett reserva

tionsanslag av 200 000 kr. 
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A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

135 575 
155 000 

169 000 

23 

Från detta anslag bestrids kostnader för Sveriges bidrag till interna

tionella byrån för mått och vikt samt internationella organisationen för 
legal metrologi. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 169 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella organisationer för budget

året 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 169 000 kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

Som bakgrund till pågående och planerade aktiviteter på det indu
stripolitiska området lämnas inledningsvis en kort redovisning av in
dustrins utveckling. 

Industrisektorns utveckling 

Den svenska industriproduktionen har sedan början av 1960-talct 
kännetecknats av en snabb tillväxt. Industrisektorns andel av samhällets 
totala produktionsvolym har stigit successivt. Andelen uppgick år 1974 
till ca 30 % mot ca 24 % vid 1960-talets början (i 1968 års priser). 

Samtidigt har en kraftig förskjutning av sysselsättningen ägt rum 
från de varuproducerande till de tjänsteproducerande sektorerna i eko
nomin. En successivt minskad syssclsättningsnivå har kännetecknat fram
för allt jord- och skogsbruket, där nedläggningar och driftrationalise
ringar varit mycket omfattande. Inom industrisektorn ökade syssel
sättningen t. o. m. år 1965, då den svarade för ca 29 % av den samlade 
sysselsättningen inom ekonomin. Därefter har antalet verksamma inom 
industrisektorn minskat något. Inom industrin syssebätts f. n. drygt 1 
milj. personer, vilket motsvarar ca 26 % av den totala sysselsättningen 
ilandet. 

De svl!nska industriföretagen har i allt större utsträckning kommit 
att avsätta sin produktion på internationella marknader. Exportvolymen 
av industriprodukter har under de senaste 15 åren ökat betydligt snab
bare än den inhemska produktionen. Även importen av industrivaror 
har ökat i mycket snabb takt. Det vidgade handelsutbytet har resulterat 
i kraftigt ökade export- och importandelar och denna tendens till ökad 

internationalisering är gemensam för flertalet industribranscher. Den 
mest markerade förändringen i detta avseende gäller den kemiska sek
torn (inkl. plastvaror), som under 1960-talet ökade såväl export- som 
importvolymen med mer än 10 % per år. 

Parallclit med det vidgade haudelsutbytet har industrins internatio
nalisering kommit till uttryck liven i en ökad utlandsetablering. Under 
senare delen av 1960-talet ökade sålunda antalet anställda i svenska 
producerande dotterbolag utomlands med en fjärdedel till totalt drygt 
180 000 peiSoner. I början av 1970-talet var merparten, ca 75 <;·;,, av 
de anställda i svenska dotterbolag utomlands verksamma inom verk
stadsföretag. Större delen av de svenska utlandsinvesteringarna har skett 



Prop. 1975: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 25 

i europeiska länder (EG- och EFTA-länder), men under det senaste 

artiondet har utlandsinvesteringarna ökat snabbt inom andra områden, 

framför allt Latinamerika. 

Samtidigt som svenska industriföretag i ökad omfattning upprättat 

produktion utomlands, har de utlandsdominerade (mer än 25 % av ak

tierna utlandsägda) industri- och handelsföretagen successivt ökat sin 

andel av den inhemska produktionen och sysselsättningen. Av den to

tala sysselsättningen inom den svenska industrin och handeln svarade 

sålunda utlandsdominerade företag för 7-8 % år 1973 jämfört med 

endast drygt 4 % i mitten av 1960-talet. Flertalet av de anställda i ut

landsägda företag är verksamma inom verkstadsindustrin. De utländska 
företagens andel av sysselsättningen är emellertid högst inom den ke

miska industrin (ca 24 % ), järn-, stål- och ferrolegeringsverken (ca 

13 %) samt livsmedelsindustrin (ca 10 %). 

Mycket talar för att den internationaliseringsprocess som har pågått 
under lång tid kommer att fortsätta även under återstoden av 1970-

talet. Den svenska industrins starka beroende av utländska marknader, 

förekomsten av olika typer av handclshinder och nationella krav på 

tillverkning inom avsättningsländerna etc. är faktorer som verkar för 

en fortsatt ökning av svenska företags etableringar utomlands. Sam
tidigt torde också de utländska investeringarna i Sverige fortsätta. 

Lönsamheten inom industrin låg i början av 1960-talet på en hög 

nivå. Därefter skedde en förslimring, särskilt markant under åren 1966 
-1967. Efter år 1967 har emellertid lönsamheten förbättrats påtagligt, 
vilket framgår av följande sammanställning. 

A\·kastning på eget kapital efter skatt inom industrin (femårsgenomsnitt i %) 

Period 1965 1966 1967 1968 I 969 19701 

~1969 ~1970 ~1971 ~1972 ~1973 ~1974 

Avkastning 5,9 5,8 5,8 6,0 6,9 8,0 

1 Prognos för ar 1974. 

Den gynnsamma utvecklingen sedan slutet av 1960-talet, och Ir;imst 
under åren 1973 och 197.+, förklaras av en snabbt ökad lönsamhet 
inom framför allt de skogsförädlandc industrierna, järn-, stål- och me
tallverken samt inom stora delar av verkstadsindustrin. Sett över pe

rioden 1965-1973 är det endast inom gruvindustrin, den grafiska in

dustrin och den kemiska industrin som lönsamheten trendmässigt har 

försämrats eller varit oförändrad. Det kan i sammanhanget noteras 

att företagen med 50-499 anställda har haft en gynnsammare lön
samhetsutvcckling än genomsnittet. 

Även självfinansi~ringen inom industrin har, genomsnittligt sett, klart 
förbättrats under senare år. Medan självfinansieringsgraden under 1960-
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talet låg på i genomsnitt 85 %, uppgick den under perioden 1969-
1973 till i genomsnitt 97 %. Förbättringen gäller samtliga storleksgrup
per och industribranscher utom verkstadsindustrin, där nedgången dock 
var obetydlig och hänförlig till en mycket hög investeringsaktivitct. 

För hela industrin var investeringsaktiviteten under perioden 1969-
1973 väsentligt högre än under den tidigare femårsperioden. Den högre 
självfinansieringsgraden hänför sig sålunda helt till en snabbare tillväxt 
i företagssparandet under perioden 1969-1973 jämfört med tidigare år. 

Utveckling av produktion och sysselsättning inom den svenska in
dustrin har resulterat i att relativt stora förskjutningar ägt rum mellan 
olika industribranscher, vilket bl. a. framgår av följande sammanställ
ning. 

Trendmäs~ig produktions- och syssclsättningsutveckling inom industrin 1960-1971 
(Procent per år). 

Bransch 

Gruvindustri 
Livsmedelsindustri 
Textilindustri 
Beklädnadsindustri 
Läder- och skoindustri 
Trävaruindustri 
Massa- och pappersindustri 
Pappersvaruindustri 
Grafisk industri 
Kemisk industri 
Gummivaruindustri 
Plastvaruindustri 
Jord- och stcnvaruindustri 
Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
Icke järnmetallverk 
Metallvaruindustri 
Maskinindustri 
Elektroindustri 
Transportmedelsindustri 
Varvsindustri 

Hela industrin 

Anställda 

-5,4 
-1,5 
-5,6 
-5,9 
-7,9 
-0,2 
-3,8 

0 
-1,7 
-1,4 

0 
7,7 

·-1,8 
-1,8 
-1,2 
-0,3 
-1,1 
-0,3 

0,9 
-3,8 

-1,1 

Produktionsvolym 

4,8 
3,7 
1,9 
0 

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

10,0 
6,5 

15,3 
5,7 
6,4 
5,0 
6,6 
7,1 
6,7 
6,7 
4,7 

5,8 

Textil- och konfektions- (teko) samt lädervaru- och skoindustrierna, 

som i början av 1960-talet svarade för en betydande andel av den 

svenska industrins produktion och sysselsättning, har sålunda upplevt 

en kraftig relativ tillbakagång. Antalet anställda inom dessa branscher 
har sammanlagt halverats sedan 1960-talets början. Även för gruvin
dustrin och varvsindustrin redovisas en förhållandevis kraftig trend
mässig sysselsättningsminskning. Parallellt härmed har sysselsättningen 
ökat eller varit oförändrad inom pappersvaru-, gummivaru- och 
transportmedelsindustrierna. 

Den för hela industrin snabba produktionsökningen på nära 6 % per 
år är, i likhet med sysselsättningsutvecklingen, ett resultat av en 
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branschvis varierande utveckling. Produktionsvolymen inom den kemis
ka industrin ökade med 10 %J per år parallellt med en viss minskning 
i sysselsättningen. Av övriga branscher med en relativt snabb produk
tionsökning kan nämnas pappersvaruindustrin och delar av verkstads
industrin. Inom plastvaruindustrin har såväl produktion som sysselsätt
ning ökat i mycket snabb takt. 

Strukturomvandlingen inom industrin har medfört en förskjutning av 
produktion och sysselsättning mellan olika industribranscher. Men även 
på företagsnivå har en markant förändring skett. Sålunda har inom fler

talet branscher storföretagens andelar av produktion och sysselsätt

ning ökat kraftigt sedan början av 1960-talct. På arbetsställenivå har 
däremot motsvarande andelar för de större enheterna legat på en täm
ligen stabil nivå. 

Antalet produktionsenheter inom industrin (med minst 5 anställda) 
har sedan början av 1960-talet minskat med totalt ca 1 500. Bakom 
denna nettominskning ligger emellertid betydande bruttoförändringar. 
Enligt arbetsmarknadsstyrelsens varselstatistik var nedläggningsfrekven
sen särskilt kraftig under slutet av 1960-talet och under 1970-talets 
första år för att därefter minska markant. Under den tidigare perioden 
berördes i genomsnitt per år omkring 10 000 arbetstagare av nedlägg
ningar. Dessa har varit särskilt framträdande inom teko- samt läder
och skoindustrin. Totalt har inom dessa branscher ca 800 arbetsställen 
försvunnit sedan år 1960, av vilka drygt hälften under åren 1969-
1973. Under denna senare period har inom dessa branscher ungefär 
4 000 anställda varje år drabbats av nedläggningar. 

Den förskjutning av produktion och sysselsättning som hittills har 
skett mellan olika industribranscher kan väntas fortgå även i fram
tiden. Det är emellertid svårt att förutse styrkan i den fortsatta struk
turomvandlingen. Den 1 juli 1973 inleddes en försöksverksamhet som 
syftar till att förbättra det organiserade informationsutbytet mellan 
företag och samhälle. Verksamheten leds av en särskild delegation (I 
1973: 01). Genom en enkät våren 1974 till bl. a. industriföretagen har 
delegationen samlat in industriföretagens produktions- och sysselsätt
ningsprognoser för perioden 1973-1978. Enligt enkätsvaren kommer 
den totala industriproduktionen under femårsperioden att öka i en takt 
som sammanfaller med den tidigare redovisade historiska trenden. 
Inom flera branscher planeras en produktionstillväxt, som ligger över 
den extrapolerade historiska trendutvecklingen. Hit hör bl. a. teko
industrierna samt lädervaru- och skoindustrin, som under 1960-talet 
karaktäriserades av en mycket svag produktionsutveckling. Verkstads
industrin, som hittills expanderat kraftigt, kommer enligt planerna att 

till år 1978 få en ökad produktionstillväxt. Detta gäller dock inte trans
portmedelsindustrin, vars produktionsplaner pekar på en dämpad ök-
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ning. Denna försiktiga bedömning är sannolikt betingad av den svåra 
situation som den internationella bilindustrin sedan en tid befinner sig i. 

Den totala industrisysselsättningen kommer enligt företagens redovi
sade planer att öka med drygt 90 000 anställda mellan åren 1973 och 
1978. I ett historiskt perspektiv är detta en mycket hög siffra. 

Den svenska industrins utveckling har som framgått av denna redo
visning under de senaste 15 åren karaktäriserats av en kraftigt stigande 
industriproduktion och en snabb produktivitetstillväxt. I denna utveckling 

har legat bl. a. en snabb strukturell omvandling. Det är samhällets upp
gift att genom bl. a. en aktiv arbetsmarknadspolitik möta de problem 
som kan följa med omvandlingen. Denna utveckling reser ocks[t krav på 

framförhållning och planmässighet vid utformningen av industripoli
tiken. 

Strukturomvandlingen inom den svenska industrin har varit särskilt 
påtaglig i småföretagsdominerade branscher. Som exempel kan nämnas 
teko-industrierna, skoindustrin, den manuella glasindustrin och möbel
industrin. Företagen inom dessa branscher har arbetat inom varuområ
den med stagnerande efterfrågan och/eller intensiv importkonkurrens. 
Dessa problem har i många fall accentuerats på grund av de mindre 
företagens ofta begränsade möjligheter till bl. a. långsiktig mark.nadsbe
dömning och planering. Detta särskilda problem har uppmärksammats 
under lång tid och det var mot denna bakgrund som särskilda åtgärder 
infördes för teko-industrierna år 1970. Syftet var att med insatser i 
form av bl. a. utbildnings- och exportfrämjande åtgärder samt omställ
ningsstöd långsiktigt säkerställa branschernas konkurrenskraft och löne
betalningsförmåga utan att därmed hindra en från samhällsekonomiska 
utgångspunkter önskvärd strukturomvandling. Även för gjuteriindustrin, 
delar av metallmanufakturindustrin och vissa andra småföretagsdomi
nerade branscher har liknande åtgärder vidtagits under senare år. 

Ett stort antal industriföretag arbetar alltjämt under förutsättningar 
som det från samhällssynpunkt kan vara motiverat att uppmärksamma. 
Detta gäller t. ex. de små och medelstora företagen, som ofta har be
grUnsade resurser att själva förändra sina verksamhetsbetingelser. Ut
över nyssnämnda branschinriktade åtgärder har under senare år en rad 
andra åtgärder vidtagits för att främja den industriella utvecklingen för 
dessa företag. Således har de mindre och medelstora företagen sedan 
lång tid varit föremål för olika typer av statligt finansiellt stöd, som suc

cessivt utvecklats och som huvudsakligen är inriktade mot dessa företag. 
Bakom dessa insatser ligger tanken att skapa likvärdiga finansierings
villkor för de mindre företagen i jämförelse med de större. Exempelvis 
har de mindre företagen inte tillgång till aktie- och obligationsmark
naden på samma sätt som de större företagen. Genom speciella finan
sieringskanaler - AB Industrikredit, AB Företagskredit, Företagskapital 
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AB, statens utvecklingsfond, industri- och hantverkslånefonden etc. -

har dessa brister kunnat kompenseras. 
Förändringarna i företagens yttre betingelser ställer krav på ständig 

anpassning, förnyelse och långsiktig planering som många mindre före
tag har svårt att klara av. I syfte att underlätta sådana långsiktigt in

riktade förändringar finns sedan länge en samhällsfinansierad och brett 

inriktad företagsservice. Denna service, som omfattar bl. a. informa

tion, rådgivning, utbildning och tekniska tjänster, administreras huvud
sakligen av statens industriverk. Länens företagareföreningar fungerar 

som industriverkets regionala replipunktcr, när det gäller att föra ut före

tagsserviceprogrammen till företagen. I detta sammanhang bör även er
inras om den rådgivningsverksamhet som styrelsen för teknisk utveckling 

svarar för (s. 135). Denna är samordnad med företagareförcningarnas 

förctagsservice. Utbildningsprogrammen organiseras av enheten för 
företagsutvcckling (SIFU-enheten) vid statens industriverk. I syfte att 

inventera företagens utbildningsbehov och aktivera företagens utnytt
jande av lämpliga utbildningsprogram finns sedan år 1974 utbildnings
konsulcntcr knutna till företagareföreningarna. 

Hittills vunna erfarenheter pekar mot att bl. a. nu nämnda åtgärder 
riktade mot dels småföretag, dels vissa branscher som domineras av 

småföretag är 1indamålsenliga för att få till stånd effektiva och kon
kurrenskraftiga företagscnheter. 

De industripolitiska stöd- och utvecklingsinsatser som sålunda kom
mit till stånd under senare år har förankrats i statens industriverk, som 
bildades den 1 juli 1973 för att på myndighetsplanet samordna statens 
insatser beträffande åtgärder för bl. a. de mindre och medelstora före
tagen. Härutöver har industriverket viktiga uppgifter dels vad gäller 
utrednings- och planeringsverksamhct på det industriella området, dels 
på energi- och mineralområdena. Jag kommer i det följande att föreslå 
att industriverket tillförs ökade resurser på flera av de väsentliga om
r[1den som jag nu nämnt. 

Jag vill i sammanhanget framhålla vikten av samordning mellan de 
industripolitiska insatser som utförs på myndighetsplanet. Den sam

verkan som redan i dag existerar mellan bl. a. statens industriverk, 
styrelsen för teknisk utveckling, utvccklingsfonden och Sveriges inves
tcringsbank AB bör enligt min mening ytterligare fördjupas. En sådan 

strliv:m är en förutsättning för att vidtagna industripolitiska åtg~irder 

skail rn avsedd effekt. 

Den industrinolitiska planeringen måste anpassas cf<er de produktions
fliruts1ittnir.gar som g1iller inom olika delar av industrin. Detta är ett 

behov som framtrfaler starkt t. ex. för järn- och st~tlindustrin, varvs
inJu;;trin och skogsindustrin. Detta är i sin tur betingat av att dessa 

branscher har problem och samhällsanspråk som ofta är strikt bransch
specifika. S&lunda har den ökade råvaruknappheten på skogsomr&dct 
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kommit att skapa särskilda svårigheter, vad gäller planeringen av den 
svenska skogsindustrins expansion. 

För i första hand dessa branscher, som är av central betydelse för 
samhällsekonomin, har erfarenheten under senare år visat att ett fast 
organiserat löpande samråd kring branschens utveckling mellan berörda 

samhällsorgan och branschens huvudintressenter - företagen och de 

anställda - kan vara ett ändamålsenligt hjälpmedel vid utformandet av 
industripolitiska åtgärder. Genom ett samrådsförfarande synes industri

politiska ställningstaganden kunna grundas på en bättre genomarbetad 
och mer samstämd syn på branschens framtida utveckling. Jag bygger 

detta påstående på erfarenheterna av de samrådsorgan som hittills har 

etablerats. A andra sidan måste dessa nyligen inledda samrådsverksam
heter prövas under ytterligare några år, innan ett slutgiltigt omdöme 

kan fällas. 
Industripolitisk planering, särskilt vad gäller de branscher som jag 

hiir berört, förutsätter i princip en informationsbas, som gör det möjligt 
att kontinuerligt följa den förväntade utvecklingen över en längre tids

period. Informationen måste vid varje bcdömningstillfällc syfta till att 

ge en så fullständig och aktuell bild som möjligt av den långsiktiga ut
vecklingen vad gäller exempelvis investeringar, lönsamhet, finansiering 

och sysselsättning. 
Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av att industripoli

tiska beslut kan fattas på grundval av ett gott informationsunderlag. 

Detta gäller såväl på branschnivå som för industrin i dess helhet. Ett 
steg mot utvecklandet av ett bredare informationsunderlag har tagits 
genom ett arbete inom industridepartementet, den s. k. industristruktur
utredningen. I utrcdningsrapporterna (SOU 1974: 11-14) har redo
visats ett omfattande material som i skilda avseenden ger en tämligen 
god bild av den historiska utvecklingen inom industrins olika områden. 
Jag finner det värdefullt att det utrcdningsarbete som påbörjats genom 

industristrukturutredningen nu kan fortsätta inom statens industriverk. 
Målsättningen bör vara att på sikt åstadkomma en mer sammanhållen 

analysmodell för den industriella utvecklingen i dess olika dimensioner. 
Förbättrade förutsättningar härför föreligger genom tillkomsten av sta

tens industriverk, som har erhållit resurser för planerande och utredande 

verksamhet inom industridepartementets verksamhetsområde. 

Företagens ökade internationalisering, som berörts inledningsvis, har 

medfört betydande fördelar för den svenska samhällsekonomin. De 

multinationella företagen har emellertid ställt såväl statsmakterna som 
fackföreningarna inför delvis nya problem. Kraven på löntagar- och 

samhällsinflytande över företagsamhetens ökade internationalisering har 

sk1irpts. De områden som har tilldragit sig speciell uppmärksamhet, vad 
avser de multinationella företagens verksamhet, är bl. a. effekterna på 
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sysselsättningen, rörelseresultat och skatter, liksom effekterna på kon

kurrensförhållandena samt forsknings- och utvecklingsarbetet. 

Mot denna bakgrund genomfördes den 1 juli 1974 ändringar av 
valutalagstiftningen, som innebär att den valutapolitiska bedömningen 

av svenska investeringar utomlands kompletterats med en prövning från 
industri- och sysselsättningspolitiska synpunkter. I ansiutning härtill har 

valutastyrelsens sammansättning ändrats, så att också arbetstagarnas 

organisationer blivit representerade (prop. 1974: 89, FiU 1974: 23, rskr 

1974: 274). 
Utländska företags etableringar och verksamhet i Sverige studeras av 

den hösten 1973 tillsatta utredningen (Ju 1973: 17) om utländska över
taganden av svenska företag. Arbetet inom utredningen syftar till en 
allmän översyn av den gällande lagstiftningen på området, lagen (1916: 

151) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. 

Enligt direktiven skall utredningen främst inrikta sig på att ta fram ett 
system, som både medger en fullständig etableringskontroll av utländska 
investeringar i Sverige och lämnar möjligheter till kontroll av utlands
ägda företags verksamhet i Sverige. 

Den av mig i mars 1973 tillsatta arbetsgruppen med uppgift att följa 

frågor rörande multinationella företag har till uppgift att initiera för
slag till de ändringar och kompletteringar i existerande lagstiftning som 
behövs. I sitt arbete beaktar gruppen bl. a. de synpunkter som kommit 
till uttryck i näringsutskottets betänkande år 1974 med anledning av 

motioner rörande multinationella företag (NU 1974: 11, rskr 1974: 
116). 

I detta syfte arbetar gruppen f. n. bl. a. med att förbättra informations
underlaget om multinationella företag. För främst detta ändamål kom
mer jag i det följande att räkna medel för personalförstärkning vid sta
tens industriverk. 

Jag övergår nu till att översiktligt behandla några av de utredningar 
på olika branschområden som avlämnats under år 1974. 

Datatekniska området 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndiganden den 18 juni 1971 och den 

24 november 1972 tillkallades sakkunniga 1 för utredning rörande nä
ringspolitiska åtgärder på det datatekniska området. 

Enligt direktiven skulle de sakkunniga utreda dels behovet av åtgär
der som syftar till att främja den svenska dataindustrins konkurrens

kraft, dels behovet av åtgärder för att främja det övriga näringslivets 

1 Civiiingcnjörcn Harry Brynielsson, ordförande, riksdagsledamoten Kerstin 
Aner, direktören Kjell Hellberg, numera statssekreteraren Allan Larsson, direktö
ren Tord Lidmalm, direktören Åke Pernelid, riksdagsledamoten Lennart Petters
son, förste sekreteraren Knut Redvall och direktören Gunnar Wedell. 
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konkurrenskraft genom en effektivare användning av datatekniska 

hjälpmedel. 

De sakkunniga, som antog namnet dataindustriutredningen (I 1971: 

02), avgav i februari 1973 lägesrapporten (SOU 1973: 6) Data och 

näringspolitik och i april 1974 betänkandet (SOU 1974: 10) Data och 

näringspolitik 74. 

Efter remiss har yttranden inkommit från drygt 80 remissinstanser. 
En översiktlig redogörelse över remissvaren lämnas i det följande. En 

mer utförlig sammanställning har utarbetats inom industridepartemen

tet och fogats till handlingarna i ärendet. 

Dataindustri utredningen 

Allmänna synpunkter 

Utredningen har sammanställt och analyserat ett mycket omfattande 

material i sin kartläggning av förhållandena inom dataindustrin och på 

dataanvändningsområdet. Endast en mycket översiktlig redogörelse kan 

här famnas. 

Utredningen definierar datamarknadcn som marknaden för datorer 

(maskinvaror), komponenter till dessa, programvaror, datatjänster och 
-tillbehör. Den egentliga datorindustrin utvecklar och tillverkar dato

rer och kringutrustning samt säljer sedan dessa produkter separat eller 

i system, där datautrustning värdemässigt svarar för huvuddelen. Större 

företagsenheter med denna inriktning i Sverige är Datasaab-divisionen i 
Saab-Scania AB, Stansaab elektronik AB, datasektorn inom Facit AB, 

IBM Svenska AB och Svenska AB Philips. Försäljningen av de svensk
ägda företagens produkter sker i stark konkurrens med de stora inter

nationella företagen. Datorindustri i en vidare bemärkelse innefattar 
även sådan industri d;ir datorer utgör en betydande del i de system som 

tillverkats utan att dessa sedan säljs som datasystem i vanlig mening. 

Typexempel härpå i Sverige är Telefonaktiebolaget LM Ericsson. 

Utredningen konstaterar att som en följd av det speciella konkurrens

läget för den egentliga datorindustrin har så gott som samtliga fänder 

med en egen datorindustri ansett sig tvingade att genom direkt stöd 

eller genom t. ex. skyddad upphandling medverka till att den inhemska 

datorindustrins överlevnad garanteras. 

Datorföretagens verksamhet karaktäriseras av höga utvecklingskost

nader. Datorföretagen har näst efter läkemedelsindustrin den högsta 

relativa andelen utvecklingskostnader i förhållande till omstittningen. 
Till följd av den höga utvecklingsintcnsiteten i branschen och den d~ir

med följande snabba tillväxten av nya tillämpningsomr[tdcn ställs krav 

på stora investeringar. Internationell marknadsföring blir ofta nödvän

dig och datorindustrin i ett litet land som Sverige måste för att över

leva till en övervägande del vara en exportindustri. 

Utredningen poängterar att den tekniska och industriella kompetens 
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på h0g nivå som följer med en modern datorindustri är värdefull för 

landet och bör upprätthållas och stärkas. Utredningen understryker, 

att en svensk datorindustri har positiva effekter på övrig industri och 

pi1 cffcktivitetsgraden i samhället som helhet. En kartläggning visar att 

databehandlingen i dag är en mycket utbredd teknik som används inom 

så g,•tt som alla näringsgrenar. Av den totala databehandlingen i landet 

S\ arar f. n. industrin för ca 30 Sil, den offentliga sektorn för ca 20 o/c, 

bank- och försäkringssektorn för ca 15 % och handeln för ca 12 % . 

Utredningen gör vissa bedömningar beträffande ut v e c kl in g s

t e n d e n s er n a på dataområdet. Olika analyser pekar på en fortsatt 

nedgang i ökningstakten för generella administrativa system. Utred

ningen beräknar härför en genomsnittlig marknadstillväxt i Sverige till 

ar 1980 på ca 7 % per år. Tillväxttakten för speciella system väntas 

<lod;. bli fortsatt hög, varför den totala värdemässiga tillväxten torde 

bli n[igra procentenheter större. Först i slutet av 1970-talet och i bör

jan av 1980-talet torde helt nya tillämpningar få någon större kvanti

tati,· effekt på marknadstillväxten. 

Ltredningen anger tre förutsättningar för sina förslag till statliga åt

gärder på dataområdet, nämligen dels datateknikens stora och växande 

betydelse inom allt fler samhällsområden, dels de speciella konkur

rensförhållanden som råder i branschen, dels det förhållandet att 

rnirnga länder utformat en datapolitik, som direkt eller indirekt bar 

effekter som berör även vårt land. 

\kd utgångspunkt i av riksdag och regering formulerade politiska 

mål >ammanfattar utredningen sina överväganden angående riktlinjer 

för en s v e n s k n är in g s p o I it i k p å d a ta om r å d e t i föl

jande fyra punkter. 

l. Tillämpningen av datatekniken skall underställas medborgarnas 
allmänna krav på samhällsutvecklingen. 

2. Datapolitiken syftar till att upprätthålla en bred teknisk kompe
tens inom dataområdet för att göra det möjligt att aktivt planera för 
den förväntade utvecklingen och på så sätt effektivt utnyttja datatekni
ken inom nya områden. 

:. Datapolitiken syftar till att - inom de ramar som bestäms av den 
först angivna riktlinjen - stimulera tillämpningar av datateknik som 
ett medel att höja produktiviteten inom näringsliv och förvaltning. 

-L Datapolitiken syftar till att främja utvecklingen av en konkurrens
kr;,:-tig svensk dataindustri. 

Utredningens förslag 

St)Telsen för teknisk utveckling (STU) svarar i dag för en övervä

gande del av stödet till datateknisk forskning och ut

,. e .;: k 1 in g. Utredningen föreslår att STU även framdeles får ansvar 

för d:!nna verksamhet. Särskilt framhålls behovet av ökad grundläg

pnJc forskning, vars resultat kan komma användarna till del och pa 

3 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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sikt främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. Utredningen an
ser vidare, att ett utvecklingsstöd till svensk datorindustri är en nöd
vändighet för att denna industri skall kunna fortleva och expandera. 

Utredningen anger, att STU budgetåret 1973/74 lämnade allmänt 
forsknings- och utvecklingsstöd till ett be\opp av 13 milj. kr. Utredning
en föreslttr att STU tilldelas medel för främjande av datateknisk forsk
ning och utveckling (FoU) enligt följande sammanställning (milj. kr.). 

1974/75 1975/76 1976/77 1977 /78 1978/79 

20 33 40 47 55 

Inom denna ram föreslås, att den långsiktiga datatekniska forskning
en omedelbart får ett ökat stöd av STU, att forskning och utveckling 
inriktas på tillämpningsoricnte;·ade system, liksom att teknikvlirdcring 
får spela en väsentlig roll. Avcn STU:s personal föreslås bli förstärkt. 

Utöver det fortlöpande utvccklingsstödet till datorindustrin från STU 
förutser utredningen ett behov av stora punktvisa insatser för tillfällig 
förstärkning inom något nytt tillämpningsområde eller för en lovande 
innovation. Som en rimlig ram för detta särskilda stöd anger utred
ningen 75 milj. kr. att användas under en treårsperiod. Vad gäller 
FoU-stöd till övriga delar av dataindustrin finner utredningen att ett 
särskilt stöd inte f. n. är motiverat på samma sätt som till maskinvaru
industrin. 

Utredningen anser att det inom svensk dataindustri finns utrymme för 
vidgad samverkan med syfte att nå fram til\ en viss samordning och 
föreslår diirför att vid bedömning av ansökningar om statliga medel för 
forskning, utveckling, marknadsföring etc. hänsyn tas även till den re
surssamordning som kan åstadkommas. 

Frågan om ett särskilt stöd till datorindustrin har föranlett ett särskilt 

y1trandc av de sakkunniga Larsson och Pettersson, i vilket de framhåller 
att de delar utredningens uppfattning om behovet av ett sådant stöd. 
Däremot anser de att stödets storlek måste motiveras genmn analyser av 
företagens FoU-verksamhet och hur denna verksamhet f. n. finansieras. 

En förutsätining för att detta stöd skall utgå bör enligt de båda sakkun
niga vara en samlad långtidsplanering, som innefattar såväl detta stöd 
som STU:s allmänna stöd och övriga av utredningen föreslagna åtgärder. 

De två sakkunniga hävdar vidare, att en koncentration inom bran

schen fordras för att det statliga stödet ~kaH bli effektivt. De anser, att 
samhället bör kunna kräva att en kraftsam\ing av datorindustrins struk
tur ligger i botten, niir så betydande statliga resurser sätts in som de 
föreslagna ekonomiska stödprogrammen. Tiden för och storleken av det 
särskilda stödet kan därför fastställas först sedan strukturproblemen 
fått en tillfredsställande lösning. De båda sakkunniga förordar en sam
ordning av de centrala företagsenhetcrna inom svenskägd datorindustri, 
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dvs. datasektorn vid Saab-Scania AB, Stansaab elektronik AB, som till 

lika delar ägs av staten och Saab-Scania AB, och Facit AB. 

Utredningen föreslår ett organiserat utvccklingssamarbete mellan an

vändare och dataindustri, där industripolitiska krav tillgodoses med 

hjälp av statligt utvecklingsstöd samtidigt som användaren får ett data

system utvecklat enligt sina krav. Utredningen, som kallar detta sam

arbete för n a t i o n e 11 a p r o j c k t, föreslår att sådana påbörjas på 

sju olika områden inom den offentliga sektorn. Man anger att principen 

är tillämplig även inom den privata sektorn. Utredningen framhåller, 

att kostnadsbilden för de system som redan planeras inom de olika om

rådena i flertalet fall är oklar. Dessutom tillkommer svt1righeterna att 

uppskatta de industripolitiskt betingade merkostnaderna i de nationella 

projekten. Utredningen uppskattar för de föreslagna nationella projekten 

merkostn:i.derna till ca 15 milj. kr. per år. För förprojektering beräknar 

utredningen en kostnad av 3 milj. kr. för budgetåret 1974/75. 

Mot bakgrund av marknadsförhållandcna i databranschen föreslår 

utredningen, att statligt stöd skall utgå till riskfyllda marknadsförings

projekt i likhet med vad som sker för FoU. Utredningen föreslår att en 

statlig fond för stöd till in t e r n a t i o n e 11 a m ark n a d s f ö

r i n g s p r o j e k t inrättas, varvid villkorlig återbetalningsskyldighet 

med högst hälftendclning av kostnaderna skall tillämpas på samma sätt 

som för stöd till utvecklingsprojekt. Möjligheten att organisatoriskt kny

ta fonden till Sveriges exportråd bör prövas. Utredningen konstaterar, 

att dataindustrins marknadsföringsproblem inte är unika, men anser 

det lämpligt att bedriva försöksverksamhct inom dataområdet. Utred

ningen föreslår att 5 milj. kr. avsätts härför. 

Utredningen konstaterar att teknikupphandlingskommitten (I 1973: 05) 
kommer att behandla väsentliga dataindustriella frågor inom ramen för 
den o f f e n t l i g a u p p ha n d I i n g e n, varför utredningen endast 

för fram vissa principiella överväganden och förslag. Utredningen för
ordar också att frågan om ett leasingbolag för upphandling av data
system inom sjukvården åter tas upp till diskussion. 

Det framhålls i betänkandet att tillgången på effektiv d a ta ö v e r
f ö r i n g spelar en betydande roll för produktivitetshöjningen inom 
tjänstesektorn och ger ökade möjligheter till decentralisering. Utred

ningen poängterar särskilt, att samhällsekonomiska synpunkter bör få 

påverka kalkylerna för det allmänna datanät som televerket överväger 

att upprätta, och föreslår bl. a. att televerket snarast beslutar om utbygg

naden av ett sådant allmänt datanät. Utredningen föreslår vidare ökat 

stöd till utvecklingsarbcte på datakommunikationsområdet. 

Utredningen lägger stor vikt vid sina förslag till ökade insatser för 

u t b i l d n i n g e n inom dataområdet och menar att dessa åtgärder kan 

ses som de i dagsläget mest betydelsefulla från näringspolitisk synpunkt. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 36 

Utredningen föreslår, att ny och utvidgad datateknisk utbildning införs i 
undervisningen på alla nivåer från grundskolan till forskarutbildningen. 
Härav följer krav på betydande resursökningar i utbildningsväsendet. 

Som k o m p I e t t e r a n d e a n v ä n d a r f r ä m j a n d e å t g ä r
d c r föreslår utredningen att staten under vissa förutsättningar stöder 
ett användarsamarbete inom ett omorganiserat Servi-Data AB. Denna 
verksamhet föreslås få ett årligt statligt bidrag med ca 0,5 milj. kr. För 
att organisera en ny verksamhet vid numera enheten för företagsutveck
ling (SIFU-enheten) vid statens industriverk med syfte att underlätta 
datateknikens användning i mindre företag föreslår utredningen en för
söksverksamhet till en kostnad av ca 1 milj. kr. per år. 

Utredningen anser att st an d ar d i s e r in g inom dataområdet är 
en svår men viktig näringspolitisk fråga. Den snabba utvecklingen av 
maskin- och programvaror leder till växande krav på utbytbarhet. För 
vissa omedelbara behov föreslår utredningen ökade resurser med bl. a. 
en tjänst vid Sveriges standardiseringskommission till en kostnad av 
175 000 kr. per år. För en ökad s. k. förstandardiseringsverksamhet på 
dataområdet föreslår utredningen ett anslag av 150 000 kr. per år till 
temporära expertuppdrag. 

Utredningen framhåller nödvändigheten av att berörda samhällsorgan, 
arbetsgivare och arbetstagare fortlöpande kan diskutera sig fram till en 
samlad bedömning av utvecklingen på dataområdet och dess krav. Ut
redningen föreslår därför att ett särskilt råd - d a t a r å d e t - inrät
tas. Rådets organisatoriska förankring tar utredningen inte definitiv 
ställning till, men föreslår att ett sekretariat inrättas vid statens industri
verk. 

I följande sammanställning redovisas kostnaderna för utredningens 
förslag till statliga insatser av industripolitisk karaktär (milj. kr.). Som 
jämförelse visas även utredningens beräkning av anslagsnivån för budget
året 1973/74. 

Atgiirder 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977.178 1978/79 

Område 
Forskning och utveckling (13) 20 33 40 47 55 
Särskilt utvccklingsstöd 25 25 25 
Nationella projekt 3 15 15 15 15 
Marknadsföring 2,5 2,5 
Dataöverföring (0,7) 1 2 2 2 2 
Användarfrämjande 

atgärder (0,5) 1,5 1,5 l,S 1,5 1,5 
Standardisering (0,5) 0,5 0,5 l 1 l 
Data råd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(14,7) 54 80 85 67 75 

Vissa av de förslag som utredningen lagt fram leder till kostnader ut
över de som redovisas i tablån. I huvudsak uttalar sig utredningen 
kvalitativa termer på dessa punkter och redovisar inte några belopp. 
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Remissyttrandena 

Flertalet remissinstanser anser att betänkandet ger en god bild av 
dataområdet och dess problem. Speciellt framhålls ka1iläggningsav
snittet, varvid vissa instanser menar att utredningens material är av 
värde som referensverk i den egna verksamheten. 

Ett flertal remissinstanser instämmer i utredningens bedömningar av 
ut vecklings tendenserna på dataområdet. Riksskatteverket 

(RSV) anser, att de långa utvecklings- och genomförandetiderna för in

formationssystem gör det nödvändigt att i uppbyggnaden av systemen 

så långt som möjligt ta hänsyn till den förväntade tekniska utvecklingen 
på ADB-området. Bl. a. statistiska centra/byrån (SCB), Svenska data

föreningen (Dataföreningen) och Sveriges Industriförbund (Industriför
bundet) anser att även nya framtida tiilämpningsområden borde ana
lyserats, varför tillväxttakten är svårbedömd. Leveruntörsföreningen 

kontors- och datautrustning (LKD) anser dock att bedömningen av den 
totala tillväxttakten för databehandlingen är realistisk. 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) framhåller beträffande utform
ningen av en svensk närings p o I it i k på dataområdet 
att de föreslagna åtgärderna för att samia och styra statens insatser för 
utveckling och användning av datateknik samt för dataindustrins ut
veckling är alltför svaga. Utredningen (Fi 1973:03) rörande 11ppgifts

fördelningen m. m. mellan statskontoret, Statsko11sult AB och DAFA 

(SDS-utredningen) menar att dataindustriutredningen framför allt borde 
ha försökt konstruera nya verkningsfulla medel för att främja en bättre 
anpassning av dataindustrins produkter till användarnas behov och 
önskemål och för att öka spridningen och tillämpningen av datateknik. 
Ind11strif örbundet m. fl. anser att eventuella målsättningar på nationell 
basis främst uppnås genom att man styr systemarbetet. Däremot krävs 
inte datortillverkning i landet för detta. Landsorga11isatio11e11 i Sverige 

(LO), som allmänt stöder förslagen i det särskilda yttrandet, anser att 
man för att förverkliga en så välutvecklad datapolitik som utredningen 
föreslår måste gå in i ett mer omfattande engagemang på produktions
sidan. Också ur demokratisk synvinkel är det naturligt, att samhället 
skaffar sig kontroll över en så viktig verksamhet även på produktions
sidan. Handelstjänste111a11naförb111zdet (HTF) och Kooperatira förbun

det (KF) m. fl. anför, att datapolitiken inte bara skall beröra ekonomis
ka faktorer utan också fördclningsfrågor, sociala frågor, inflytande
frågor och arbetsmarknadsfrågor. HTF saknar konkreta förslag till att 
minska de negativa effekterna av datatekniken på företagsdemokratins 
område. Tjänstemännens centra/organisation (TCO) anser, att utred
ningen i sina förslag inte utvecklat vad som menas med målsättningen 
att datapolitiken skall underställas medborgarnas krav på samhällsut
vecklingen. Statskontoret anför i korthet, att tiden ännu inte är mogen 
för att formulera en samlad datapolitik. 
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Ett flertal remissinstanser stöder utredningens förslag om ökat stat
ligt stöd till d a t a t c k n i s k f o r s k n i n g o c h u t v e c k I i n g, 
bl. a. försvarets materielverk (FMV), försvarets rationaliseringsinstitut 

(FRI), RSV, styrelsen för teknisk utveckling (STU), Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson (LME), lngenjörsvetenskapsakademien (IVA) och KF. 

Några anser det föreslagna stödet vara i underkant. LO, SCB, statens 

industriverk och datasamordningskommitten (Fi 1971: 03; DASK) har 
inget att invända mot det föreslagna statliga stödet till forskning och 
utveckling, men kan inte bedöma rimligheten i de föreslagna beloppen. 
Man framhåller dock att dessa är små i förhållande till vad andra län
der satsar på stödåtgärdcr för forskning och utveckling. Riksrevisions

verket (RRV) föreslår en lägre expansionstakt än utredningen för såväl 
det särskilda stödet som de allmänna åtgärderna och förordar en ytter
ligare analys av förutsättningarna för och effekterna av ett statligt stöd. 

Flertalet rcrnissinstanser anser liksom utredningen att STU är lämp
ligt organ för administration av stödet. Länsstyrelsen i Östergötlands liin 

framhåller dock, att stödet till dataindustrin bör administreras av sta
tens industriverk, eftersom utveeklingsprojekten bör bli uttryck för den 
industripolitik man önskar föra. 

Utredningen framhåller nödvändigheten av en viss koncentration i de 
statliga stödåtgärderna. Svenska kommunförbundet uttrycker ändå far
hågor för att utredningens förslag kan leda till att stödresurserna splitt
ras pil alltför många projekt och därmed blir ineffektiva. 

Utredningens konstaterande om behovet av resurssamverkan inom 
datorindustrin delas av många remissinstanscr. Dl. a. s1a1skontoret, RRV, 

LKD och Landstingsf iirhwulet pekar på behovet av samarbete mellan 
inhemsk och ulHindsk dataindustri. LM E framhåller att om ett vidgat 
samarbete inom forskning och utveckling rörande dataområdet kom
mer till stånd inom Sverige, så är L~lE villigt att efter särskild pröv
ning delta häri. Skall svenska dataföretag i framtiden kunna h;;vch 
sig på en internationell marknad blir enligt LME samarbete inom data
området mellan svenska och utländska företag en nödvändighet. 

LO, S1·cmka metal!industriarbctareförbundet (Metall) och KF stöder 

förslagen i det särskilda yttrandet beträffande en företagsmässig koncen

tration inom branschen och villkoren för det särskilda FoU-stöclet. 
Industriförbundet m. fl. och IV A är tveksamma till värdet av en tilltänkt 
sammanslagning av svenskägda datortillverkare. STU framhåller, att för

nyelse av dataindustrin p:1verkas gynnsamt av en branschstruktur med 
variation vad avser företagsstorlek och kompetensprofil. 

Ett flertal remissinstanser är positiva till grundprinciperna bakom de 
s. k. 11 a t i o 11 e 11 a p r oj e k te n. Skolöverstyrcl.l'en (Sö) finner iden 
intressant och anser att den rätt genomförd kan minska tiden mellan 
ide och förverkligande. Teknikupplzandlingskommitten (TUK), statskon

toret och La11dstingsförbundet anför, att en konstruktion av den före-
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slagna typen endast kan ses som en av flera möjliga modeller för att 

organisera omfattande utvecklingssamarbete. TUK meddelar att man i 

sitt betänkande kommer att avhandla sådana olika former. Flera remiss

insatser är å andra sidan negativa eller avvaktande till nationella pro

jekt. 

Till förslaget om inrättande av en fond för i n t e r n a t i o n e 11 a 

m ark n ad s f ö r i n g s p ro j e k t knuten till Sveriges exportråd är 

flertalet remissinstanser positiva. Den föreslagna fondsumman anses 

dock av Stansaab elektronik AB (Stansaab), Dataföreningen m. f !. 
och TUK vara för liten. Svenska bankföreningen, Industriförbundet 

m. f/. och LO avvisar å andra sidan speciella åtgärder för dataindustrir. 

eftersom problemet är av generell natur. Metall anser att STU genom 

sina villkor ber kunna säkerställa en effektiv marknadsföring. 

lkträffondc den o f f c n t I i g a upp ha n d I ingen under

stryker ett stort antal remissinstanser utredningens uttalande om bety

delsen av att fortsatt affärsmässighet skall gälla som grundprincip. 

TU K meddelar att man avser att pröva dataindustriutredningcns för

slag cm åtglirder för att främja offentlig upphandling av teknisk ut

vi;ekling. AB Elcctrolux och Stansaab pekar på nödvändigheten av att 

potentiella exportprodukter stöds på hemmamarknaden. StatskontorN 

anför liknande synpunkter. Utredningens förslag att staten. Landstings

förbundct och sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationali

seringsinsti:ut skall utreda frågan om leasingbolag för upphandling av 

datasystem inom sjukvården stöds av IV A, Svenska utvecklingsakticbo

laget och ASEA LME Automation AB. Landstingsförbundet framhåller 

i sitt remiss\'ar att ett sådant leasingbolag möjligen kan komma i fråga 

p:t ningre sikt. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker utredningens förslag beträffande 

d a ta ö ve r f ö r i n g. Statskontorct anser tillkomsten av ett allmänt 

datanät för kommersiellt bruk vara den kanske mest användarbefräm

jande statliga åtgärden som kan vidtas. Saab-Scania AB understryker 

utredningens krav på att televerket skyndsamt planerar ett svenskt 

datanät så att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna klarläggs 

för datl'rindustrin. överbef iilhavaren, KF, liinsstyrelsen i Östergötlands 

lii11 och ASEA Li\fE Automation AB efterfrågar konkreta tidplaner för 

utbyggnaden av ett datanät. RRV anser att dataöverföringsfrågorna lir 

av så stor samhällsekonomisk betydelse att underlag h~irför bör utarbe

t:.ls av en slirskild utredning. D11tainspektio11e11 finner det angeföget 

att säkerhets- och integritetsfrågorna får stort utrymme vid utvecklingen 

av olika dataövcrföringssystem. Sveriges meteorologiska och hydrologis

ka instifllt anför att det allmänna datanätet bör bli internordiskt. Svenska 

hankföre11i11ge11 anser att televerket bör förbättra sin service niir det 

g:iller redan existerande dataövcrföringstjänster. Televerket meddelar 

att arbete påg[1r med att ta fram beslutsunderlag beträffande det allmän-
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na datanätet och att verkets avsikt är att planer skall redovisas senast 
i april 1975. 

Ett stort antal remissinstanser delar utredningens uppfattning att en 

förstärkning av u t b i I d n i n g en på dataområdet är nödvändig. Dock 

framhåller bl. a. RRV och Svenska kommunförbundet att en avvägning 

måste göras mot utbildningsanspråk som ställs från andra samhällsom

råden. Sö och universitetskanslersämbetet redovisar den planering som 

pågår och som på väsentliga punkter ligger i linje med utredningens 

förslag. 

Beträffande k o m p ! e t t e r a n d e a n v ä n d a r f r ä m j a n d e 

åt g ä r d e r stöder ett stort antal remissinstanser utredningens förslag 

vad avser Servi-Data AB och SIFU-enheten. Många remissinstanser är 

positiva till ett omorganiserat Servi-Data AB. Bl. a. Svenska bankför

ellinge11, Datafi.irellingen, Industri! örbundet och KF anser att Servi-Data 

AB bör överta det bidrag som föreslås till SIFU-enheten. Flera instanser 

tycker att ett bidrag på 0,5 milj. kr. till Servi-Data AB i relation till 

utredningens övriga förslag är för blygsamt. Kommerskollegium är 

tveksamt till om statligt stöd för användarfrämjande åtgärder bör splitt

ras på flera organ och ifrågasätter om inte det statliga engagemanget 

bör koncentreras till industriverkets SIFU-enhet. Industriförbundet m. fl. 

samt SDS-utredningen anser att användaraspekterna i högre grad bör 

prioriteras i datapolitiken än vad utredningen gjort. 

Flertalet remissinstanser som berör frågan om s t a n d a r d i s e r i n g 

är positiva till utredningens förslag om ökade resurser till förberedelse

arbete, samordning och informationsspridning på stan<lardiseringsområ

det. SveriJ?es standardiseringskommission (SIS) och STU finner att de 

föreslagna statliga bidragen endast räcker till för att bibehålla nuvarande 

arbetsinsats. DASK, SDS-utredningen, Landstingsförbundet, Dataför

eningen m. fl. och Handelskarnmaren i Göteborg anser de föreslagna 

samhälleliga insatserna för standardisering vara alllför begränsade. 

Statskontoret föreslår att näringslivet bildar ett organ motsvarande det 

statliga standardiseringsrådet. 

Förslaget om ett d a t ar å d har mottagits positivt av en rad remiss

instanser, såsom LME, LO, KF, Metall och TCO. FRI och DASK an

ser dock att det föreslagna datarådets uppgifter bör begränsas till det 

näringspolitiska området. Centralnämnden för f astiglzetsdata, datainspek

tionen, statskontoret, RRV, IV A, SJS och Inclustriförbw1det m. fl. av

styrker förslaget om ett dataråd och framhåller att de tilltänkta arbets

uppgifterna kan klaras av befintliga organ. Statens industriverk anser, 

att rådets viktigaste uppgift, att fortlöpande bevaka och följa utveck

lingen inom dataområdet för att ge statsmakterna beslutsunderlag, pas

sar väl in i verkets uppgifter att fortlöpande bevaka olika branschers ut

veckling. STU motsätter sig inte utredningens förslag, men påpekar att 

ansvars- och kompetensgränser noga måste beaktas, då utredningen 
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samtidigt föreslagit att STU skall administrera samtliga utvecklingsstöd
jande åtgärder. FOA finner de tilltänkta arbetsuppgifterna så väsentliga 
att dessa frågor bör läggas hos en direkt under regeringen lydande dele

gation för datafrågor. 

F öredraga11den 

Datatekniken har på ett par decennier avsevärt förändrat de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna för utvecklingen inom viktiga sam
hällsområden. Produktionen av varor och tjänster på det datatekniska 

området har vuxit snabbt och är numera av betydande omfattning. 
Den snabba tekniska utvecklingen på dataområdet har i hög grad på

verkat betingelserna för användarna av datateknik och för den indu
stri som tillverkar datautrustning. De omfattande investeringar som är 
nödvändiga för såväl forskning och utveckling som marknadsföring har 
gett upphov till stora internationella företag, som dominerar även den 
svenska marknaden. 

I Sverige har statliga åtgärder på dataområdet vidtagits i viss utsträck
ning. Utvecklingsstöd har lämnats av STU och genom utvecklingsuppdrag 
inom ramen för den offentliga upphandlingen. Den senare frågan be
handlas f. n. från mera allmänna utgångspunkter av teknikupphandlings
kommitten (I 1973: 05). Betydande insatser har under senare tid gjorts på 
utbildningsområdet. På produktionssidan har staten engagerat sig bl. a. 
som delägare i Stansaab elektronik AB. 

Mot bakgrund av datateknikens växande betydelse och de förändringar 
inom bl. a. näringslivet som blir följden härav tillkallade jag efter Kungl. 
Maj :ts bemyndigande år 1971 dataindustriutredningen (I 1971: 02) för 
att utreda behovet av åtgärder för att dels främja den svenska dataindu
strins konkurrenskraft, dels öka det övriga näringslivets möjligheter att 
bättre utnyttja datatekniska hjälpmedel. 

Dataindustriutredningen lämnade en lägesrapport (SOU 1973: 6) i 
februari 1973. Slutbetänkandet (SOU 1974: 10) Data och näringspolitik 
74 lämnades i april 1974. Såväl lägesrapporten som betänkandet har 
remissbchandlats. 

Flera rcmissinstanser framhåller att dataindustriutredningcn har utfört 
ett förtjänstfullt arbete i sin kartläggning av förhållandena på den inter
nationella och svenska datamarknaden. Jag delar denna uppfattning och 
enligt min mening utgör det material som utredningen har lagt fram 
ett värdefullt underlag för överväganden rörande behovet av närings
politiska åtgärder på dataområdet. 

Jag har för egen del dragit den slutsatsen av utredningens redovisning 
att användningen av datateknik i Sverige i huvudsak är effektiv i dags
läget; detta också vid en internationell jämförelse. Det finns ett allsidigt 
utbud av varor och tjänster på den svenska datamarknaden och de 
större användarna har i allmänhet den kompetens som krävs för att 
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utnyttja detta utbud på ett rationellt sätt. Jag skall strax: återkomma till 

frågan om särskilda stödåtgärder för de mindre användarna. 

Det för användarna centrala problemet på längre sikt är utvecklingen 

inom programvaruområdet. En fortsatt effektiv användning av datateknik 

kräver bättre metoder för utveckling av nya tillämpningar och för an

passning av datatekniska hjälpmedel till enskilda användares behov. 

Detta förutsätter stora utvecklingsinsatser. 

Jag vill i detta sammanhang peka på en väsentlig fråga vad gäller 

utnyttjandet av datateknik. Enligt min mening måste i vidgad utsträck

ning siirskild hänsyn tas till arbetstagarnas krav på systemlösningar som 

tillgodoser kraven på en utökad företagsdemokrati och en i vid mening 

bättre arbetsmiljö för den anställde. 

För de svenska producenterna av programvaror och övriga tFinster på 

dat::imarknaden är situationen enligt min mening relativt tillfredsställan

<le. Den fortgående internationaliseringen kan dock eventuellt på längre 

sikt skärpa konkurrensförhållandena. 

Uiget är mer osäkert för de svenskägda företag som utvecklar, till

verkar och säljer datorer och kringutrustning, separat eller i system 

djr datautrustningen värdemässigt svarar för huvuddelen av saluvär

det. Den svenska datorindustrin arbetar under svåra konkurrensförhål

landen, främst till följd av den internationella datorindustrins särpräg

l:lde struktur med en helt unik marlmadsdominans av ett företag, IBM. 

Den extremt snabba tekniska utvecklingen i branschen i kombination 

med en relativt sett kapitalkriivande produktion och marknadsföring 

innebär för de små företagen i branschen svårigheter st1väl i Sverige 

som i andra länder. Omstruktureringen i utlandet är snabb och känne

tecknas av nedläggningar, produktionsomläggningar och koncentration. 

Jag anser att den centrala industripolitiska frågeställningen på data

området är hur den svenskägda datorindustrin skall kunna stärka sin 

konkurrenskraft. Det råder inget tvivel om att det här finns en poten

tidl livskraft som genom höjda utvecklingsinsatser på vissa områden, 

prnduktmässig specialisering och inte minst samverkan och samarbete 

inom branschen skulie kunna ge upphov till en konkurrenskraftig 

~venskägd uatorindustri. Enligt min mening är emellertid inte bilden 

:iv branschens egna ansträngningar h~irvidlag helt klar. 

Frågan om en eventuell statlig medverkan för att förbättra dator

industrins konkurrensläge är jag mot denna bakgrund f. n. inte beredd 

~1tt ta upp till behandling. Först sedan klarhet har skapats i förutsätt

ningarna för en ökad samverkan i branschen bör enligt min mening 

<le föreslagna åtgärderna härvidlag tas upp till prövning. Jag anser 

sr1ledes att inga särskilda åtgärder för den svenska datorindustrin bör 

\'idtas förrän strukturproblemen fått en tillfredsställande lösning och en 

grundförutsättning därmed har skapats för att branschen av egen kraft 

(i sikt skall kunna upp6tthålla och sfärka sin marknadsposition. 
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Jag kommer nu i korthet att ta upp de förslag från utredningen som 

avser marknadsföring, offentlig upphandling, dataöverföring, utbildning, 

vissa användarfrämjande åtgärder och inrättandet av ett dataråd. 
Utredningens förslag om forskning och utveckling, nationella projekt 

och standardisering kommer jag att behandla vid min anmälan av 

anslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och ut

veckling (sid. 136). Jag kommer där att föreslå bl. a. en avsevärd 

ökning av stödet till sådan datateknisk forskning och utveckling som inte 

direkt avser datorindustrins produktutveckling. 

Den höga risknivån vid m a r k n a d s f ö r i n g i databranschen mo
ti vcrar enligt utredningen ett statligt stöd till marknadsföringsprojekt. 
Jag anser i likhet med flertalet remissinstanser, att det är angeläget att de 
ir.ternationella marknadsföringsfrågorna ägnas ökad uppmärksamhet. Be

tydande insatser har gjorts på senare tid inom detta problemområde som 
inte är unikt för dataindustrin. Utredningen konstaterar också att en 
upprustning har skett genom inrättandet av Sveriges exportråd och 

en förstärkning av handelssckreterarnas resurser och att dessa organisa

tioner också kan tas i anspråk av dataindustrin. Dessutom finns möjlig

heter till vissa skattelättnader för krediter vid export till främst stats
handclsländer (prop. 1973: 126, SkU 1973: 43, rskr 1973: 255). Jag 
finner det därför inte motiverat att vidta särskilda åtgärder för data
ir.dustrin. 

Utredningen har beträffande o f fen t 1 i g u p p h a n d 1 in g kon
staterat att tcknikupphandlingskommitten kommer att behandla ~iven 

v;isentli!"a dataindustriella frågor inom detta område, varför utredningen 
endast frn.mfört vissa principiella överväganden och förslag. 

Jag del::\r den av utredningen och ett stort antal remissinstanser fram
förda iisikten om önskvärdheten av affärsmässighet vid offentlig upp
handling. Enligt vad jag har inhämtat kan ett betänkande väntas från 
teknikupphandlingskommitten omkring årsskiftet 1975-1976, varför 
vidare överväganden bör anstå tills detta föreligger. 

Utredningen föreslår att en i olika sammanhang tidigare diskuterad 
fråga om ett leasingbolag för upphandling av datasystem inom sjukvår
den åter tas upp till diskussion. Landstingsförbundet framhåller i sitt 
remissvar att ett sådant leasingbolag möjligen kan komma i fråga på 
längre sikt. Jag anser att frågan i första hand bör prövas av sjukvårdens 
huvudmän. 

Jag delar utredningens och remissinstansernas åsikt att effektiv d a t a

ö v e r f ö r i n g är av betydelse för näringslivets och förvaltningens 
möjligheter att rationellt utnyttja datatekniken och att det är värdefullt 

att användarna i ett tidigt skede får kännedom om televerkets planer 
betr~iffande nya tjiinster på detta område. Eftei vad jag har inhämtat 
från chefen för kommunikationsdepartemcntct innebär televerkets pla
nering att underlag för ett beslut om ett allmänt datakommunikations-
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nät för kommersiellt bruk under år 1978 kommer att föreligga under 
innevarande år. Jag har också erfarit att en långtgående nordisk sam
ordning pågår, vilket jag finner glädjande. 

Jag delar utredningens uppfattning att planer bör utarbetas för ökat 
utvecklingsarbete på datakommunikationsområdet. Jag återkommer till 
den frågan vid min anmälan av anslag till STU (sid. 138). 

Beträffande utredningens förslag om åtgärder på ut b il d n in g s-
o m r å d e t vill jag efter samråd med chefen för utbildningsdeparte
mentet framhålla följande. 

Datatekniken och dess användningsområden expanderar snabbt och 
det är helt naturligt att detta förhållande - liksom andra förändringar 
i samhället - föranleder krav på utbildningsåtgärder. På dataområdet 
har d~irför en rad åtgärder vidtagits under senare år och det framgår av 
remissyttrandena att den planering som pågår inom utbildningsområdet 
kommer att leda till ytterligare förslag som får prövas i vanlig ordning. 

Inom skolöverstyrelsen arbetar sålunda en särskild grupp med projek
tet "Datorn i skolan" som omfattar planering och ledning av olika peda
gogiska åtgärder i samband med datorns användning i grundskola och 
gymnasieskola. 

På den högre utbildningens område pågår, enligt vad jag erfarit, 
inom universitetskanslersämbetet i samarbete med högskolan i Lin
köping ett utredningsarbetc, som bl. a. tar sikte på möjligheterna att 
vid högskolan i Linköping införa en särskild datateknisk utbildnings
linje. 

Forskarutbildningen och forskningsorganisationen har fått och före
slås få en betydande resursförstärkning genom inrättandet av ett antal 
högre forskartjänster. Budgetåret 1974/75 inrättades en professur i da
torsystem vid tekniska högskolan i Stockholm och en i informationsbe
handling, s1irskilt datalogi, vid högskolan i Linköping. Chefen för utbild
ningsdepartementet har tidigare denna dag (prop. 1975: 1 bil. 10 E 11) 
föreslagit, bl. a. med hänvisning till utredningens prioritering av använ
darinriktad utbildning och forskning, inrättandet av en professur i infor
mationsbehandling, särskilt administrativ databehandling, vid universi

tetet i Göteborg. 
Utredningen har lämnat förslag om vissa k o m p I c t ter a n d e 

a n v ä n d a r f r ä m j a n d c å t g ä r d e r. Bl. a. föreslås att staten ger 
bidrag till användarsamarbete inom Servi-Data AB och organiserar en 

försöksverksamhet vid numera enheten för företagsutveckling vid statens 
industriverk för att underlätta datateknikens användning i mindre före
tag. 

Utredningen och det stora flertalet remissinstanser anför att ett ökat 
stöd till användarna av datatekniken är nödvändigt. Många remiss
instanser anser att det kan finnas behov också på andra områden än dem 
som utredningen påvisat. F. n. föreligger ingen klar uppfattning om och 
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samlad bild av stödbehovet. Jag avser därför att i annat sammanhang 

föreslå regeringen att ge statens industriverk i uppdrag att skyndsamt 

utreda denna fråga. Härvid avses verket särskilt beakta behovet av 
stöd till mindre och medelstora dataanvändare, stöd till ADB-konsult

och serviccbyråbranschen, eventuellt ytterligare stöd till Service-Data AB 
m. m. Jag avser att föreslå att utredningsarbetet bedrivs så att industri

verket kan redovisa resultatet i sin anslagsframställning hösten 1975. 

Utredningen föreslår att ett särskilt råd - d a t ar å d e t - inrättas 

som fortlöpande kan följa utvecklingen på dataområdet och diskutera 

~ig fram till en samlad bedömning. Vissa remissinstanser ställer sig 
positiva till förslaget medan andra ställer sig avvaktande eller avstyrker. 

Enligt min mening är dataområdet inte en bransch i vanlig bemärkelse. 

Jnom detta område verkar både varuproducerande industriföretag och 

tjänsteproducerande företag med olika produktions- och marknadsför
hfllianden. Det som förenar dem - datatekniken - bör främst ses som 

ett väsentligt hjälpmedel, som sannolikt kommer att ha avgörande be
tydelse för konkurrenskraften inom de flesta branscher. Mot denna bak

grund anser jag att flertalet av datarådets tilltänkta arbetsuppgifter bäst 
löses i det sammanhang där resp. fråga hör hemma. I likhet med vissa 
ro:·missinstanser bedömer jag därför att dessa frågor med fördel kan 
handläggas av redan befintliga organ. Jag ansluter mig till statens indu
striverks åsikt att uppgiften att fortlöpande bevaka dataområdet i huvud

~ak på det sätt som anges i utredningens betänkande och att utvärdera 
effekterna av de föreslagna stödåtgärderna ligger inom verkets arbets
område. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att ge in
dustriverket i uppdrag att behandla denna fråga. Jag kommer därvid 
iivm att ta upp frågan om hur verket på lämpligt sätt, exempelvis genom 
alt tillsätta en referensgrupp, kan inhämta olika bransch- och arbetsta
garorganisationers synpunkter vad avser förhållandena på dataområdet. 
Vid min anmälan av anslaget Statens industriverk: Förvaltningskostna
der (s. 54) kommer jag att ta hänsyn till härav föranledda resursbehov 
vid verket. 

Grafisk industri 

Under senare år bar förhållandena inom den grafiska industrin allt 

mer kommit att uppmärksammas. En särskild arbetsgrupp inom in
dustridepartementet färdigställde under år 1969 en förstudie om den 
grafiska industrin (D:; I 1969: 9). Arbetsgruppen fann det angeläget 

att branschen i vissa avseenden blev föremål för fördjupade studier. 
Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 tillkallade min 

företrädare sakkunniga med uppdrag att utföra vissa undersökningar 
rö~andc den grafiska industrin. 
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De sakkunniga1, som antog namnet grafiska kommitten (I 1970: 18), 

avgav i juni 1974 betänkandet (SOU 1974: 34) Grafisk industri i om
vandling. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av statistiska 
centralbyrån (SCB), universitetskanslersämbetet (UKÄ), skolöverstyrel

sen (SÖ). statens pris- och kartellnämnd (SPK), arbetsmarknadsstyrel

sen (A!vfS), arbetarskyddsstyrelsen, styrelsen för arbetarskyddsfonden, 

statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling (STU), arbetsmil
jöutredningen, 1972 års pressutredning, Grafiska forskningslaboratoriet 

(GFL), Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen 
(SAF), vilka avgett gemensamt yttrande, Sveriges hantverks- och in
dustriorganisation (SHIO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), 

Landsorganisationen i Sverige (LO), A-pressens samorganisation samt 

Sven:;ka tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas arbetsgivareför
ening (fortsättningsvis benämnda Tidningsorganisationerna), vilka av

gett gemensamt yttrande, och Svensk industriförening. 

Vissa remissinstanser har till sina yttranden fogat yttranden från 
andra instanser. Sålunda har SAF/Sveriges industriförbund och SHIO 
bifogat yttrande från Grafiska arbetsgivare- och industriorganisationer

na (GAi). Vidare har LO bifogat yttrande från Grafiska fackförbundet. 

Kommittens förslag berör i första hand arbetsmarknadspolitiska, ut
bildningspolitiska och industripolitiska frågor. övervägande skäl· talar 

för att prövningen av kommmittens förslag i första hand bör ske i 
anslutning till det sakområde och inom det departement som närmast 
berörs av förslagen i fråga. Statsrådet Hjelm-Wallen har tidigare denna 
dag anmält vissa frågor rörande den grafiska utbildningen (prop. 1975: 
1 bil. 10 D 16. Bidrag till driften av gymnasieskolor). Jag vill erinra om 
att kommitten (In 1972: 04) för översyn av arbetsmarknadsutbildningen 

hösten 1974 avgav sitt betänkande. Regeringen kommer under året att 

anmäla sina förslag i denna fråga för riksdagen. 
De av grafiska kommittens förslag som det närmast ankommer på 

mig att ta ställning till avser bl. a. den koJicktiva branschforskningen 

samt rådgivnings- och informationsverksamhet till de mindre och me
delstora företagen. Jag återkommer till detta i det följande vid min an

mälan av anslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning 

och utveckling (s. 139). 
I detta sammanhang kommer jag därför att närmare beröra endast 

kommittens förslag om uppföljning av kommittens prognoser och för
slaget om att inrätta ett branschråd för den grafiska industrin. 

' Professorn Karl Jungenfelt, ordförande, förbundsordförandcn Erik Alderin, 
direktören Per Galmark, avdelningsdirektören Nicke Jacobsson, direktören Lars 
Liden, ombudsmannen Lars-Erik Lundell, sekreteraren Jan-Erik Moreau och di
rektören Rolf Österberg. 
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Grafiska kommitten 

Kommitten framhåller i betänkandet att anpassningsproblemen inom 
branschen under återstoden av 1970-talet inte kommer att bli så ac

centuerade som tidigare befarats. Efterfråge- och sysselsättningsprogno

serna är enligt kommittens bedömning föga uppseendeväckande och 

pekar mot ett relativt odramatiskt förlopp. Den totala sysselsättningen 
inom branschen och den samlade efterfrågan på grafiska produkter 

kommer sålunda att i stort sett följa den trendmässiga utveckling som 

gällt under 1960-talet. Kommitten har vidare kommit till slutsatsen 

att en ökad internationalisering av marknaderna för grafiska pro

dukter kan förutses på sikt, men att branschen under åtminstone 1970-

talet kommer att i huvudsak bibehåJia karaktären av hemmamarknads

industri. Även om den grafiska industrin som helhet sålunda inte be

döms stå inför några krisartade problem, kan emellertid enligt kom
miitens bedömningar utvecklingen ir10m vissa delområden anses vara 
av sådan natur att särskilda åtgärder från statsmakternas sida är mo
tiverade. Det gäller i första hand problem som härrör från den snabba 
omvandlingen av den grafiska produktionstekniken. I betänkandet 

framförs sålunda förslag, rekommendationer eller synpunkter avseen
de bl. a. elen kollektiva bransehforskningen samt informations- och råd
givningsverksamheten till de mindre företagen. I detta sammanhang 
understryker kommitten vikten av att arbetsmiljöaspekterna i vid me
ning integreras i det produktionstekniska forsknings- och utvecklings

arbetct. Mot bakgrund av den snabba förändringen av yrkcsstrukturen 
inom branschen framhåller kommitten vidare vikten av adekvata ar
betsmarknadspolitiska åtgärder. Här nämns bl. a. bristyrkesutbildning 
och annan omskolningsverksamhet samt anställningsfrämjande åtgärder 
i enlighet med gällande lagstiftning på området. Beträffande den grund
läggande yrkesutbildningen betonar kommitten angelägenheten av en 
skyndsam anpassning till de förändrade krav som härrör från den pro
duktiontekniska omvandlingen. 

Grafiska ko111mitten framhåller att kommittens p r o g n o s e r för 
branschens utveckling under 1970-talet måste bedömas som osäkra. 
Detta beror inte minst på svårigheter att i en analysmodell fånga alla 
väsentliga faktorer som påverkar branschens utveckling. En komplikation 

är enligt kommitten bristen på ändamålsenlig statistik. Kommitten har 
därför funnit det angeläget att prognosmodellen vidareutvecklas och att 

de nu redovisade prognoserna stäms av mot den faktiska utvecklingen. 
De prognoser som kommitten lagt fram sträcker sig fram till år 1980. 

Kommitt~n föreslår att prognoshorisonten flyttas en bit in på 1980· 
talet. 

Vad avser de nu genomförda efterfrågeprognoserna framhåller kom
mitten, att dessa baserats på en oförändrad struktur inom mediaom
rådet i dess helhet. Nya mediaformer, bl. a. kabel-TV, videoskivor och 
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faksimilöverföringar, kan emellertid enligt kommittens bedömning vän
tas vinna ökad terräng i framtiden och därmed påverka omfattning och 
inriktning av efterfrågan på grafiska produkter. Kommitten anser det 
därför vara av vikt att effekterna på den grafiska industrin av nya me
dia särskilt uppmärksammas vid det föreslagna uppföljningsarbetet. 
Kommitten föreslår att statens industriverk blir huvudman för det fort
satta prognosarbetet. 

Kommitten har vidare föreslagit att Kungl. Maj :t inrättar ett 
b r an s c h rå d för den grafiska industrin. Branschrådets uppgifter 
bör enligt kommitten vara att kontinuerligt följa utvecklingen beträf
fande sysselsättning och strukturomvandling samt att bistå statens in
dustriverk vid utarbetandet av ny prognos. Vidare föreslås branschrå
det få i uppgift att verka för samordning av statliga åtgärder av bety
delse för branschen. Branschrådet föreslås arbeta fram till den tidpunkt 
då industriverket framlägger resultatet av det av kommitten föreslagna 
prognosarbetet. 

Remissyttrandena 

Samtliga remissinstanser som yttrat sig över kommittens förslag rö
rande uppföljning av prognoser ansluter sig till förslaget. Flera 
remissinstanser, bl. a. SCB, STU och GAJ, anser vidare i likhet med 
kommitten, att statens industriverk lämpligen bör bli huvudman för 

detta arbete. 
Beträffande förslaget om att inrätta ett b r a n s c h r å d för den 

grafiska industrin är remissopinionen splittrad. LO framhåller att bl. a. 
riskerna för en ökad omvandlingstakt i branschen talar för inrättandet 
av ett branschråd. Aven Grafiska fackförbundet tillstyrker fö;slaget och 
framhåller att förbundets överstyrelse redan tidigare har fattat ett prin
cipbeslut att hos sina motparter och berörda myndigheter begära till
sättandet av ett branschråd. SAF/Sveriges industriförbund framhåller att 
behovet av branschråd och dessas roll i samhällets näringspolitiska pla
nering måste bedömas från vidare utgångspunkter än den aktuella situa
tionen i varje särskild bransch. Innan beslut fattas om ytterligare 
branschråd, bör bl. a. principerna för att inrätta sådana råd klarläggas. 

GAJ framhåller att hittillsvarande kontakter mellan parterna i den gra

fiska branschen och med myndigheter kunnat ske informellt och 
i lämpliga former i olika frågor som uppkommit. Liknande synpunkter 
framförs av Tidningsorganisationerna. Statens industriverk framhåller 
att inrättandet av ett branschråd bör föregås av en principdiskussion om 
rådens funktioner och arbetsuppgifter i relation till olika berörda myn
digheter. De uppgifter som enligt kommitten skall ankomma på det fö
reslagna branschrådet synes enligt industriverket huvudsakligen vara av 
samma karaktär som redan åvilar de referensgrupper som industriverket 
regelmässigt tillsätter för att följa verkets utredningsverksamhet på olika 
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områden. De syften som kommitten synes eftersträva med ett bransch
råd skulic sålunda i stort sett uppnås även med en av industriverket 
tillsatt referensgrupp. 

F örcdraga11den 

För egen del vill jag framhålla att den utredning som nu genomförts 
utgör ett värdefullt underlag för industripolitiska överväganden. De för
ändringar som ständigt sker på olika områden i vår ekonomi innebär, 
att behovet och inriktningen av industripolitiska åtgärder varierar från 

tid till annan. Jag har i olika sammanhang framhållit nödvändigheten 
av kontinuitet i bevakningen på det industripolitiska området och med 
tillkomsten av statens industriverk föreligger goda förutsättningar för en 
löpande bevakning av skilda branschers utveckling. I likhet med remiss
instanscrna ansluter jag mig därför till kommittens förslag att de be
dömningar av branschen som kommitten gjort bör följas upp av sta
tens industriverk. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen 
att ge statens industriverk i uppdrag att behandla denna fråga. 

Kommitten föreslår att ett branschråd inrättas med uppgift att konti
nuerligt följa sysselsättningsutvecklingen och strukturomvandlingen inom 
branschen och medverka i det fortsatta utredningsarbetet. Branseh
ddet föreslås vidare få i uppgift att verka för samordning av statliga 
åtgärder av betydelse för branschen. Förslaget har mött en blandad 
reaktion hos remissinstanserna. Jag delar statens industriverks bedöm
ning att en till industriverket knuten referensgrupp kan få i huvudsak 
samma funktion som det av utredningen föreslagna branschrådet. Jag 
återkommer härtill i samband med nyssnämnda uppdrag till industri
Ycrket. 

Installationssektom 

Instaliationssektorns struktur är komplicerad och svår att överblicka. 
Sektorn är funktionellt uppdelad i olika installationsområden, t. ex. rör-, 
el- och Ycntilationsinstallationer. Inom resp. område finns olika typer av 
företag, sf,som materialtillverkare, grossister, konsulter och installations
cntreprenl.'rer. En samlad bild av installationssektorns struktur och ut
veckling har tidigare saknats, vilket mot bakgrund av dess betydelse 
inom byggnadsverksamheten varit otillfredsställande. År 1971 tillkalla
des därför en särskild sakkunnig1 med uppgift att utreda vissa frågor 
rörande installationssektorn. Den sakkunnige antog benämningen in
stallationsbranschutredningen (I 1970: 21). Utredningen avgav i augusti 
1974 bet:inkandet (SOU 1974: 47-48) Installationssektorn. Betänkandet 
har remissbehandlats. 

' Landshö\Jing Gustav Cederwall. 

4 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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Utredningens förslag till statliga åtgärder berör huvudsakligen bestäm
melser och standard samt utbildningsfrågor. Förslagen avser att främja 

teknisk utveckling, ge bättre förutsättningar för samordningsproblemens 

lösning och ge klarare ansvarsförhållanden. Utredningen har vidare fun

nit, att ett statligt stöd till installationskonsulternas utlandsverksamhet 

kan vara befogat. Dessutom ges vissa förslag till hur byggandets olika 

parter kan främja den utvecklingen. Utredningen pekar vidare på flera 

områden där fördjupade studier är angelägna. 

Ett stort antal remissinstanser framhåller att installationsbranschutred

ningen på ett förtjänstfullt sätt kartlagt och analyserat förhållandena in

om installationssektorn. Jag delar denna uppfattning. Enligt min mening 

utgör det av utredningen framlagda materialet en värdefull grund för 

bedömningar och överväganden rörande sektorns utveckling. 

I fråga om de förslag som utredningen har lagt fram vill jag nämna 

följande. 

Vad gäller utbildningsfrågorna framgår av skolöverstyrelsens och uni

ve.rsitetskanslersämbctets remissvar, att utredningsförslagen kommer att 

beaktas vid de fortsatta övervägandena inom resp. myndighet. 

Regeringen har tidigare denna dag på föredragning av chefen för 

handelsdepartementet beslutat föreslå riksdagen att anslå ökade medel 

för s. k. allmänna exportfrämjande projekt inom anslaget till export

främjande åtgärder (prop. 1975: 1 bil. 12 B 3). I samband härmed har 

behandlats frågan om exportfrämjande åtgärder för byggbranschen. 

Efter samråd med chefen för handelsdepartementet avser jag därför 

inte ta något initiativ i frågan om exportstöd för installationsbranschen. 
Utredningens förslag på bestämmelseområdet berör bl. a. elinstalla

tionsbestämmelscrna. Ett förslag till ny elinstallatörskungörclse har ny
ligen lagts fram av statens industriverk. Efter remissbehandling övervägs 

förslaget f. n. inom industridepartementet. Jag avser att i annat sam
manhang anmäla frågan om nya bestämmelser på detta område. I övrigt 

är jag inte beredd att aktualisera ändringar i de bestämmelser som rör 
installationer i byggnader. Jag har i denna del samrått med chefen för 

bostadsdepartcmcntet. 

Jag har nyss nämnt att de utbildningfrågor som utredningen aktualise

rar övervägs inom resp. ansvarig myndighet. Detsamma gäller flera av 

de övriga frågor som utredningen behandlat. Jag bedömer därför att 

någon särskild åtgärd från regeringens sida i dessa delar inte är aktuell. 

B 1. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

8 940 559 

13 374 000 

15 951 000 
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Statens industriverk, som inrättades den 1 juli 1973, är enligt instruk

tionen (1974: 476) central förvaltningsmyndighet för ärenden, som rör 

industri, hantverk och energiförsörjning samt mineralhantering utom vad 

avser förvaltning och upplåtelse av statens gruvegendom. Sedan den 

1 juli 1974 handhar industriverket även de uppgifter beträffande före

tagsutveckling, kursverksamhet m. m. som tidigare åvilade statens in

stitut för företagsutveckling. Verket är chefsmyndighet för bergsstaten, 

sprängämnesinspektionen och statens elektriska inspektion. 

Industriverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Verket är organiserat på sex enheter, nämligen planerings- och 

utredningsbyrån, industriavdelningen, energibyrån, mineralbyrån, enhe

ten tör företagsutveckling och administrativa byrån. 
Till industriverket är knutna ett råd för mindre och medelstora före

tag, ett råd för företagsutveckling, ett expertråd för långsiktiga progno

ser, en hemslöjdsnämnd och en rådgivande nämnd för transporter av 

farligt gods. 

1974/75 

Personal 
Handläggande personal 98 
Övrig personal 58 

156 

Anslag 
Lönekostnader 10 695 000 
Sjukvård 35000 
Reseersättningar 302000 

(även utrikes resor) 
Lokalkostnader I 263 000 
Expenser 879 000 

därav engångsutgifter -) 
Mervärdeskatt för sand-, 

grus- och stentäkter 200000 

13374 000 

Beräknad ändring 1975 /76 

Statens 
industriverk 

+22 
+Il 

+33 

+4047000 
of. 

+ 243 000 

+ 311 000 
+ 433 000 

(+ 259 000) 

of. 

+5034000 

Föredra
ganden 

+ 7 
+ 2 

+ 9 

+2318000 
of. 

+ 69000 

+ 83 000 
+ 107 000 

(+ 30000) 

of. 

+2577 000 

Enligt kungörelsen (1966: 315, ändrad 1973: 588) angående tillämp

ningen av lagen (1966: 314, ändrad senast 1973: 573) om kontinental

sockeln skall avgift erläggas till statens industriverk för tillstånd till 

sand-, grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln. Avgifterna, som f. n. 

redovisas på driftbudgetens inkomstsida under titeln Inkomster av sta

tens gruvegendom, uppgick budgetåret 1973174 till 0,9 milj. kr. För vart 

och ett av budgetåren 1974175 och 1975176 beräknas inkomsterna till 
1 milj. kr. (jfr s. 116). 
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Statens industriverk 

Statens industriverk räknar med en successiv uppbyggnad av verket 
för att under senare delen av 1970-talet ha uppnått en organisation 
och en verksamhet som i stort svarar mot de riktlinjer som angivits i 
prop. 1973: 41. För nästa budgetår behövs väsentligt förstärkta resur
ser, främst inom planerings- och utredningsbyrån. Branschutrednings
verksamheten, som f. n. i stort är begränsad till uppdrag som Kungl. 
Maj:t lämnat, bör breddas och ges en mer fortlöpande karaktär. Ver
ket bör också ges möjlighet att på eget initiativ genomföra utredningar 
inom olika industribranscher. Verket förutser vidare att betydande re
surser kommer att krävas för utredningar inom ramen för den fysiska 
riksplaneringen om industrins framtida lokaliseringsbehov och för olika 
utredningar rörande småföretagen. 

För mineralbyråns del bör ansträngningarna inriktas på översiktliga 
och långsiktiga bedömningar av de inhemska naturresursernas utnyttjan
de, behovsprognoser och marknadsbevakning. De i prop. 1974: 60 an
givna riktlinjerna för Sveriges geologiska undersöknings verksamhet in
nebär ett utvidgat ansvar för mineralbyrån och nämnden för statens 
gruvegendom att medverka i styrningen av den statliga malmlctningen. 
Vidare kommer den utredning om sand och grus som verket utför på 
Kungl. l\faj:ts uppdrag samt frågor rörande kontinentalsockeln och 
utvinning av olja att ta stora resurser i anspråk. 

Vid industriavdelningen förutses ökade insatser inom företagsservice
området bl. a. genom en mer intensiv kontaktverksamhet med företa
gareföreningarna. 

Energibyrån räknar med att uppnå en effektiv prognosverksamhet 
och att nedbringa ärendebalanserna i fråga om koncessioner. 

Mot denna bakgrund föreslår industriverket följande förändringar 
för budgetåret 1975/76. 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 1 661 000 kr., V<iraV 368 000 kr. 
avser höjt lönckostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet föreslår industriverket att sju handläggartjänster 
dras in, av vilka fyra vid planerings- och utredningsbyrån, två vid in
<lustriavdelningen och en vid administrativa byrån. För planerings- och 
utredningsbyrån medför detta att nu pågående utredningsuppdrag inte 
kan fullföljas inom fastställda tidsramar och att nya utredningsuppdrag 

inte kan påbörjas under överskådlig tid. För industriavdelningen inne
bär det en förlängning av handläggningstiderna inom industrilåneverk
samhetcn och minskade företagsserviceinsatser. För den administra
tiva byrån innebär en indragning att resurser för juridisk sakgranskning 
försvinner ( - 753 000 kr. inkl. följdbesparingar). 

3. För att den ökade utredningsvolymcn vid planerings- och utred
ningsbyrån skall kunna klaras i nuläget och för en utbyggnad av by-
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råns resurser i enlighet med de riktlinjer som angivits i prop_. 1973: 41 

erfordras ytterligare 15 tjänster. Sektionen för branschfrågor bör för

stärkas med sex tjänster för handläggare och en assistenttjänst. Sektio
nen för långsiktiga prognoser har behov av två tjänster för handläggare, 
en assistenttjänst och en biträdestjänst. Vid sektionen för allmänna in

dustripolitiska frågor erfordras tre tjänster för handläggare och en bi

trädestjänst ( + 1 088 000 kr.). 
4. För att skapa möjligheter att på ett mer effektivt sätt främja ser

viceinsatser för mindre och medelstora företag erfordras ytterligare en 

tjänst för handläggare och en assistenttjänst vid industriavdelningens 
sektion för företagsservice. För att uppnå en mer rationell organisation 
avser verket att sammanföra denna sektion och utbildningsscktionen till 
en gemensam byrå. Härvid bör en ny tjänst som byråchef inrättas 

( + 271 000 kr.). 
5. Vid energibyråns sektion för koncessions- och bidragsfrågor er

fordras två nya tjänster för handläggare för tillståndsärenden, övervak
ning av koneessionhavares förpliktelser och för information till elkon

sumenter angående rättsordningcn i elfrågor. Sektionen behöver vidare 
förstärkas med en biträdestjänst. Sektionen för säkerhets- och behörig

hctsfrågor har behov av en tjänst som handläggare för frågor rörande 
provning och kontroll av elektriskt installationsmaterial. Dessutom be
hövs en biträdestjänst för diarieföring och arkivering ( + 386 000 kr.). 

6. Industriverket föreslår att en särskild prognossektion inrättas vid 

mineralbyrån med två tjänster för handläggare och en biträdestjänst. 
Vid sektionen för myndighetsärenden föreslås en ny tjänst för hand
läggare för bl. a. frågor rörande sand- och grusförsörjning. Sektionen 
för statens gruvegendom, som svarar för kanslifunktionen åt nämnden 
för statens gruvegendom, behöver förstiirkas med tre tjänster för hand
läggare, av viika en som chef för sektionen, en för geologiska frågor 
och en för allmänt tekniska frågor ( +618 000 kr.). 

7. Administrativa byråns personal- och servicefunktion behöver för
stärkas med tre biträdestjänster, varav en tjänst som telefonist, en som 
expeditionsvakt och en som kontorist ( + 138 000 kr.). 

8. För de nya tjänsterna räknar verket med ökade lokal- ( + 294 000 
kr.) och expcnskostnader ( + 94 000 kr.) och ökade medel för resor 
( +75 000 kr.). Aven för befintlig verksamhet erfordras ökade medel 
för resor ( + 150 000 kr.). 

9. För inköp av möbler och kontorsmaskiner föreslås en engångsan
visning av 179 000 kr. Vidare begär verket som engångsanvisning 80 000 
kr. för inköp av bordskalkylator - minidator. 

F iircdragandcn 

Genom inrättandet av statens industriverk den 1 juli 1973 skapades 

en basorganisation för centrala industri-, energi- och mineralpolitiska 
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frågor. Syftet härmed var att bygga ut och effektivisera medlen för 
näringspolitiken. 

Industriverkets hittillsvarande verksamhet har visat att verket väl sva
rar mot de förväntningar som förelåg vid dess tillkomst. Parallellt med 
det interna uppbyggnadsarbetet har verket sålunda kunnat göra värde
fulla insatser inom sina olika uppgiftsområden. 

Uppbyggnaden av industriverket bör fortsätta även nästa budgetår. 
Jag beräknar i det följande medel för tio nya tjänster inom verkets 
centrala arbetsområden. 

Med hänsyn till betydelsen av verkets utredningsverksamhet har jag 
beräknat medel för fyra handläggare och ett biträde vid planerings
och utredningsbyrån (3). Mot bakgrund av vad jag anfört under inled
ningen till detta avsnitt beträffande de multinationella företagen (s. 31) 
och dataindustrin (s. 45) har jag räknat med att industriverket genom 
denna personalförstärkning bl. a. skall kunna medverka i utrednings
arbetet rörande de multinationella företagen och ta på sig en löpande 
bevakningsuppgift rörande dataindustrin. 

I syfte att bl. a. ge verket möjlighet att på ett mer effektivt sätt följa 
upp insatserna på företagsserviceområdet har jag beräknat medel för 
en ytterligare handläggartjänst vid industriavdelningen (4). 

Jag kommer i det följande vid min anmälan av anslaget Statens gruv
egendom att förorda att nämnden för statens gruvegendom fr. o. m. 
nästa budgetår skall överta det finansiella ansvaret för statens malm
prospektering med undantag av prospekteringen efter uran. Mot denna 
bakgrund och med hänsyn till nämndens förhandlingsverksamhet med 
olika gruvföretag anser jag det väsentligt att nämndens kanslifunktioner, 
som är förlagda till industriverket, förstärks. Jag beräknar för detta 
ändamål medel för två ytterligare handläggartjänster, varav en som chef 
för den berörda sektionen vid mineralbyrån (6). 

Jag har vidare räknat med att en tjänst som byrådirektör vid mineral
byrån kan utgå ur organisationen i samband med att viss gruvkarte
verksamhet förs över från industriverket till bergsstaten. Som kommer 
att framgå vid min anmälan av anslaget till bergsstaten beräknar jag 
medel för två assistenttjänster vid bergsstaten för dessa uppgifter. 

Jag beräknar i övrigt medel för en handläggare vid energibyrån och 
ett biträde vid administrativa byrån (5, 7). 

Som framgått i olika sammanhang avser regeringen vid 1975 års 
riksmöte förelägga riksdagen en särskild proposition om energipolitiken. 
Som ett led i arbetet på denna proposition har bl. a. utarbetats en de
partementspromemoria (Ds I 1974: 10) om de organisatoriska frågorna 
i samband med ett föreslaget program för forskning och utvecklings
insatser på energiområdet. Vissa förslag i denna promemoria berör in
dustriverket. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

15 951 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industriverk: Förvaltningskostnader för budget
året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 15 951 000 kr. 

B 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
l 975/76 Förslag 

983 759 
2 730 000 
2 210 000 

Reservation 1216 241 

Från anslaget bestrids utgifter för experter och tillfällig personal m. m. 
samt reseersättningar, publikationstryck och övriga kostnader, som 

hänger samman med utredningar samt informations- och kontaktverk

samhet inom statens industriverks arbetsområde. Vidare bestrids från 
anslaget f. n. kostnader för den personal som svarar för administration 
av programmet för omställningsfrämjande åtgärder för vissa industri

branscher och för uppsökande verksamhet inom ramen för detta pro

gram. Anslaget tillförs medel som inflyter vid försäljning av publikatio
ner som bekostas från anslaget. 

Under anslaget har för budgetåret 1974/75 medel beräknats för bl. a. 

branschutredningar, utredningar rörande mindre och medelstora företag, 
undersökningar inom energiområdet, utredningar på elsäkerhetsområdet, 
långsiktiga industriprognoser, metod- och programutveckling av företags
scrvice samt informations-, utbildnings- och kontaktverksamhct med 
inriktning på företagareföreningama och utredningskostnader i sam
band med handläggningen av ärenden om tillstånd till sand-, grus- och 
stentäkt på kontinentalsockeln samt för utredningsinsatser i anslutning 
till industriverkets uppgifter i fråga om transport av farligt gods på väg 
(ADR-konventionen). 

Statens industriverk 

Statens industriverk anför att verket först kring kalenderårsskiftet 
1973-1974 uppnått full personalstat för budgetåret, något som med

fört att en reservation med nödvändighet uppstått under anslaget. An

talet utredningsuppdrag har emellertid ökat snabbt vilket medför ökade 
behov av utredningsmedel. Verket beräknar medelsbehovet för nästa 
budgetår till 4 473 000 kr., en ökning med 1 743 000 kr., varav 23 000 
kr. utgör höjt lönekostnadspålägg för befintlig organisation, för följande 
områden och aktiviteter. 

För ett tjugotal pågående och planerade projekt vid planerings- och 
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utredningsbyrån beräknar verket medel från detta anslag till samman

lagt 1,2 milj. kr. De mest kostnadskrävande pågående projekten avser 
utredningar enligt Kungl. Maj:ts uppdrag om livsmedels- och plastin
dustrierna, uppföljning av industristrukturutredningen samt 1975 års 
långtidsutredning. Medelsbehovet för ytterligare utredningsinsatscr hän
förliga till planerings- och utredningsbyrån uppskattar verket till 
600 000 kr. 

Vid industriavdelningens sektion för strukturstöd svarar f. n. åtta 

personer för administrationen av de omställningsfrämjande åtgärderna. 
Verket räknar med att behöva anställa ytterligare en handläggare för 
åtgärder rörande metallmanufakturindustrin. De totala administrations

kostnaderna för nästa budgetår beräknas till 1 143 000 kr. Härutöver 

erfordras 530 000 kr. för pågående projekt avseende företagsservice
frågor, så5om utbildning för revisorer och företags\edare, och projekt 

inom sektionen för explosiva och brandfarliga varor rörande bl. a. trans
port av farligt gods. 

Nu pågående projekt vid energibyrån, av vilka utvecklandet av en 

ekonometrisk modell för energiprognoser är det mest kostnadskrä
vande, beräknas ta i anspråk 250 000 kr. budgetåret 1975/76. Verket 
räknar vidare med att 250 000 kr. behövs för tillkommande projekt inom 
energiprognosområdet. 

Vid mineralbyrån bedrivs f. n. fyra olika projekt. Det kostnadsmäs
sigt största projektet är den utredning om utvinning av sand och grus 

som Kungl. Maj:t uppdragit åt verket att utföra. För utredningen er
fordras nästa budgetår 275 000 kr. övriga projekt, som avser frågor i 

anslutning till den nya gruvlagen, har kostnadsberäknats till 25 000 kr. 
Verket, som bedömer det angeläget att visst handlingsutrymme finns 

för styrelse och vcrkslcdning, föreslår att 200 000 kr. tas upp för nya pro
jekt och utredningar som kan behöva påbörjas under löpande bud
getår. Verket anser att handlingsreserven normalt bör vara minst 10 % 
av det totala anslaget, men bedömer att 5 % kan vara tillräckligt me
dan verket fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskedc. 

Förctagarcföre11i11gama.1· förbund har hemställt utt 300 000 kr. anvisas 

n~ista budget~r för fortbildning av företagareföreningarnas personal. 

Föredmganden 

Utredningsverksamhetcn utgör ett centralt inslag i industriverkets ar

bete. Verksamheten har utvidgats bl. a. genom att verket hösten 1974 

övertagit de uppgifter på prognosområdet, som tidigare utfördes inom 

energiprognosutredningen. Huvuddelen av utredningsarbetet utförs f. n. 
enligt särskilda uppdrag av Kungl. Maj :t. Exempel på detta är pågående 

branschutredningar om livsmedels-, plast-, och aluminiumindustrierna 

samt en för långtidsutredningen avsedd översikt över och prognos för 

industrins utveckling, vilka utförs vid planerings- och utredningsbyrån, 
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samt en vid mineralbyrån bedriven utredning om utvinning av sand 

och grus. Vidare har verket initierat olika utredningsprojckt, bl. a. på 

småföretagsområdet. 
Utgifterna för administrationen av de omställningsfrämjande åtgär

derna har hittills bestritts från förevarande anslag. Dessa utgifter bör i 
fortsättningen redovisas tillsammans med programkostnaderna under 

anslaget Företags- och branschfrämjande åtgärder. Jag kommer därför 

att beräkna medel för ändamålet vid min anmälan av detta anslag (s. 76). 
För nästa budgetår beräknar jag anslaget tilJ 2 210 000 kr. Jag har 

härvid tagit hänsyn till behovet av medel för industriverkets pågående 

utrednings verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens industriverk: Utredningar m. 111. för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 2 210 000 kr. 

B 3. Statens industriverk: Kursvcrksamhet m. m. 

1973/74 Utgift! 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

30 9482 

1 000 

1000 

' Anslaget Statens institut för företagsutveckling: Uppdragsverksamhet 
2 Avser lönekostnader för partiellt arbetsföra. 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster av verksamheten vid 
statens industriverks enhet för företagsutveckling (SIFU-enheten). 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1973: 41, NU 1973: 54, rskr 1973: 
225 och prop. 1974: 47, NU 1974: 35, rskr 1974: 227) har statens in
dustriverk den 1 juli 1974 övertagit de uppgifter som tidigare åvilade 
statens institut för företagsutveckling. För de operativa uppgifterna i 
samband härmed har bildats en särskild enhet, SIFU-enheten, vid ver
ket. 

SIFU-enhetcn åligger att insamla och bearbeta kunskaper och erfa
renheter i tekniska, administrativa, kommersiella och ekonomiska frå
gor av betydelse för utvecklingen inom näringslivet samt att genom 

kursverksamhet, rådgivande verksamhet, information eller på annat sätt 

främja utbildning av företagare och anställda inom näringslivet. Om det 

behövs för industriverkets uppgifter i fråga om företagsutveckling, får 
försöks- och utvecklingsarbete bedrivas samt provningar och undersök
ningar utföras. Härvid får uppdrag utföras åt myndigheter eller en

skilda. Tyngdpunkten i enhetens verksamhet ligger inom utbildnings

området. 

SIFU-enheten svarar även för administration av stipendiegivningen 
enligt kungörelsen (1971: 553) om stipendier för fortbildning av före
tagare och anställda inom industri och hantverk (ändrad 1974: 479). 
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SIFU-enheten är uppdelad på sex operativa sektioner, nämligen för 
företagsekonomi, verkstadsteknik- och produktionsekonomi, byggnads
och YVS-teknik, elteknik, processteknik samt kemisk teknik, samt två 
stabsorgan för marknads- och planeringsfrågor och en servicesektion. 
Filialkontor skall finnas i Malmö, Göteborg, Växjö, Luleå och Stock
holm. Den 1 juli 1974 fanns inom SIFU-verksamheten ca 185 anställda. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1973: 55, lnU 1973: 22, rskr 
1973: 220) skall vidare en del av SIFU-enheten, omfattande ca 100 
personer, lokaliseras till Borås. 

Verksamheten vid SIFU-enheten omfattas av försöksverksamheten 
med programbudgetering. Följande programindelning gäller t. v. 

1. Allmänna tjänster 
2. Kursverksamhet 
3. Teknisk facktjänst 
P r o g r a m 1. A I l m ä n n a t j ä n s t e r omfattar sådan service 

till offentliga organ, företagareföreningar, branschorganisationer etc. 
som inte kan hänföras till industriverkets egen kursverksamhet eller till 
den tekniska facktjänsten. Vidare ingår stipendieverksamheten för fort
bildning, viss extern informations- och dokumentationstjänst i tekniska 
och ekonomiska frågor, administration av kompetenser och behörighe
ter samt viss utredningsverksamhet. 

P r o g r a m 2. K u r s ve r k s a m het omfattar de av industri
verket anordnade kurserna och föreläsningarna i praktiska och teore
tiska ämnen samt det planerings- och utvecklingsarbete som är hänför
ligt till framtagande av nya kurser. 

P ro g r a m 3. T ek n i s k fack t j än s t omfattar sådana för
söks- och utvecklingsarbcten samt provningar och undersökningar av 
material, arbetsmetoder, driftförhållanden, redskap, instrument och ap
parater som erfordras för verksamheten under övriga program. Vidare 
ingår provningar och undersökningar som, inom ramen för industriver
kets verksamhet, utförs mot ersättning på uppdrag av myndighet eller 
enskild. 

SIFU-verksamheten finansieras dels genom kursavgifter och andra 
ersättningar för tjänster, provningar och undersökningar m.m., dels ge
nom statligt bidrag. 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag 
1. Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. 
2. Statens industriverk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 
3. Statens industriverk: Utrustning 
Anslag 1 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för pro
gram 1, 2 och 3. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna av
gifter, ersättningar, arvoden etc. och ianspråktagna medel från anslag 2. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag till verk
samheten utgår. 



Prop.1975: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 59 

Anslag 3 är ett rcservationsanslag som skall finansiera investeringar 

i mer kostnadskrävande utrustning för verksamheten. 
Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller sä

songmässiga Iikviditetsproblem samt för att tillgodose behovet av rörel

sekapital disponerar industriverket en rörlig kredit i riksgäldskontoret 

på .i milj. kr. 
Av följande sammanställning framgår omfattningen av SIFU-vcrksam

heten (1 000-tal kr.). 

1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknar 

Statens Föredra-
industriverk ganden 

1. Allmänna tjänster 
Intäkter 389 
Särkostnader 1 977 831 1100 
Täckningsbidrag 1 588 831 1 100 

1. Kursverksamhet 
Intäkter 10 824 12 234 t t 950 
Särkostnader 11 503 13 797 14 810 
Täckningsbidrag 679 1 563 2 860 

3. Teknisk facktjänst 
Intäkter 2 482 1 907 1 850 
Särkostnader 3 155 --.. -~ 2 245 1 950 
Täckningsbidrag 673 ~~~ 338 100 

Täckningsbidrag 
totalt 2 940 2 732 4060 
Samkostnader 
(netto) 6 554 6240 6 700 
Resultat 9494 1 8 972 -10 7603 

Statens bidrag 8900 11 2602 10560 8950 

' Underskottet har täckts genom utnyttjande av engångsanvisning (jfr not 2). 
' 3 milj. kr. utgör engångsanvisning för täckande av balanserad förlust från 

tidigare år. 
' Varav 200 000 avser kostnader för omlokaliseringen och äskas under sjunde 

huvudtiteln (E 18). 

Statens industriverk 

SIFU-verksamheten skall enligt angivna riktlinjer i första hand in
rikta sig på korta och specialiserade kurser av fortbildningskaraktär. 
Kurserna bör vara företagsanpassade, dvs. inriktade på att direkt till
godose företagens utbildningsbehov. Vidare har uttalats att en begräns
ning av SIFU :s relativt breda och traditionella fortbildningsvcrksam
het successivt bör ske. Därigenom bör SIFU-verksamheten i ökad ut

sträckning inriktas på att utveckla nya kursprogram och system för den 

företagsanpassade fortbildningen samt utarbeta kurs- och instruktions

material. 
En sådan förändring av verksamhetsinriktningen torde enligt industri

verket medföra att SIFU-enhetens aktiva kursverksamhct på sikt mins
kar. Den tekniska facktjänsten, som inte skall vara någon primär funk-
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tion för enheten, har efter integrationen begränsats genom att en stor 
del av provningsverksamheten förts över till andra huvudmän. Sålunda 
har vattenlaboratoriet förts över till statens lantbrukskemiska labora
torium och de värme- och förbränningstekniska provningarna förts över 
till statens provningsanstalt. Vidare pågår förhandlingar med Stock
holms kommun om övertagande av livsmedelslaboratoriet. En avveck
ling av det kemiska laboratoriet planeras. Avvecklingen av olika verk
samhetsgrenar, fr~imst inom den tekniska facktjänsten, väntas reducera 
personalbehovet med 16 tjänster under innevarande budgetår. Verket 
förutser emellertid stora svårigheter att internt omplacera den berörda 

personalen. 
Industriverkets anslagsframställning utgår från en oförändrad ambi

tionsnivå för SIFU-verksamheten. En ökning av statens bidrag - ut
över pris- och föncomräkning - anses dock motiverad, främst för kurs
verksamheten. Industriverket beräknar de ökade Iöne- och priskostna
derna för hela verksamheten, inkl. generell lönehöjning med 7 % för 
budgetåret 1975/76, till 1,3 milj. kr. 

Till utvecklingskostnader för nya kursaktiviteter och för utarbetande 
av kurs- och instruktionsmaterial begärs 500 000 kr. Den typ av kurs
verksamhet som SIFU-cnhcten bedriver måste ständigt förnyas efter
som värdet av denna i hög grad är beroende av kursernas aktualitet. 
Som stöd för den traditionella hantverksutbildningen begärs bidrag 
med 200 000 kr. Vidare föreslås 200 000 kr. för att som ett led i plane
ringen av enhetens lokalisering till Borås bedriva kursverksamhet på för
sök i Borås-regionen. Sistnämnda belopp grundas på ett förmodat in
täktsbortfali per kurs samt merkostnader för genomförande och ut
v~irdering. För administration av stipendiegivningen och ökade stipendie
medel föreslår verket ytterligare 100 000 kr. 

Beträffande intäkterna för budgetåret 1975/76 måste enligt verket 
vid en realistisk bedömning hänsyn tas till dels erfarcnhctsmlissiga svå
righeter under senare år att ytterligare höja prisnivån, dels omställ
ningsproblem som kan viintas medföra svårigheter att vidmakthålla 
oförändrad extcrnproduktion. Svårigheter kan sålunda enligt verket 
uppkomma i marknadsföringen av enhetens tj~inster samt på grund av 
ogynnsam personalavgång. Intäkterna beräknas till toialt 13,8 milj. kr. 

Industriverket hemställer om ett statligt bidrag för kursverksamheten 

under trettonde huvudtiteln med 10 560 000 kr. för nästa budgetår. 
Statens bidrag täckte under budgetåret 1973/74 omkring 40 % av 

SIFU:s totala kostnader. För uppdragsverksamheten har prissättning
en anpassats efter marknaden, varvid kostnadstäckning eftersträvats. 
För utbildningsverksamheten har av olika skäl detta krav inte kun
nat ställas. Kursavgifterna har ändå höjts med genomsnittligt 8 % un
der budgetåret 1972173 och 10 % under budgetåret 1973/74. För höst
tcrminen 1974 har kursavgifterna ånyo höjts med 10 %. 
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Föredraga1ulen 

De uppgifter som tidigare åvilade statens institut för företagsutveck

ling har i enlighet med statsmakternas beslut (prop. 1973: 41, NU 

1973: 5~, rskr 1973: 225) nu överförts till statens industriverk där en 

särskild enhet för företagsutveckling (SIFU-enheten) inrättats. Härige

nom har förutsättningar skapats för en övergripande planering inom 

industriverkets ram av den statliga förctagsserviceverksamheten. Sam

tidigt har ansvaret för den löpande planeringen och genomförandet av 

SIFU-tjänsterna samlats inom en operativ enhet med stor självständig

het. Statsmakterna har vidare beslutat (prop. 1973: 55, InU 1973: 22, 

rskr 1973: 220) att en del av denna enhet, omfattande ca 100 personer, 

skall lokaliseras till Borås. Kungl. Maj:t har den 28 juni 1974 uppdragit 

ttt industriverket att komma in med förslag om vilka funktioner och 

vilken personal som skall omlokaliseras. 

Jag har i prop. 1974: 47 (s. 35) framhållit att en begränsning av 

SIFU :s relativt breda och traditionellt inriktade fortbildningsverksamhct 

successi\ t borde ske genom att SIFU-verksamheten i ökad utsträckning 

inriktas p~ att utveckla nya kursprogram och system för den företags

anpassade fortbildningen samt utarbeta kurs- och instruktionsmaterial. 

Samtidigt skulle en stor del av genomförandet av utbildningen kunna 

Yara organisatoriskt och administrativt fristående från SIFU-verksam
heten. Jag har därvid pekat på möjligheten till framtida samarbete med 

den kommunala vuxenutbildningen. Kungl. Maj:t har den 20 septem

ber 197~ uppdragit åt industriverket att utreda dessa frågor. Jag vill i 

detta sammanhang beröra industriverkets rapport om företagareutbild
ningcn i mindre och medelstora företag (SIND 1: 1974). I rapporten 

förcslt1s bl. a. åtgärder för att förbättra företagareutbildningens innehåll 
och uppl:iggning samt påverka företagarnas attityder till utbildning. 
Förslagen har remissbehandlats och med få undantag fått ett positivt 

mottagande. För egen del ser jag rapporten som en värdefull kartlägg

ning av utbildningsbchovet i allmänhet hos företagsledare i de mindre 

och medelstora företagen. Jag anser vidare att flera av de åtgärder 
som föreslas kan stimulera företagarna att i ökad utsträckning delta i 

utbildning. Jag tänker då närmast på förslagen om en komplettering av 

befintlig kursverksamhet med en mer individualiserad och företagsan

passad utbildning och om en vidgad information om tillgängliga ut

bil<lningsaktiviteter. Jag räknar med att betydelsefulla insatser på detta 

omrf1dc kan göras av förctagareföreningarnas utbildningskonsulenter i 

n1ira samarbete med SIFU-enheten. Jag kommer vid min anmälan av an

:;laget Företags- och branschfrämjande åtgärder beräkna medel för en 

fortsatt uppbyggnad av den regionala utbildningsserviccn. 

När det gäller företagareutbildningen vill jag också erinra om det 
pi1gåenc!e samarbetet mellan industriverket och Institutet för företags

kdning (lFL), vilket syftar till ett utbildningsprogram för småföretags-
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ledare. SIFU-enheten förutsätts härvid medverka i fråga om utveckling 
och genomförande av utbildningsprojcktct. 

SIFU-verksamheten har de senaste åren fått vidkännas ekonomiska 
svårigheter bl. a. till följd av en minskad efterfrågan på SIFU-tjänster

na. I syfte att åstadkomma en ekonomisk stabilisering har innevarande 

budgetår 3 milj. kr. anvisats för att täcka en från tidigare år balanse

rad förlust. Kungl. Maj:ts uppdrag till industriverket den 20 september 

1974 innefattar även frågan om principerna för finansiering av SIFU
verksamheten. Enligt utredningsdirektiven bör bl. a. frågan om avväg

ningen mellan självfinansiering och statliga bidrag prövas och alternativa 
finansieringsmodeller redovisas. Vidare bör industriverket som underlag 
för en bedömning av debiteringsgrunderna för tjänsteutbudet analysera 
såväl Sl.FU-verksarnhetens tjänsteproduktion och mottagargrupper som 
verksamhetens ekonomi. Jag räknar med att denna utredning bör kunna 

leda fram till förslag ägnade att stärka ekonomin. Jag har i prop. 
1974: 47 (s. 54) också framhållit angelägenheten av en ingående pröv
ning av möjligheterna till fortsatta rationaliseringar av verksamheten. 
Industriverket har i sin anslagsframställning pekat på flera områden där 

rationaliseringar är tänkbara. Jag förutsätter att rationaliseringarna fort
sätter. Jag vill i detta sammanhang även nämna att avtal med Stock

holms kommun om överförande av livsmedelslaboratoriet till kommunen 

nu undertecknats. 
Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört om möjligheterna till fort

satt stabilisering och rationalisering av SIFU-verksamheten beräknar 
jag statens bidrag för kursverksamhet nästa budgetår till 8 950 000 kr. 
Inom denna ram har jag räknat med visst utrymme för kursutveckling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. för budgetåret 

1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 4. Statens industriverk: Bidrag till kursverksambet m. m. 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

18 898 757 

11260 000 

8 950 000 

Reservation 11358 

1 Anslaget Statens institut för företagsutveckling: Främjande av företagsutveck-
ling. -

Som framgått av redogörelsen under anslaget till kursverksamhet 

m. m. föreslår statens industriverk att bidragsanslaget budgetåret 1975/76 

förs upp med 10 560 000 kr. 
Med hänvisning till vad jag bar anfört vid min anmälan av anslaget 

till kursverksamhet m. m. beräknar jag för nästa budgetår statens bi
drag till SIFU-verksamheten under förevarande anslag till 8 950 000 

kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens industriverk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 

för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 
8 950 000 kr. 

B 5. Statens industriverk: Utrustning 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

156 600 

200 000 

100 000 

Reservation 

1 Anslaget Statens institut för företagsutveckling: Utrustning. 

1444 782 

över anslaget finansieras anskaffning av utrustningsobjekt för SIFU
verksamhetcn, vilkas anskaffningskostnad överstiger 10 000 kr. och vil
kas livslängd uppgår till minst tre år. Medel motsvarande avskrivning 
och förräntning av utrustningskapitalct omförs till särskild inkomst
titel på statsbudgeten. 

Statens industriverk 

För budgetåret 1973/74 anvisades 500 000 kr. Med anledning av på
gående omställning av verksamheten och den beslutade flyttningen till 
Borås fann dåvarande statens institut för företagsutveckling att ansla
get inte borde utnyttjas för inköp av nya objekt. Med hänsyn till den 
reservation som därmed uppstått beräknade statens institut för företags
utveckling erforderligt utrustningsanslag för budgetåret 1974/75 till 
200 000 kr. Industriverket, som räknar med att en reservation av när
mare 300 000 kr. kommer att föreligga vid utgången av innevarande 
budgetår, anser att anslaget för budgetåret 1975/76 kan sänkas till 
100 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med industriverkets förslag bör anslaget nästa budgetår 
föras upp med 100 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens industriverk: Utrustning för budgetåret 1975/76 

anvisa ett reservationsanslag av 100 000 kr. 

B 6. Sprängämnesinspektionen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1459 901 
1670 000 
1812 000 

Sprängämnesinspektionen är statligt tillsynsorgan för ärenden röran
de explosiva och brandfarliga varor och därmed sammanhängande frå
gor. Kungl. Maj:t har utfärdat instruktion för inspektionen (1965: 646, 
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ändrad senast 1973: 586). Statens industriverk är chefsmyndighet för 

inspektionen. Såvitt avser arbetarskyddsärenden är inspektionen under

ställd arbetarskyddsstyrelsen. 
Inspektionen leds av en sprängämnesinspektör, som är specialinspek

tör inom yrkesinspektionen. Inspektionen är organiserad på två civila 

avdelningar och en militär avdelning. Den ena civila avdelningen hand

lägger ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga gaser, den and

ra ~irenden rörande brandfarliga vätskor. 

Statens industriverk 

Sprängämnesinspektionen räknar med en utökad tillsynsverksamhet 

under hudgetåret 1975/76 inom bl. a. industrigasområdet. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens Före-
industriverk draganden 

Personal 
Handläggande personal 14 

} of. } of. Övrig personal 5 
19 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 1 376 000 +121 600 +121 000 
Sjukvård 3 000 of. of. 
Reseersättningar 137 000 + 14 200 + 11 000 

(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 89000 + 5 000 + 7000 
Expenser 67000 + 24000 + 3 000 

därav engångsutgifter ( 4 600) (+ 13600) (+ 300) 

1672 000 +164800 +142000 

Uppbvrdsmedel 
Försäljning av tekniska meddelanden 2000 of. of. 

Nettoutgift 1670 000 +164800 +142 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 139 200 kr., varav 45 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordar industriverket att den tjänst som byrå

dircktör vilken inrättades den 1 juli 1972 dras in. Detta innebär en 
minskad insats inom området för brandfarliga vätskor ( -90 000 kr.). 

3. Anslagsposten Reseersättningar bör räknas upp för att ge möjlig

het till ökad tillsynsverksamhet i Norrland ( + 6 000 kr.). 

4. För anskaffning av viss laboratorie- och kontorsutrustning samt 

möbler föreslås som engångsanvisning 18 200 kr. ( + 13 600 kr.) . 

.'i. Under anslagsposten Expenser behövs medel för personalutbild

ning ( + 5 000 kr.). Vidare föreslås medel bli anvisade för representa

tion hos inspektionen ( + 1 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Spriingiim11esinspektione11 för budgetåret 1975176 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 812 000 kr. 

B 7. Företags- och branschfrämjande åtgärder 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

19 668 540 

16 250 000 

18 160 000 

Reservation 19130 384 

1 Anslagen Utbildningsåtgärdcr för textil- och konfd:tionsindu~trierna, Ut
bildningsåtgärder m. m. för möbelindustri, snickeriindustri m. fl., Teknisk kon
sulentverksamhct för gjuteriindustrin, Omställningsfrämjande iitgärder för vissa 
industribranscher och Främjande av företagsservice. 

Från detta anslag, som disponeras av statens industriverk, bestrids 
kostnaderna för dels branschfrämjande åtgärder för vissa särskilda 
branscher, dels åtgärder för främjande av företagsservice och regional 
urbildningsservicc åt mindre och medelstora företag. 

De branschfrämjande åtgärderna omfattar utbildningsåtgärder, tek

nisk konsulentverksamhet och omställningsfrämjande åtgärder enligt 
av statsmakterna fastställda tidsbegränsade program. Det tidigare fyra
åriga utbildningsprogrammet för textil- och konfektions(teko)industri
erna förlängdes sålunda av statsmakterna förra året med ytterligare 

ett budgetår t. o. m. utgången av juni 1975. För vissa delar av den 
triibearbetande industrin löper ett fyraårigt program t. o. m. utgången 
av budgetåret 1975/76. Programmet består av utbildningsåtgärder och 
teknisk konsulentverksamhet. För gjuteriindustrin finns ett treårigt pro
gram med teknisk konsulentverksamhet, som likaledes löper ut med bud
getåret 1975/76. Detta program kompletterades förra året med utbild
ningsinsatser. För metallmanufakturindustrin löper likaså ett treårigt 
program med teknisk konsulentverksamhet t. o. m. budgetåret 1976/77. 
De omställningsfrämjande åtgärderna, som innefattar statliga bidrag 
till konsultundersökningar, omfattar förutom nämnda branscher, inom 
den träbearbetande sektorn dock endast möbelindu3trin och inom me
tallmanufakturindustrin endast vissa delar, även den manuella glas

industrin, skoindustrin och pälsindustrin. Omställningsprogrammet är 
en treårig försöksverksamhet som löper ut i och med innevarande 
budgetår. 

Atgärderna för främjande av företagsservice, som beståi av statliga 
bidrag till företagareföreningarna enligt av dessa redovisade program, 

syftar till att förstärka föreningarnas utvccklingsfrämjande verksamhet, 
i första hand teknisk och ekonomisk rådgivning, kontaktförmedling och 
information. 

5 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 
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Den regionala utbildningsservicen avser att stärka det regionala ut
bildningsutbudet till främst mindre och medelstora företag genom en 

utbildningskonsulentfunktion hos förctagareföreningarna. 
Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industri

verks industriavdelning. 

1974/75 Beräknad ändring 1975 /76 

Statens Föredra-
industriverk ganden 

Utbildningsåtgärdcr m. m. 
Teko-industrierna 3 000 000 of. -t 000 000 
Möbelindustrin, 
snickeriindusttin m. fi. I 650 000 + 950 000 of. 
Gjuteriindustrin 950 000 + 325 000 of. 
Mctallmanufakturindustrin 150 000 of. of. 

Omställningsfrämjande åtgärder 4 000 000 -·- 5 850 000 + 10000 
Främjande av företagsservicc 4 800000 + 2 200 000 +2 200COO 
Regional utbildningsservicc 1700000 + 700 000 _1_ 700 000 

16 250 000 -i-10 025 000 -t-1910000 

Utvärdering av försöksverksambcten med stimulansåtgärder för teko-industrierna 

I prop. 1970: 41 (s. 37) framhölls att särskilda resurser skulle av
delas för en omsorgsfull utvärdering av försöksverksamheten med sti
mulansåtgärder för teko-industrierna. Utvärderingen, som utförts av 

försvarets brevskola och företagsekonomiska institutionen vid universi

tetet i Uppsala, är i allt väsentligt avslutad. 
En bedömning av utbildningsprogrammet;, effekter, vilken lämnades 

i en rapport från försvarets brevskola år 1973, redovisades i prop. 
1974: 1(bi\.15 s. 34). 

Av rapporten framgår, att erfarenheterna av utbildningsstödet Kr 

goda. Deltagarna har genomgående varit positiva till kursernas upp
läggning och genomförande. Att delta i kurserna har ansetts stimule
rande och utvecklande. Den gjorda utvärderingen antyder också posi
tiva effekter på lång sikt. Kursdeltagandet tycks således förhållandevis 
ofta inspirera till utveeklingsfrämjande åtgärder av. skilda slag inom 

företagen. 
Företagsekonomiska institutionen vid universitetet i Uppsala har i 

rapporter som har lämnats sommaren 1974 redovisat utviirderingar av 

omställnings- och ex.portprogrammcn för teko-industrierna. Av rappor
terna framgår i huvudsak följande. 

I fråg::i om konsultbidrag rörande individuella projekt har 39 % av 

bidrngsbcloppen avsett projekt som inte skulle ha kommit till stånd och 

37 % projekt som skulle ha genomförts i mindrn skala om bidrag inte 

~!tgC1tt. Tre fjärdedelar av bidragsbeloppen till individuella projekt sync5 

alltsil ha h:ift effekt på företagens handlande. 
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De individuella konsultbidragen har utnyttjats främst av medelstora 

och stora företag. Endast 4 % av företag med mindre än 50 anställda 

har erhållit konsultbidrag, men mer än vart fjärde av de medelstora 

och stora företagen. Fördelningen i tiden på olika företagsstorlek visar 

att de mindre företagen reagerar på denna form av stöd avsev:irt sena

re än de större. 
Antalsmässigt har enklare slag av omställningsprojekt avseende i förs

ta hand produktionsrationalisering dominerat bland de individuella 

projekten. Vart tredje projekt har avsett större, mer genomgripande 

omst:.:!ln!ngar rörande t. ex. företagsstyrning. Närmare hälften av bi

dragsbeloppet har gått till sådana projekt. De mer omfattande omstruk
~urcringsi.tgärderna med statligt stöd har vanligen berört m::clclstora 

och stora företag. 
Bidragsstödda projåt har enligt företagens bedömning i mycket hög 

grad gett goda resultat. Tre fjärdedelar av företagen uppger sig ha fått 

någon eller kraftig förblittring av både lönsamhet och konkurrenssitua

tion som en följd av konsultprojekten. 
Konsultprojekten har i tre fall av fyra lett till följdprojekt i form av 

vardagsrationaliseringar eller större långsiktiga omställningsprojekt. 

Vart sjätte företag uppger att iden till projektet uppkommit som en följd 

av att personal deltagit i tcko-utbildningsprogrammct. Impulser från 
utbildningen har lett till konsultprojekt hos de mindre och medelstora 
företagen och i högre grad till omfattande omställningsprojekt än till 

enbart produktionsomställningar. 
Av samverkansprojekten har konsultbidragen haft stor betydelse, när 

det gäller att snabbt genomföra omstrukturering och samordning för att 

efter en fusion ta fram fusionsvinster. För samarbetsprojekt, som syftar 
till samarbete utan fusion eller företagsförvärv, har konsultbidragen 
visat sig ha goda effekter när det gäller att påverka de mindre före
tagen. I detta sammanhang !~ar också utbildningsprogrammet visat sig 

ha stor bi:tydclse för de mindre företagen. 
Statem industriverk anför i en särskild redogörelse för verksamheten 

med arbetsplan för ytterligare en fyraårsperiod ( Strukturstöd - Statens 
industriverk 1974-09-13), att den under tre budgetår genomförda för

söksverbamheten med strukturstöd enligt verkets erfarenhet givit po

sitivt rcs;iltat. Bidrag till individuella omställningsprojekt har medfört 

att mindre företags osäkerhet i fråga om värdet av konsultinsatser mins

kat och att företag fått ekonomiska resurser att genomföra angelägna 

projekt. Flera individuella projekt har utvecklats till samverkanspro

jekt. Rena produktionsomställningar har utvidgats till mer Ifmgsiktiga 

pbnerin6s;itgärder. Industriverket anför vidare att erfarenheterna av 

s. k. delbrnnschstudicr hiitills är mycket positiva. Dessa studier görs i 
samver1>a:1 med grupper av företag med samma produktionsinriktning 

eHcr i samma region. 
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Resultaten av utvärderingen vid företagsekonomiska institutionen i 

Uppsala av exportprogrammet visar att de individuella bidragen inte 

förmått påverka företagens exportbeteende i nämnvärd utsträckning. 

över hälften av företagen har visserligen ökat sina exportaktiviteter som 

följd av erhå!lna exportbidrag, men ökningarna har varit marginella 

och inte motsvarat mer än en del av bidragsbeloppct. 

Av exportprogrammets kollektiva aktiviteter har utvärdering gjorts 

av en större exportaktion för kläder riktad mot Centraleuropa. Utvär

deringen visar på positiva effekter på företagens exportbeteende. Ak

tionen har medfört ökad effektivitet i exportsatsningarna. 

Den av mig den 28 december 1973 tillkallade s. k. teko-arbetsgrup

pen framhåller i sin i maj 1974 framlagda rapport (Ds I 1974: 3) 

TEKO-industrierna under 1970-talet att stimulansprogrammen varit av 
utomordentligt stor betydelse. 

Teko-industriernas utveckling 

Mot bakgrund av en fortsatt snabb strukturomvandling och syssel

sättningsnedgång inom teko-industrierna uppdrog jag som nyss nämnts 

åt en arbetsgrupp att revidera den framtidsbedömning för branscherna 

som gjorts av TEKO-utredningen i betänkandet (SOU 1970: 59-60) 

TEKO-industrierna inför 70-talct. Av arbetsgruppens nyssnämnda rap

port framgår i huvudsak följande. 

Tillförseln till den svenska marknaden av teko-produkter ökade vär

demässigt med drygt 4,5 % per år under åren 1968-1972. Detta är 

ungefär en procentenhets lägre tillväxttakt än den som kännetecknade 
de tidigare åren under 1960-talet och lägre än vad TEKO-utredningen 

förutsåg. Däremot har de antaganden som gjordes beträffande import
och exportutvecklingen stämt relativt väl med vad som hänt under de 
år som hittills kan överblickas. Under åren 1968-1973 ökade importen 

med i genomsnitt 10,5 % och exporten med 16 % per år. 
Produktivitetstillväxten har varit väsentligt snabbare än vad som vän

tades. Det saknas dock f. n. tillräckligt underlag för att klargöra hur 

mycket av den ökade produktiviteten som kan förklaras av en utslag

ning av mindre effektiva företag och vilken betydelse den tekniska ut

vecklingen och rationaliseringen av produktionen har haft. 

Under 1960-talet pressades gradvis lönsamheten i branscherna och so

liditeten sänktes. Den svaga inhemska konsumtionsutvecklingen i kom

bination med den allt starkare importkonkurrensen har under de gångna 

fem åren hindrat en konsolidering och de svagaste företagen har i 

snabb takt slagits ut från marknaden. Inom konfektionsindustrin har 

mellan åren 1968 och 1973 antalet arbetsställen minskat med 225, 

vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga arbetsställen år 1968. 

Utgångsläget inför framtiden för teko-industrierna är således inte sär

skilt gott. Allvarligast är situationen för konfektionsindustrin, vars kon

solideringsnivå gradvis har sänkts under 1970-talet. Många av bran-
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schens företag är sårbara och har sannolikt kommit under den minimi
nivå av ekonomisk styrka som är förutsättning för överlevnad. 

Textilindustrin har en annan företags- och arbetsställestruktur än 
konfektionsindustrin. Inom ett flertal varugrupper svarar några få pro
ducenter för mycket väsentliga delar av den inhemska produktionen. 
Lönsan t:·~tcn inom textilindustrin har också legat på en genomsnittligt 

högre nw:i än inom konfektionsindustrin men torde knappast motsvara 
de kra\ o.nm normalt måste ställas för att produktionsapparaten succes
sivt ska!i kunna förnyas. De senaste årens relativt sett betydande investe

ringar, d:_\vis med statligt stöd, har ökat konkurrenskraften inom vissa 
delar av ::xtilindustrin. Denna är samtidigt på samma sätt som konfck
tio~sinm15trin både direkt - trikåindustrin - och indirekt starkt bero
ende· a'-· ~~onsumtionsutvecklingcn inom bcklädnadsområdet. 

I>x : '. '.imförelse med TEKO-utredningens bedömning oväntat ogynn
sanr,,_ . \1sselsättningsutveckling som karaktäriserat teko-industrierna 
UPC'• -- --~n 1968-1973 har inneburit att sysselsättningen minskat med i 
ge:;. ·· ;iitt 6 q, per år. Enligt teko-arbetsgruppens bedömningar kan 

dcr ·.·i i satta sysselsättningsnedgången för branscherna väntas bli mel
lan 6 och 7,5 ~(. årligen. 

UTBILDNINGSÅ TGÄRDER M. M. 

Teko-industrierna 

Det fyraåriga utbildningsprogrammet för teko-industrierna, som en
ligt tidigare beslut skulle avslutas med utgången av budgetåret 1973/74 
(prop. 1970: 41, SU 1970: 60, rskr 1970: 164), har enligt statsmakter
nas beslut förra året förlängts t. o. m. utgången av innevarande budget
år (prop. 1974: 1 bil. 15 s. 39, NU 1974: 35, rskr 1974: 227). 

Statens industriverk 

Inom ramen för utbildningsprogrammet för teko-industrierna har un
der de fyra första åren fr. o. m. den 1 juli 1970 genomförts 295 kurser 
och konferenser, fördelade på 35 olika projektområden, med totalt 6 866 
deltagare. 

Enligt statens industriverk bör ett utvecklingsprogram för teko-indu
strierna planeras med uppdelning i tre skeden. Det första skedet om
fattar informationsgivning i form av kurser och konferenser. I ett andra 
skede sker en företagsvis uppföljning genom konsultbesök, varvid före
tagen bereds tillfälle att diskutera eventuella åtgärder. I det tredje ske
det påbörjas i samråd med konsult företagsanpassade åtgärder. I detta 
skede kommer bl. a. omställningsbidragen in i sitt rätta sammanhang. 
Vidare bör man enligt industriverket i detta skede inrikta sig på före
tagsanpassad vidareutbildning på områden som produktionsplanering, 
produktutveckling och exportkunskap. 
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Industriverket föreslår med hänvisning till de positiva erfarenheterna 
hittills att utbildningsprogrammet för teko-industrierna förlängs och ges 
en alltmer företagsintern inriktning. För nästa budgetår beräknas samma 
utgiftsniv!'1 som f. n., 3 milj. kr. 

Samarbetskommitteerna för resp. textil- och konfektionsindustrin -

ett för samtliga berörda arbetstagar- och branschorganisationer gemen
samt organ - har i skrivelse den 27 juni 1974 liksom år 1973 (jfr prop. 
1974: 1 bil. 15 s. 27) hemställt om fortsatta, utvidgade stimulansåtgär
der, däribland ett fortsatt utbildningsprogram med förskjutning mot 
företagsanpassade åtgärder, under budgetåren 1975176-1977178. 

Möbelindustrin, snickeriindustrin rn. fl. 

För möbelindustri, snickeriindustri, trähusindustri och viss annan trä
manufakturindustri löper ett fyraårigt program under perioden 1972/ 

73-1975176, vilket består av utbildningsåtgärder och teknisk konsu
kntvcrks:imhet (prop. 1972: 47, NU 1972: 33, rskr 1972: 196). 

StOlens industriverk 

Under de två första programårcn har verksamheten omfattat 109 
kurser och konferenser med 1 868 deltagare. 

Enligt statens industriverk har efterfrågan på programmets aktivite
ter under det andra programåret varit långt större än vad medelstill
dclningcn medgivit. Programmets särskilda aktiviteter för de mindre fö
retagen har inte kunnat byggas ut till en omfattning som tillnärmelse
' is motsvarar efterfrågan. Industriverket hemställer därför om en höj
ning av medlen för detta program med 950 000 kr. till 2,6 milj. kr. 

Industriverket förordar att programmets tonvikt i likhet med utbild
ningsprogrammet för tcko·industricrna förskjuts alltmer mot företags
intern verksamhet under det tredje och fjärde prograrnåret. 

Industriverket föreslår vidare att den tekniska konsulcntverksamhetcn 
koncentrl!ras till möbelindustrin. 

Svenska träindustriarbetareförbwzdet, Svenska industritjänstemanna-

1 iirbundct, Triiindustriförbzmdct och Triiindus:rins branschorganisation 

anför i gemensam skrivelse den '.25 september 1974 att intresset för ut
hildningsprogrammet stegrats markant under de två år som verksamhe
ten bedrivits och att programmet redan givit impulser till bctyddse

fulla och utvecklande åtgärder inom ett stort antal företag. Efterfrågan 
p{t den i programmet inbyggda uppföljande verksamheten, dvs. företags
besök av branschkonsulter, har nu nått ett sådant omfång att den 

int;: på långt när kan tillgodoses inom den ekonomiska ram som an

visats. Organisationerna hemställer därför om att medlen för program
met ökas med 1 milj. kr. fr. o. m. budgetåret 1974175. 
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Gjuteriindustrin 

För gjuteriindustrin löper under perioden 1973/74-1975/76 en tre

årig försöksverksamhet med tekniska konsulenter (prop. 1973: 57, NU 

1973: 37. rskr 1973: 149). Statsmakterna fattade våren 1974 beslut om 

ett utbildningsprogram för gjuteriindustrin fr. o. m. budgetåret 1974/75 

(prop. 1974: 1bil.15 s. 41, NU 1974: 35, rskr 1974: 227). 

Statens industriverk anför att det första halvåret av ett ulbildnings

program åtgår för planering och information, innan kurser och konfe

renser kan komma igång i full omfattning. I stor utsträckning har verk

samheten introduktionskaraktär för fortsatta aktiviteter inom det en

skilda företaget. 
Full volym når utbildningsprogrammet under sitt andra verksamhets

år. Då bör också uppföljningsinsatserna på de enskilda företagen sättas 
in för att programmet skall vara effektivt. Itidustriverket bedömer det 

därför nijdvändigt att anslagsposten räknas upp med 325 000 kr. till 

1 275 000 kr. 
Svenska gjuteriföreningen anför i skrivelse den 4 juli 1974, i vilken 

tas upp också bl. a. omställnings- och exportåtgärder, att utbildnings

programmet väntas bli till väsentligt gagn för gjuteriindustrins utveckling. 

Förcninf:cn anser att programmet bör genomföras under den planerade 

fyra[\rsperioden, i huvudsak enligt de uppdragna riktlinjerna. 

Met:illmanufäkturindustrin 

Statsmakterna fattade vilrcn 1974 beslut om stimulansåtgärder för 

metallm"nufakturindustrin, däribland teknisk konsulcntverksamhet för 
branschens mindre och medelstora företag med viss inriktning på Eskils

tunaregionen som en försöksverksamhct under tre år fr. o. m. budget
året 1974/75 (prop. 1974: 63 s. 29, NU 1974: 34, rskr 1974: 226). 

Staicns industriverk räknar med oförändrat mcdelsbehov under denna 
anslagspost nästa budgetår. 

OMSTALLNINGSFRÄMJANDE A.TGÄRDER 

De omställningsfrämjande åtgärderna, som innefattar statliga bidrag 

till konsultverksamhet, inrättades ursprungligen för teko-industrierna 

fr. o. m. budgetåret 1971/72 (prop. 1971: 1 bil. 15, NU 1971: 13, rskr 

1971: 120). Fr. o. m. budgetåret 1972/73 utvidgades verksamheten även 

till elen manuella glasindustrin, skoindustrin och möbelindustrin, sam
tidigt som ett system med s. k. strukturgarantier infördes. Programmet 

genomförs som en treårig försöksverksamhet som löper ut med inne

varande budgetår (prop. 1972: 46, NU 1972: 32, rskr 1972: 195). 

Mftlbranscherna har senare utökats med gjuteriindustrin (prop. 1973: 57, 

NU 1973: 37, rskr 1973: 149), pälsindustrin (prop. 1974: 1bil.15 s. 44, 

NU 1974: 7, rskr 1974: 81) och vissa delar av metallmanufakturindu
strin (prop. 1974: 63, NU 1974: 34, rskr 1974: 226). 
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Statclls industriverk 

Statens industriverk har jämte anslagsframställningen även överläm
nat en särskild plan för det fortsatta arbetet (Strukturstöd, Verksam

hctsberättdse och plan för fortsatt arbete - Statens industriverk 1974-
09-13). Av denna framgår omställningsbidragens fördelning på bran

scher budgetåret 1973/74. Fördelningen redovisas i följande samman
ställning. 

Bransch 

Teko 
Sko 
Glas 
Möbel 
Gjuteri 

Bidrag 
i 1000-tal 
kr. 

I 784 
262 
641 
625 

98 
3 410 

Ungefärlig sys-
i Cr/ ,o sdsättningsför-

delning i°;;, 

52 58 
8 4 

19 3 
18 20 
3 15 

100 100 

Omställningsbidragens fördelning på projektslag under de tre första 
verksamhetsåren framgår av följande sammanställning (i 1 000-tal kr.). 

Projektslag 1971/72 1972/73 1973/74 Totalt . ()' 
1 10 

Jndivi<luella projekt 709 I 296 I 490 3495 43 
Samverkansprojekt 1 202 1 082 1 326 3 610 44 
.Branschprojekt 40 429 594 1 063 13 

1951 2 807 3410 8168 100 

De individuella projekten kan delas upp i tre grupper efter inriktning, 
nämligen produktionsteknisk: rationalisering, administrativ rationalisering 
samt utveckling och planering av långsiktig karaktär. Syftet är att stärka 
företagens konkurrenskraft genom bl. a. specialisering. Även samver

kansprojekten kan indelas i tre grupper beroende på om inriktningen 
är att utreda förutsättningarna för samverkan, underlätta genomförande 
av förhandlingsfasen inför en samverkan eller möjliggöra framtagande 

av fusions- eller samverkansvinster efter det samverkan har inletts. 

Branschprojekten kan behandla mer generella frågeställningar. 
Den under tre år genomförda försöksverksamheten med strukturstöd 

har enligt industriverkets erfarenhet givit positivt resultat. Verket för
ordar därför att programmet förlängs för ytterligare en fyraårsperiod. 

Enligt industriverkets uppfattning är det främst de större företagen 

som är medvetna om behovet av aktiva anpassningsåtgärder vid en för

änderlig branschstruktur. Mindre och medelstora företag, som domine

rar de aktuella branscherna, saknar vidare ofta erfarenhet av arbete med 

externa konsulter. 
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Industriverket anser det nödvändigt att i ökad grad engagera grupper 

av mindre och medelstora företag i ett aktivt planerings- och omställ

ningsarbctc. Detta kan uppnås genom en utvidgning av verksamheten 
med den väsentligaste typen av branschprojekt, s. k. dclbranschstudier. 

Dessa görs i samverkan med grupper av företag med samma produk
tionsinriktning eller inom en viss region. Med analyser av företagens si

tuation och framtida utveckling som grund kan insatser - för att före

komma akuta företagsproblem - initieras och genomföras i samverkan 

med industriverket. 

För en fortsatt verksamhet har industriverket, som redan nämnts, ut
arbetat en arbetsplan, baserad på genomgång av utveckling och behov 

inom de aktuella branscherna. Branschernas utveckling bedöms komma 
att erfordra aktiva omställningsåtgärder. Det hittills gjorda introduk
tionsarbetet har också startat en omställningsprocess som det är väsent

ligt att kunna stimulera även i fortsättningen. Som ett resultat av del

branschstudier väntas också omställnings- och samverkansprojekt kom
ma till stånd. Behovet av stöd till projekt rörande intern omställning och 

samverkan kvarstår således enligt industriverkets bedömning även i fort

sättningen. 
I fråga om behovet anser industriverket att detta bör beräknas med 

utgångspunkt i beräknade beslutsdispositioner, eftersom en tidsförskjut
ning föreligger mellan beslut om och utbetalning av bidrag. Sålunda ut
gör beviljade, men ej utbetalade bidrag 4 310 427 kr. av den ingående re
servationen på 8 473 746 kr. den 1 juli 1974. Industriverket föreslår att 

verket i stället för anslagsramar erhåller bemyndigande att fatta beslut 
om bidrag inom vissa ramar. För budgetåret 1975/76 föreslår industri
verket en höjning av anslagsposten med 5 850 000 kr. till 9 850 000 kr. 

Bidrag till lönsamma företag kan f. n. endast lämnas för samverkans
projekt. Industriverket anser att även sådana företag skall kunna erhålla 
bidrag till individuella projekt i de fall projekten utan bidrag inte skulle 
genomföras med önskvärd omfattning eller inriktning. Då det gäller bi
drag till dotterbolag eller sektioner i större företag bör enligt industri
verket frågan om bidrag avgöras med utgångspunkt i en bedömning av 
resp. dotterbolags eller sektions situation. 

Samarbciskommittcerna för resp. textil- och konfektionsindustrin har 

i sin tidigare nämnda skrivelse hemställt om fortsatta och utvidgade sti
mulansåtgärder, däribland omställningsfrämjande åtgärder, under en tre
årsperiod t. o. m. budgetåret 1977/78. Beträffande omställningsbidrag 

till företagsinterna omställningsprojekt föreslås att sådana skall kunna 
utgå även till företag med tillfredsställande ekonomisk bärkraft. 

S1·e11ska glasbruksföreningen hemställer i skrivelse den 26 juni 1974 
om fortsatt omställningsstöd för en treårsperiod fr. o. m. den 1 juli 1975 
och med ett belopp om minst 800 000 kr. för glasindustrin under bud
getåret 1975/76. Föreningen föreslår att tillämpningsbestämmelserna görs 
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mer flexibla och att angelägna projekt skall kunna beviljas stöd med 

100 %. 
Svenska gjuteri! örcningen anför i sin tidigare nämnda skrivelse att 

verksamheten bör omfatta gjuteriindustrin under en försökspcriod av 
tre år. 

Föredraganden 

De tidsbegränsade insatserna för textil- och konfektions(tcko)industri

erna i form av statligt stöd till utbildning, strukturdl omvandling 

och export har genomförts som en försöksverksamhet. I samband 
med att förslagen till utbildnings- och exportprogram lades fram an
förde dåvarande chefen för industridepartementet :.i.tt verksamheten 
med integrerade stimulansprogram hade stort intresse från allmän nä

ringspolitisk synpunkt. Åtgärderna fick ses som ett näringspolitiskt expe
riment, där huvudfrågan var om staten med åtgärder av detta slag 

effektivt kunde underlätta de omställningar inom en bransch som iir 
nödvändiga för att upprätthålla branschens konkurrenskraft (prop. 
1970: 41 s. 37). 

Utvärderingen av de olika åtgärderna kan nu betraktas som i huvud
sak slutförd. Resultaten av gjorda utvärderingar och erfarenheterna i 
övrigt av utbildnings- och omställningsprogrammcn är övervägande po
sitiva. Jag fäster härvid stor vikt vid att berörda fackliga organisatio

n.:r synes ställa 5ig bakom ett positivt omdöme om de tidsbegränsade 
branschprogrammen. Härtill kommer att den ansvariga myndigheten, 
statens industriverk, så starkt betonar branschprogrammens betydeise 
cch effektivitet. Mot bakgrund av gjorda erfarenheter finns det såkdes 
enligt min mening välgrundad anledning att betrakta branschfrfönjande 
åtgärder av denna art som ett industripolitiskt medel som varit av stor 
hetydelse för berörda branscher. 

För teko-industrierna löpte ett fyraårigt utbildningsprogram under 
budgetåren 1970/71-1973/74. Statsmakterna beslöt förra våren att 
förlänga programmet med ett budgetår. Jag har tidigare redogjort för 

den ogynnsamma utvecklingen inom teko-industrierna. Den oväntat 

kraftiga nedgång i sysselsättningen som har karaktäriserat den senaste 

femårsperioden föranledde mig i slutet av år 1973 att ge en särskild 

arbet::.grupp i uppdrag att se över den framtidsbedömning som TEKO

utredningen lämnat. Enligt arbetsgruppens bedömning förutses för 

kommande år stagnerande avsättningsmöjligheter för de svenska teko

produkterna. Särskilt för konfektionsindustrin bedöms detta leda till 
fortsatt snabb strukturomvandling. Som en följd härav förutses syssel

sättningen inom teko-industrierna fortsätta att minska. Jag kan i hu
vudsak ansluta mig till den bedömning av teko-industriernas utveckling 

som arbetsgruppen gjort. 
Det råder samtidigt stor enighet om att de åtgärdsprogram för tcko

industrierna som infördes med början år 1970 h:ir varit av stort Yärde 
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för utvecklingen mot effektivare och mer bärkraftiga företag inom 

branscherna. Branscherna står därmed i dag bättre rustade inför fram

tiden. I stort har programmens syfte uppnåtts. Mot denna bakgrund bör 

programmen kunna avslutas. Samtidigt är det emellertid enligt min 
mening i rådande läge inte möjligt att nu helt avsluta programmen 
utan dessa bör, dock på en lägre nivå, få löpa under ytterligare någon 

tid. Jag förordar därför att utbildnings- och omställningsprogrammen 

i vad avser teko-industrierna löper med ytterligare två budgetår för att 

avslutas med utgången av budgetåret 1976/77. För utbildningsåtgärder

na beräknar jag ett medclsbehov av 2 milj. kr. under nästa budgetår. 
Den utvärdering som gjorts av de exportfrämjande åtgärderna för 

teko-industrierna visar att de individuella bidragen inte har förmått på

verka företagens exportbeteende i nämnvärd grad. Erfarenheterna av 
exportprogrammets kollektiva aktiviteter är däremot goda. Som redan 
framgått av vad chefen för handclsdepartementet tidigare denna dag 

har anfört, föreslås inte ett särskilt program för fortsatta exportstimule

rande åtgärder för teko-industrierna. l stället hänvisas teko-industrierna 
i fortsättningen till resurser inom ramen för ett utökat, allmänt export

främjandestöd (prop. 1975: 1 bil. 12 B 3). Vidare föreslås fortsatta 
försörjningsbcrcdskapspolitiska åtgärder (prop. 1975: 1 bil. 12 F 1). 

Branschorganisationerna har i skrivelse den 30 augusti 1974 hemställt 
om likviditetsstöd, exempelvis i form av statliga kreditgarantier. De 
kraftiga prisstegringarna på teko-industriernas råvaror anges för sär
skilt konfektionsindustrin med dess säsongbundna leverans- och betal
ningsmönstcr kunna leda till alltför stora likviditetspåfrestningar. Vid 

rcmissbehandlingen har meningarna varit delade och flera remissinstan
ser har avstyrkt förslaget. Även jag finner att framställningen inte bör 
föranleda någon åtgärd. 

För möbelindustrin, snickeriindustrin m. fl. löper ett fyraårigt pro
gram med utbildning och teknisk konsulentverksamhet t. o. m. budget
:lret 1975176. Intresset från branschföretagens sida har visat sig vara 
stort. Mot denna bakgrund har liksom föregående år framställningar 
gjorts om vidgade ramar för programmet. Jag anser dock inte heller 
nu skäl föreligga för en ökad resursinsats utan förordar en oförändrad 
ram av 1 650 000 kr. för utbildningsåtgärderna m. m. för den träbe
arbetande industrin under nästa budgetår. 

I fråga om programmets inriktning har statens industriverk föresla
git en förskjutning mot alltmer företagsintern verksamhet i form av upp

följning på företagen och företagsanpassad utbildning under program
periodens andra hälft. Jag anser att ett visst utrymme för sådana akti
viteter bör finnas inom ramen för gällande riktlinjer. 

Statens industriverk har vidare förordat att den trätekniska konsu
lentverksamheten koncentreras till möbelindustrin. Det bör ankomma 
på industriverket att rikta in verksamheten med hänsyn till var behoven 
och utsikterna till de största effekterna finns. 
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För gjuteriindustrin löper dels enligt tidigare beslut ett treårigt pro
gram med teknisk konsulentvcrksamhet t. o. m. budgetåret 1975176, dels 
ett innevarande budgetår inlett utbildningsprogram som beräknas om
fatta fyra budgetår. För dessa verksamheter räknar jag nästa budgetår 

med en oförändrad ram av 950 000 kr. 
För metallmanufakturindustrin inleddes innevarande budgetår ett 

treårigt program med teknisk konsulentverksamhet. För budgetåret 
1975176 räknar jag med samma medelsram som innevarande budgetår, 
nämligen 150 000 kr. 

De omställllingsfrämjande åtgärderna med statliga bidrag till konsult

undersökningar pågår under en försökspcriod som enligt tidigare beslut 
löper ut med utgången av innevarande budgetår. Programmet omfattar 

f. n. teko-industrierna, skoindustrin, den manuella glasindustrin, möbel
industrin, gjuteriindustrin, pälsindustrin och delar av metallmanufak
turindustrin. 

Jag har tidigare redogjort för de positiva erfarenheterna av pro
grammet. I likhet med statens industriverk anser jag att behovet av 
fortsatta omställningsfrämjande åtgärder är stort. Särskilt bör insatser 
av typen delbranschstudier, som omfattar grupper av företag med 
samma produktionsinriktning eller inom en viss region, kunna få en allt 
större betydelse när det gäller att förekomma eller mildra verkningar
na av akuta företags- eller branschproblem. För teko-industrierna har 
jag förordat fortsatta omställningsfrämjande åtgärder under ytterligare 

två budgetår. övriga i programmet nu ingående branscher bör omfat
tas av fortsatta omställningsfrämjande åtgärder under budgetåret 
1975/76. 

Mot bakgrund av den tidsförskjutning som föreligger mellan beslut 
om och utbetalning av bidrag har statens industriverk föreslagit att 
statsmakternas styrning skall ske via beslutsramar i sfället för nuvarande 
anslagsramar. Jag är emellertid inte beredd att föreslå en ändring 
härvidlag. För budgetåret 1975176 räknar jag med en medelsram av 
4 010 000 kr. för omställningsfrämjande åtgärder. Häri har jag räknat 

in medel för administrationen av dessa åtgärder, vilka, såsom jag redan 

nämnt (s. 57), hitti1ls utgått från industriverkets utredningsanslag. 

Liksom föregående år har framställningar gjorts om i vissa avseen

den ändrade principer för bidragsgivningen, bl. a. att även lönsamma 

företag skal\ kunna erhålla bidrag till företagsinterna projekt. Jag är 

dock inte beredd att föreslå några ändringar i gällande riktlinjer. Sam
tidigt vill jag erinra om att det enligt riktlinjerna för bidrag till kon

sultundersökningar finns möjlighet att föreskriva återbetalningsskyl

dighet. 
Samråd beträffande åtgärdernas inriktning och tillämpning bör liksom 

hittills ske genom fortlöpande kontakt med berörda fackliga organisa
tioner och branschorganisationer. Detta kan ske bl. a. genom att statens 

industriverk till sig knyter representanter för arbetsgivare och arbets-
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tagare. Ansvaret för de särskilda utbildningsprogrammen överfördes på 

statens industriverk den 1 juli 1974. Jag kommer i det följa~de att för
orda att även slrukturgarantiverksamheten överförs på statens industri

verk. Det ankommer på industriverket att åstadkomma ett smidigt funge

rande och samordnat samrådssystem för samtliga branschåtgärder. 

Sammanlagt har jag alltså för branschfrämjande åtgärder för bud

getåret 1975176 beräknat medel med (2 000 000+1 650 000 + 950 000 + 

150 000+4 010 000 =) 8 760 000 kr. 

FRÄMJANDE AV J•()RETAGSSERVICE 

Atgärderna för främjande av förctagsservice består av statliga bi

drag till företagarcföreningarna i syfte att förstärka dessas utvccklings
främjandc verksamhet, i första hand teknisk och ekonomisk rådgiv
ning, kontaktförmedling och information. Riktlinjerna för verksamheten 
har angivits i prop. 1973: 41 (s. 108, NU 1973: 54, rskr 1973: 225) och 

vad gäller de särskilda insatserna under en treårsperiod för mctall

manufakturindustrin inom Eskilstunaområdet i prop. 1974: 63 (NU 
1974: 34, rskr 1974: 226). Fördelningen av medlen baseras på pro
gramförslag från företagareföreningarna. 

Statens industriverk 

Anslaget uppgick budgetåret 1973/74, när det första gången fördes 
upp i riksstaten, till 2,5 milj. kr. Samtliga företagareföreningar ansökte 
om bidrag med sammanlagt ca 5 milj. kr. I inledningsskedet av verk
samheten bedömde industriverket det lämpligt att i första hand med
verka till att föreningarnas kontakt- och informationsflinktioner utveck
lades och förstärktes. Samtliga föreningar erhöll bidrag, varigenom de 
fått möjlighet att kraftigt öka denna kontakt- och informationsverk
samhet. Industriverket anser det önskvärt att denna verksamhet fort
sätter. 

Industriverket har innevarande budgetår beslutat att prioritera in
satser inom områdena marknadsföring och produktförnyelse. Flertalet 
bransch- och andra undersökningar har nämligen visat att dessa om
råden tillhör de mindre och medelstora företagens mer svårbemästrade 
funktioner. Enligt industriverkets bedömning kommer betydande insat
ser härvidlag att krävas även under nästa budgetår. 

Delegationen för de mindre och medelstora företagen uttalade i sitt 
betänkande (SOU 1972: 78) Företagsscrvice för utveckling av mindre 
och medelstora företag, att föreningarna borde ges tillfälle att kost

nadsfritt ställa viss inledande analys och rådgivning till företagens för
fogande. Industriverket delar denna uppfattning. Företagsanalysen bör 
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enligt verket sikta till att kartlägga företagets starka och svaga sidor samt 
resultera i ett åtgärdsförslag. Industriverket anför att flertalet företagare
föreningar hade sådana aktiviteter i sina programförslag för budgetåret 

1973/74 och att omfattningen av dessa insatser bör öka. 
I anslutning till vad som förordats i nämnda betänkande begärde in

dustriverket för budgetåret 1974/75 medel till en begränsad försöks

verksamhet med statliga bidrag för att täcka sådana kontakt- och trös
kelkostnader som ingår i varje nytt konsultuppdrag och som speciellt 
torde hämma småföretagens intresse att utnyttja kvalificerad rådgivning. 
Verket ansåg liksom delegationen att försöksverksamhetcn borde be
gr~insas till ett eller ett par län. Särskilda medel för detta ändamål .:n
visades dock inte. Industriverket anser fortfarande att en sådan för

söksverksamhet kan ge värdefulla resultat. Verket hemställer därför att 
av de medel som för budgetåret 1975/76 anvisas för främjande av 
företagsservice högst 800 000 kr. får utnyttjas för försöksverksamhet 
med bidrag till konsultinsatser i mindre och medelstora företag. Verket 

hemställer vidare att efter kontakter med rådet för de mindre och me

delstora företagen, berörda intresseorganisationer och företagareför
eningar få utfärda erforderliga tillämpningsanvisningar för försöksverk

samheten och utvälja Himpliga försökslän och branscher. Industriver

ket redovisar att företagareföreningarnas samlade medelsanspråk för 
nästa budgetår uppgår till 14 milj. kr. Verket beräknar medelsbebovet 
för budgetåret 1<;75176 till sammanlagt 7 milj. kr., vilket innebär en ök
ning med 2,2 milj. kr. 

Företagareföreningamas förbund har hemställt att 10 milj. kr. för 
företagsserviceåtgärder och 2,4 milj. kr. för en kombinerad insats av 
konsultverksamhet och utbildning till företagsledande personal inom de 
små och medelstora företagen ställs till företagareföreningarnas förfo
gande för budgetåret 1975/76. 

Statligt stöd till industriell design 

Frågan om industriell design har utretts av en särskild sakkunnig, 
direktör Johan Beyer, Orrefors. Den sakkunniges överväganden har 
redovisats i departementspromemorian (Os I 1974: 9) Statligt stöd till 

industriell design. 

Enligt den sakkunnige föreligger ett underutnyttjande av industriell 

design särskilt inom mindre och medelstora företag. Detta torde främst 

bero på bristande information hos företagen om vilka utvecklingspo

tentialcr som finns och om förutsättningarna för att utnyttja design
expertis. Ett ökat utnyttjande av design torde enligt den sakkunnige 

medföra positiva effekter både ur samhällsekonomisk synvinkel och 

för de enskilda företagen. 
Den sakkunnige anser därför att behov av statliga stödinsatser före

ligger för att stimulera designarbetet i företagen. Sådana insatser före-
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kommer i flera andra länder. Enligt den sakkunnige bör insatserna 

för att effektivisera designarbetet i forttagen ses som en bland flera 

företagsservieeinsatscr. Statligt designstöd bör därför samordnas med 
staten:, industriverks övriga förctagsserviceinsatscr. 

Den sakkunnige föresiår att ett råd - designrådet - inrättas inom 
statens industriverk. I designrådct bör ingå representanter för industrin, 

arbetsmarknadens parter, konsumenter och designer. Industriverket/De

signrådct bör arbeta som en fönk främst mellan industrier och fackmän 
inom designområdet och genom sitt arbete informera företagen om vad 

design innebär och vad som kan vinnas genom att utnyttja sakkunskap 

på designområdet. 
De huvudsakliga uppgiiterna sammanfattas i följande punkter. 

allmiin rådgivning och information av uppsökande karaktär till in
dustrin 

utstäilningsverksamhet 
kontaktförmedling mellan industrin och designer 
övergripande samordning- och samarbetsverksamhet inom design
området. 

Verksamheten föreslås helt bli finansierad med statliga medel. Kost
naderna för första verksamhetsåret beräknas till 721 000 kr. 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av kommers
kollegium, patent- och registrcringsverket, konsumentverket, statens in
dustriverk, styrelsen för teknisk utveckling (STU), 1973 års expertgrupp 
för konstutbildning, Föreningen svenska industridesigner, Föreningen 
Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, Förctagareförening
arnas förbund, Kooperativa förbundet (KF), Landsorganisationen i 
Sverige (LO), Svensk industriförening, Svenska arbetsgivareföreningen 
(SAF) och Sveriges industriförbund, vilka avgett ett gemensamt ytt

rande, Svenska slöjdföreningen, Sveriges hantverks- och industriorga
nisation (SHIO), Sveriges mekanförbund och Tjänstemännens central
organisation (TCO). 

Så gott som samtliga remissinstanser anser, att det finns behov av 
statiigt stöd för stimulans av dcsignarbctet i industriföretagen och att 
stödet bör integreras i industriverkets organisation för företagsservice. 
Stödet bör främst inriktas på rådgivning och information till de mindre 
och medelstora företagen. 

När det gäller förslaget att inrätta ett särskilt designråd för sam
ordnande uppgifter m. m. redovisar remissinstanscrna skilda uppfatt
ningar. Flera remissinstanser, bl. a. patent- och registreri11gsverket, 

STU, Svenska slöjdföre11i11gcn och Föreningen Svenska industridesigner 

är i princip positiva till förslaget. Konsumentverket och KF anser där

emot att fdgan miiste utrcdu.s i ett bredare sammanhang med större 
beaktande av bl. a. konsumentpolitiska <!spckter och designrådcts rela
tioner till Svenska slöjdföreningen. Statens industriverk, SAF/lndustri-
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förbundet och Svensk industriförening avstyrker förslaget. Industri
verket anför att statliga stödinsatser på designområdet torde kunna 
administreras inom ramen för verkets nuvarande organisation. En lik
nande uppfattning framförs av SAFl/ndustriförbundet. 

Beträffande omfattningen av det statliga stödet framhåller LO att, 

eftersom den industriella fmmgivningen inte tidigare varit föremål för 
överväganden av denna art, verksamheten inledningsvis bör få försöks

karaktär. Liknande synpunkter framförs av SAF/Industriförbwzdet och 
SHIO. Utredningens förslag om utställningsverksamhet har kommente
rats endast av ett fåtal remissinstanser. Svenska slöjd/ öreningc11 tillstyr
ker förslaget. Konm1erskollci;:iwn anser att frågan bör utredas ytterli
gare. Statens industriverk ifrågasätter om effekterna av en sådan verk

samhet står i proportion till kostnaderna. 

Föredraganden 

Sedan budgetåret 1973/74 utgår statliga bidrag till förctagareför

eningarna för insatser på förctagsserviceområdet. Hittills vunna erfaren
heter har visat att företagen, främst de mindre och medelstora, har ett 

påtagligt behov av föreningarnas tjänster på detta område. Jag anser 
därför, i likhet med industriverket, att ytterligare medel bör ställas till 
företagareföreningarnas förfogande nästa budgetår. Jag delar också 

industriverkets uppfattning att föreningarna i ökad omfattning bör in
rikta sina insatser på områdena marknadsföring och produktförnyelse 
inom de mindre och medelstora företagen och på individuella företags
analyscr av mer övergripande karaktär. Det är enligt min mening också 
viktigt att föreningarna ges resurser för att vidareutveckla sina kontakt
och informationsfunktioner. 

Vad gäller den av industriverket förordade försöksverksamheten med 
bidrag till konsultinsatser vill jag erinra om vad jag har anfört i prop. 
1974: 1 (bil. 15 s. 45--46). Jag anser fortfarande att sådan försöksverk
samhet inte bör inledas. 

Beträffande Företagareföreningarnas förbunds hemställan om resur
ser för konsult- och utbildningsinsatser vill jag erinra om alt jag i prop. 
1974: 47 (s. 39) uttalat att föreningarna inte bör få karaktären av ut

bildningsorgan. 

Frågan om statligt stöd till industriell design har utretts av en sär

skild sakkunnig. Jag delar den sakkunniges uppfattning, som också 

slöds av flertalet remissinstanser, att designarbetet är av vikt inte minst 

inom de mindre och medelstora industriföretagen och att vissa åtgärder 
därför kan vara motiverade. 

Vad gäller den föreslagna organisatoriska fösningen har jag en något 

avvikande uppfattning. I likhet med flertalet remissinstanser, bl. a. sta
tens industriverk, LO och SAF/lndustriförbundet, anser jag att insatser 
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för industriell design bör ingå i industriverkets uppgifter beträffande fö

retagsservice. Behov av ett särskilt designråd föreligger därför :inte. 

Insatserna bör inriktas på allmän information och rådgivning om de
signfrågor till i första hand mindre och medelstora industriföretag i an
siutning till ann:m informations- och rådgivningsvcrksamhet som indu

striverket stöder, främst genom företagareföreningarna. Med hänsyn .till 
att denna typ av insatser inte tidigare har prövats bör verksamheten ha 

försökskaraktär och i ett inledningsskedc begränsas till att omfatta en

dast ett par län. Det bör ankomma på industriverket att utse försökslän. 

fag vill i detta sammanhang ta upp även vissa frågor rörande Svenska 

slöjd:Urcningcn. SWjdföreningen har en!igt sina stadgar till uppgift 
bl. a. att tr:imja ~od formgivning av svenska produkter och sprida 

kun~L:;p om god form. Föreningens verksamhet finansieras till en del 

genom sta!liga bidrag. 
S!öjdförcningen hu således uppgifter som i viss utsträckning ligger 

nära den av mig förordade försöksvcrksamhcten på designområdet. Jag 
avser därför i annat sammanhang föreslå regeringen att statens industri
verk för i uppdrag att utreda frågan om inriktningen av Slöjdföreningens 

bidr::gsfinansicrade verksamhet. 
Jag förordar efter samråd med chefen för handclsdepartementet även 

att anslaget Svenska slöjdföreningcn fr. o. m. budgetåret 1975/76 redo
visas under trettonde huvudtiteln i stället för tionde huvudtiteln. 

Det statliga bidraget för främjande av företagsservice bör för nästa 
budgetfar ökas med 2,2 milj. kr. till 7 milj. kr. Härav skall i enlighet 
med statsmakternas beslut (prop. 1974: 63, NU 1974: 34, rskr 1974: 
226) 300 000 kr. avse företagsserviceinsatser för metallmanufakturin
dustri inom Eskilstunaområdet. Liksom hittills bör fördelningen av 
medlen grundas på programförslag från företagareföreningarna. 

REGIONAL UTBILDNINGSSERVICE 

Anslagsposten ska]) användas för statliga bidrag till regional utbild
ningsservice vid företagareföreningarna enligt de riktlinjer som anges i 
prop. 1974: 47 (s. 38-39, NU 1974: 35, rskr 1974: 227). Fördelningen 
av medlen baseras på programförslag från föreningarna. 

Statcm industrii:ak 

Enligt riktlinjerna i prop. 1974: 47 skall successivt en utbildningskon
sulentfunktion byggas upp inom varje företagareförening. Utbildnings
konsulenten har till uppgift att med inriktning på de mindre och medel
stora företagen informera om nödvändigheten av fortbildning samt in
ventera och analysera företagens utbildningsbehov. 

Industriverket avser att nästa budgetår fortsätta uppbyggnaden av 
konsulentfunktionen vid samtliga 24 föreningar. Den årliga kostnaden 

6 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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för en utbildningskonsulent har uppskattats till 100 000 kr. Industri
verket föreslår därför att anslagsposten ökas med 700 000 kr. till sam
manlagt 2,4 milj. kr. för budgetåret 1975176. 

F öretagaref öre11i11gamas förbund har hemställt att 2,4 milj. kr. an

visas för utbildningskonsulentverksamhet under nästa budgetår. 

Föredraganden 

Företagareföreningarnas insatser i fråga om regional utbildningsser
vice skall enligt riktlinjerna i prop. 1974: 47 (s. 38-39) inriktas på att 

initiera utbildningsaktiviteter och att bidra till en bättre anpassning av 

utbudet till näringslivets behov. Det ankommer därvid på utbildnings
konsulenterna att i samarbete med SIFU-enheten vid statens industri

verk och andra utbildningsorgan inventera och analysera utbildningsbe
hoven hos företagen. Företagareföreningarna skall enligt riktlinjerna 
inte i större utsträckning själva bedriva fortbildning utan denna uppgift 
bör anförtros redan etablerade offentliga och privata utbildningsorgan. 

I enlighet med industriverkets förslag beräknar jag för nästa budgetår 
en ökning av det statliga bidraget för regional utbildningsservice med 
700 000 kr. till sammanlagt 2,4 milj. kr. Fördelningen av medlen bör 
liksom hittills baseras på programförslag från företagareföreningarna. 

Sammanfattningsvis förordar jag att förevarande anslag för budget

året 1975/76 förs upp med (8760000+7000000+2400000=) 
18 160 000 kr., vilket innebär en ökning med 1 910 000 kr. i förhållande 
till innevarande budgetår. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för fortsatta ut

bildningsåtgärder och omställningsfrämjande åtgärder för tex
til- och konfektionsindustrierna, 

2. till Företags- och branschfrämjande åtgärder för budgetåret 
1975176 anvisa ett reservationsanslag av 18 160 000 kr. 

B 8. Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1973/7 4 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

1275 000 

1200000 

Reservation 1125 000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kost

nader för räntebefrielse vid strukturgarantier som berör företag inom 

textil- och konfektions(teko)industrierna, skoindustrin, möbelindustrin, 

den manuella glasindustrin, gjuteriindustrin, pälsindustrin och vissa delar 
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av metallmanufakturindustrin. Räntebefrielse i samband mccl struktur
garanti beviljas av AB Strukturgaranti enligt riktlinjer som angivits i 
prop. 1972: 46 (NU 1972: 32, rskr 1972: 195), prop. 1973: 57 (NU 1973: 
37, rskr 1973: 149), prop. 197.+: 1 (bil. 15, NU 1974: 7, rskr 1974: 81) 
och prop. 1974: 63 (NU 1974: 34, rskr 1974: 226) och i enlighet med vad 

som överenskommits i avtal mellan Kungl. Maj:t och Sveriges investe
ringsbank AB angående administrering av statliga strukturgarantier. 

Systemet med strukturgarantier infördes den 1 juli 1972 som en tre
årig försöksverksamhet i syfte att med statliga lånegarantier i'lstadkom

ma en mer planmässig strukturomvandling inom vissa branscher. Ramen 

för garantierna omfattade clet första verksamhetsåret 40 milj. kr. och 
har sedan successivt byggts upp till att innevarande budgetår, då för
söksverksamhcten löper ut, omfatta 100 milj. kr. Strukturgarantier be
viljas enligt nyssnämnda avtal av ett för ändamålet särskilt organise
rat aktiebolag, AB Strukturgaranti, som är ett helägt dotterbolag till ln
vesteringsbanken. I den mån så krävs infriar statens industriverk de av 
bolaget beviljade garantierna och betalar ut ersättning för av bolaget 
medgiven räntebefrielse. 

Statens industriverk 

Statens industriverk förordar att verksamheten med strukturgarantier 
förlängs med fyra budgetår. För budgetåret 1975176 föreslår industri
verket samma ram för lånegarantierna som för budgetåret 1974175, 100 
milj. kr. 

T. o. m. den 30 juni 1974 har räntebefrielse medgivits med 300 000 kr. 
Någon utbetalning har ännu inte skett. 

Möjligheten att under vissa betingelser kunna medge räntc:befrielse 
utgör enligt industriverket en viktig del av omställningsprogrammet. In
dustriverket föreslår därför att anslaget för räntebefrielse nästa budgetår 
ökas till 2 milj. kr. 

Enligt industriverket bör en överflyttning av verksamheten till verket 
övervägas. I särskild skrivelse har industriverket lämnat förslag beträf
fande överföring och organisation av garantigivningen. 

AB Strukturgaranti föreslår i skrivelse den 27 juni 1974 att verksam
heten med strukturgarantier fortsätter efter försöksperiodens utgång. 

Bolaget tog initiativ till en utvärdering av försöksverksamheten med 
strukturgarantier under våren 1974. Kontakt togs med samtliga företag 
som erhållit strukturgaranti. Undersökningen visade att de genomförda 
samgåendena sannolikt inte skulle ha kommit till stånd utan struktur
garantier. I vissa fall skulle någon form av samgående eventuellt ha skett 
på ett senare stadium. Därutöver har existensen av strukturgarantier i 
vissa fall initierat samarbete eller samgående utan finansiell medverkan 
från AB Strukturgaranti. 
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Bolaget konstaterar att garantiverksamheten haft positiva effekter i 
fråga om samverkan mellan företag inom berörda branscher och anser 

att systemet med strukturgarantier är ett effektivt instrument för befräm

jande av strukturomvandlingen. 
Enligt bolaget bör reglerna för garantigivningen i vissa avseenden 

kunna göras mindre restriktiva. Bl. a. föreslås att kravet att det förvär

vade företaget skall tillhöra de aktuella branscherna ersätts av villkoret 
att något av de berörda företagen i ett projekt skall tillhöra bran
scherna. Vidare föreslås en uppmjukning av reglerna för anstånd med 

den första amorteringen. 
Bolaget förordar att garantigivningen vid lämpligt tillfälle öve::förs 

till statens industriverk. Bolaget hänvisar till att även det till AB Struk
turgaranti knutna strukturrådet, som representerar bransch- och fackliga 

or6anisationer, förordar en överflyttning av verksamheten till industri

verket. Strukturrådet förutsätter härvid att en rådgivande nämnd även 
i fortsättningen skall ges tillfälle att följa verksamheten. 

ileträffande ramarna för räntebefrielse föreslås en ökning i minst den 

omfattning som hittills skett. 
Samarbetskommitteerna för resp. textil- och konfektionsindustrin har 

föreslagit bl. a. förlängd verksamhet t. o. m. budgetåret 1977178. 
s~·enska gjuteri/ öreningen anför i sin tidigare nämnda skrivelse bl. a. 

att omstrukturering är tidskrävande, varför det är ett önskemål från gju

teriindustrins sida att strukturgarantier skall kunna erhållas även i fort

sättningen. 

Föredraganden 

Strukturgarantierna är f. n. en del av ett treårigt försöksprogram som 
syftar till att underlätta en planmässig strukturomvandling inom teko
industrierna, skoindustrin, den manuella glasindustrin, möbelindustrin, 
gjuteriindustrin, pälsindustrin och vissa delar av metallmanufakturin
dustrin. Försöksvcrksamheten löper ut den 30 juni 1975. 

Omställningsbidrag och strukturgarantier bör enligt min mening ses 

som två kompletterande delar av ett omställningsprograrn. Den utvärde
ring som gjorts av strukturgarantierna visar på så gott som enbart posi

tiva erfarenheter av den hittillsvarande försöksverksamheten. Jag har 

tidigare vid min anmälan av anslaget Företags- och branschfrämjande 

åtgärder förordat, att omställningsbidrag skall utgå även nästa budget

år. Som en konsekvens härav bör även verksamheten med strukturga

rantier fortsätta efter den 30 juni 1975. Jag förordar alltså att struktur
r;arantier under budgetåret 1975/76 skall vara tillgängliga för de bran
scher som nu omfattas av garantigivningen. I överensstämmelse med vad 

jag tidigare förordat bör likaså strukturgarantier kunna utgå till teko
industrierna även under budgetåret 1976177. 

De riktlinjer som hittills gällt för strukturgarantigivningen bör i hu-
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vudsak gälla även i fortsättningen. I likhet med AB Strukturgaranti an

ser jag att reglerna för garantigivningen i vissa avseenden bör göra5 

mindre restriktiva. Enligt gällande regler kan garanti inte utgå när före

tag som tillhör de aktuella branscherna önskar förvärva företag utanför 

dessa branscher. Enligt min mening bör det i undantagsfall vara möj

ligt att främja sådant samgående, förutsatt att detta bedöms medverka 

till att trygga berörda företags framtid och samgåendet därmed på ett 

påtagligt sätt stärker de anställdas sysselsättningstrygghet. En ytterligare 

förutsiittning bör vara att verksamheten i berörda företag har något slag 

av naturligt samband, exempelvis undcrkveranser av halvfabrikat. Enligt 

Euvarandc regler kan anstånd med c.morteringar beviljas i undantagsfall 

niir s~~rskilda skäl föreligger. Hittillsvarande erfarenheter visar att arnor

teringsfrihet under ett eller några år i början av ett projekts genomfö

rande ofta är väl motiverad. Jag föreslår därför att reglerna ändras så 

att anstånd med amorteringarna under det första året skall kunna be

viljas mindre restriktivt. Fortfarande bör dock gälla att de mot struktur

gnranti svarande lånens löptid inte bör överstiga tio år annat än när 

siirskilda skäl föreligger. 
Som redan nämnts beviljas f. n. strukturgarantier och medges ränte

befrielse enligt särskilt avtal av styrelsen för AB Strukturgaranti, som 

iir ett dotterbolag till Investeringsbanken, medan statens industriverk 

idriar ~trukturgarantier och betalar kostnaderna för räntebefrielse. Vid 

den fortsatta verksamheten efter försöksperiodens utgång finns det 

anledning att övervLiga de organisatoriska formerna för verksamheten. 

Statens industriverk är sedan den 1 juli 1973 central förvaltnings

myndighct för bl. a. industrifrågor. Verket administrerar industrilånc

garanticrna och andra branschstimulerande åtgärder. Enligt min mening 
skulle ett sammanförandc av strukturgarantiverksamheten med industri

verkets övriga industristödjande verksamhet bidra till samordningen av 

det statliga finansiella företagsstödet. I enlighet med vad som föreslagits 

av statens industriverk och AB Strukturgaranti liksom av det till bolaget 

knutna strukturrådct förordar jag att industriverket den 1 juli 1975 över
tar de uppgifter beträffande strukturgarantierna som f. n. handhas av 
AB Strukturgaranti. 

Industriverket bör beträffande strukturgarantiärendena i likhet med 

Yad som gäller i fråga om industrilånegarantier ha möjlighet att i vissa 

fa!I hänskjuta ärenden till regeringen för avgörande. I AB Strukturga

rantis styrelse är bl. a. arbetsmarknadsstyrelsen företrädd. Liksom i frå
ga om industrilånegarantiärenden bör samråd i strukturgarantiärcnden 

även fortsättningsvis ske med arbetsmarknadsmyndigheterna. Beträf

fande behovet av samråd mellan den administrerande myndigheten och 

representanter för arbetstagare och arbetsgivare vill jag erinra om vad 

jag tidigare anfört vid min anmälan av anslaget Företags- och bransch

främjande åtgärder beträffande ett smidigt fungerande samrådssystem. 
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En följd av mitt förslag blir att AB Strukturgarantis nuvarande verk

samhet avvecklas i anslutning till att avtalen med Investeringsbanken 
sägs upp. Enligt vad jag inhämtat avser Investeringsbanken att i sam

band med förändringen byta namn på AB Strukturgaranti. 
Vid slutet av budgetåret 1973174 hade av den tillgängliga garantira

men på 70 milj. kr. beviljats garantier för 49 950 000 kr. För inneva

rande budgetår är garantiramen 100 milj. kr. För budgetåret 1975176 

bör gälla en oförändrad garantiram. Jag förordar alltså att regeringen 
inhämtar riksdagens bemyndigande att inom en ram av sammanlagt 100 

milj. k: .. inkl. redan löpande åtaganden, ikläda staten ekonomisk för
pliktebe i samband med strukturgarantier. 

Anslaget för räntebefrielse har tidigare ökats i proportion till garanti

ramen och med hänsynstagande till att räntebefrielse skall kunna ges upp 

till tre år. Med hänsyn till reservationens storlek vid ingången av budget

tiret 1974175 bör anslaget för budgetåret 1975176 i enlighet med de ur
sprungliga beräkningarna föras upp med 1,2 milj. kr. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för verksamheten med strukturgaran

tier som jag har förordat, 
~-bemyndiga regeringen att ikläda staten förpliktelse i form av 

strukturgarantier, som inberäknat löpande garantier innebär 
åtaganden om högst 100 000 000 kr., 

3. till Kostnader för riintebefrielse vid strukturgarantier till före
tag inom vissa industribranscher för budgetåret 1975176 anvisa 
ett reservationsanslag av 1 200 000 kr. 

B 9. Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till företag 
inom vissa industribranscher 

1 'J73/74 Utgift 
1974175 Anslag 1 000 

1975176 Förslag 1 000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgif

ter för förluster i samband med strukturgarantier, som beviljats av AB 
Strukturgaranti enligt riktlinjer som angivits i prop. 1972: 46 (NU 1972: 

32, rskr 1972: 195), prop. 1973: 57 (NU 1973: 37, rskr 1973: 149), prop. 

1974: 1 (bil. 15, NU 1974: 7, rskr 1974: 81) och prop. 1974: 63 (NU 
1974: 34, rskr 1974: 226) och i enlighet med vad som överenskommits 

i ;:·•tal mellan Kungl. Maj:t och Sveriges investeringsbank AB angående 

administrering av statliga strukturgarantier. 
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Stateils industrfrerk 

Förlusterna för budgetåret 1974/75 har beräknats till 400 000 kr. 

Eftersom erfarenheterna av lånegarantier av detta slag är begränsade, 

kan enligt statens industriverk förlusternas storlek under budgetåret 

1975/76 inte bedömas, varför ett nominellt belopp på 1 000 kr. bör 
anges. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om vad jag nyss anfört vid min anmälan av anslaget 

Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom vissa 

industribranscher beträffande den fortsatta verksamheten med struk
turgarantier. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 1 000 kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tiickande av förluster på grund av strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 10. Främjande av hemslöjden 

1973/7 4 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

1074 456 

1218 000 

1 293 000 

Reservation 1560 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, lämnas bidrag 
till olika hemslöjdsändamål. 

Statens i11dustriverk 

Riktlinjerna för det statliga stödet till hemslöjden fastställdes av stats
makterna år 1968 (prop. 1968: 1 bil. 9 s. 91-93, SU 1968: 7, rskr 1968: 
7). Riktlinjerna utformades i huvudsak enligt det förslag som år 1967 
framlades av hemslöjdsutredningen (Ds Fi 1967: 9). 

Enligt statens industriverk saknas anledning att nu frångå de princi

per som ligger till grund för omfattningen och inriktningen av det stat

liga stödet till hemslöjden. Industriverket anser dock en höjning av an

slaget vara ofrånkomlig till följd av inträffade och väntade löne- och 

kostnadsökningar. Det statliga bidraget till de heltidsanställda hemslöjds

konsulenterna och bidragen till övriga hemslöjdsändamål - Svenska 

hcmslöjdsföreningarnas riksförbund, särskilda resebidrag, inventering 

av gammal slöjd, sameslöjden m. m. - bör enligt industriverket räknas 

upp med sammanlagt 162 000 kr., varav 29 000 kr. avser höjt löne

kostnadspålägg. 
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Industriverket hemställer alltså, att anslaget för budgetåret 1975/76 

tas upp med 1 380 000 kr. 

Föredraganden 

Jag delar industriverkets uppfattning att en uppräkning av anslaget till 

hemslöjden bör ske. För nästa budgetår bör anslaget ökas med 75 000 kr. 

till sammanlagt 1 293 000 kr. Medelsökningen innebär att visst ökat bi

drag kan utgå till hcmslöjdskonsulentcrnas verksamhet och till övriga 

ändamål, bl. a. Svenska hemslöjdsföreningamas riksförbund. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av hemslöje/en för budgetåret l 975/75 anvisa 

ett reservationsanslag av 1 293 000 kr. 

B 11. Svenska slöjdföreningen 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

360 000 
390 000 

420 000 

Svenska slöjdföreningen har till uppgift bl. a. att sprida kunskap om 
god formgivning och ger i detta syfte ut tidskriften Form samt bedriver 

utställningsverksamhet i Malmö och deltar i utställningar utomlands. 
För innevarande budgetår har föreningen erhållit statsbidrag mi:::J 

390 000 kr. 

Svenska s/öjdföreningen 

Föreningen hemställer att bidraget höjs med 1 476 000 kr. till sam
manlagt 1 866 000 kr. Av höjningen avses 409 000 kr. för föreningens 
allmänna verksamhet, 602 000 kr. för ett nytt designcenter i Stockholm 
och 465 000 kr. för inrättandet av ett svenskt designråd. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 
Företags- och branschfrämjande åtgärder beträffande inriktningen av 

Svenska slöjdföreningcns bidragsfinansierade verksamhet mot bakgrund 
av att jag förordat en försöksverksamhet rörande industriell design inom 

ramen för statens industriverks företagsserviccverksamhet (s. 81). 
Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 30 000 kr. som kompcma

tion för allmänna kostnadsökningar till 420 000 kr. Industriverket bör 
på grundval av programförslag från Slöjdföreningen fördela bidraget på 

verksamhetsområden inom föreningen. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svenska slöjdföreningen för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

anslag av 420 000 kr. 

B 12. Medclstillskott till Norrlandsfonden 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

Reservation 

Stiftelsen Norrlandsfonden, som bildades år 1961, har till uppgift att 

främja näringslivets utveckling i Norrland. Fonden skall därvid ta initia

tiv till och stödja sådant forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till 

att vidareförädla norrländska råvarutillgångar eller som på annat sätt är 

av betydelse för det norrländska näringslivet. Fonden skall också med be

aktande av den regionalpolitiska planeringen medverka till utveckling 

och differentiering av dels industri som arbetar med norrländska r:':
varor, dels sådan industriell produktions- och scrviceverksamhet i övrigt 

som är stödberättigad enligt normerna för det statliga Iokaliserings

stödet. Fonden skall slutligen ta initiativ till och stödja utredningar, som 

bedöms vara av betydelse för det norriändska näringslivet, samt främja 

samordning av den regionala företagsservicen i Norrfo.nd. För Norrlands

fonden gäller en av Kungl. Maj:t den 17 december 1970 fastställd stadga 

(ändrad den 17 maj 1974). 

Norrlandsfonden förvaltas av en av Kungl. Maj:t utsedd styrelse. Den 

direkta ledningen av fondens verksamhet utövas av en verkställande di

rektör. Fondens kansli ligger i Luleå. 

Fondens verksamhet finansierades t. o. m. år 1970 helt genom en 

årlig avslittning av LKAB:s vinstmedel med 15 milj. kr. Med hänsyn till 

att fonden under innevarande femårsperiod fr. o. m. år 1971 erhållit 

ökade uppgifter, skall cn!igt statsmakternas ställningstagande (prop. 

1970: 85, SU 1970: 106, rskr 1970: 272) fonden - utöver nämnda till

skott - erhålla ytterligare medel, så att sammanlagt 20 milj. kr. årligen 

tillförs fonden. För vart och ett av budgetåren 1971/72 och 1972/73 har 

d:irför 5 milj. kr. anvisats att belasta den för budgetåren 1970171-

1972173 fastställda ramen för det regionalpolitiska stödet (prop. 1970: 

75, SU 1970: 103 och BaU 1970: 40, rskr 1970: 270 och 304). 

För vart och ett av budgetåren 1973/74 och 1974175 har på motsva

rande sätt den nuvarande ramen, omfattande budgetåren 1973174-

1977178, för det regionalpolitiska stödet belastats med 5 milj. kr. (prop. 

1973: 50, InU 1973: 7, rskr 1973: 248). 

Norrlandsfonden ingår bland stiftarna av det år 1971 inrättade Indu

striellt utvecklingscentrum (IUC) i Skellefteå, som har till huvudupp-
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gift att lämna service till de norrländska företagen på produktutveck
lingsområdet. Fonden har lämnat ett bidrag om 12 milj. kr. till IUC. 

Uppbyggnaden av IUC har fortsatt. Efterfrågan på dess tjänster har 
ökat. IUC, som f. n. sysselsätter ca 25 personer, har nyligen flyttat in i 

nya rationella lokaler. Kungl. Maj:t har den 31 maj 1974 uppdragit åt 
statens industriverk att snabbt göra en översiktlig utvärdering och analys 
av erfarenheterna av IUC:s hittillsvarande verksamhet. 

N arrlandsf ond en 

Under verksamhetsåret 1973 beviljade Norrlandsfonden anslag om 
44 milj. kr., vilket med 8 milj. kr. översteg motsvarande belopp för 

1972. Av dessa medel gick 23,3 milj. kr. i form av lån till industriell ut
byggnad, 8,4 milj. kr. till industriellt utvecklingsarbete och 12,3 milj. kr. 
till forskning och utredningar. Medlen till forskning och utredningar 

ökade väsentligt jämfört med år 1972, vilket förklaras främst av att 

Stiftelsen för metallurgisk forskning erhållit anslag till delfinansiering av 

en bearbetningsteknisk forskningsstation i anslutning till den befintliga 
metallurgiska forskningsstationen i Luleå. Den nya anläggningen be
räknas kunna tas i drift år 1975. 

Norrlandsfonden hemställer, att 5 milj. kr. ställs till fondens förfo
gande över statsbudgeten även för budgetåret 1975/76. 

F i)redraganden 

N orrlandsfonden har stor betydelse för utvecklingen av det norr
Hindska näringslivet. Med hänsyn till Norrlandsfondens höga risktagande 
har fondens beslut i det enskilda fallet ofta blivit helt avgörande för ett 
projekts genomförande. 

För att Norrlandsfonden skall kunna fortsätta sin företagsfrämjande 
verksamhet beräknar jag i enlighet med fondens förslag även för nästa 
budgetår 5 milj. kr. för finansiering av en del av verksamheten. Liksom 
för innevarande budgetår förordar jag efter samråd med chefen för ar
betsmarknadsdepartementet att dessa medel belastar den för budgetåren 
1973/74-1977178 fastställda ramen för regionalpolitiskt stöd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Medelstillskott till Norrlands/anden för budgetåret 1975/ 

76 anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr. 

Il 13. Statliga kreditgarantier till varvsindustrin 

Riksdagen har åren 1970, 1971 och 1974 antagit riktlinjer för den 
statliga varvspolitiken (prop. 1970: 82, BaU 1970: 43, rskr 1970: 327; 

prop. 1971: 117, NU 1971: 27, rskr 1971: 229; prop. 1974: 1 bil. 15 s. 

51-91, NU 1974: 41, rskr 1974: 264). Ar 1971 undertecknades ett kon
sortialavtal mellan de fyra storvarven - Eriksbergs Mekaniska Verk-
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stads AB, AB Götaverken, Kockums Mekaniska Verkstads AB och Ud
devallavarvet AB - som syftar till att stärka partsföretagens individuel
la konkurrenskraft, lönsamhet och utvecklingsmöjligheter. För att för
verkliga och fördjupa samarbetet upprättades en styrande kommitte 
med företrädare för parterna och statsmakterna. Vidare upprättades en 

samrådsgrupp bestående av styrande kommittens ledamöter och repre
sentanter för partsföretagens fackliga organisationer. 

I den utredning som genomfördes inom industridepartementet år 1973 
och som låg till grund för mina ställningstaganden i prop. 1974: 1 (bil. 

15) pekades det bl. a. på att varvsindustrin stod inför en ny situation. 

De långsiktiga bedömningar som de svenska storvarven redovisade tydde 
på en optimistik framtidstro som skulle medföra en betydande expan
sion av svensk varvsindustris kapacitet under femårsperioden 1973-
1977. De redovisade investeringsplanerna var omfattande och ansågs 
vara en nödvändig förutsättning för en framtida konkurrenskraftig 
svensk varvsindustri. Det stod också klart att flera av de svenska stor
varven måste genomföra långtgående utbyggnadsplaner för att lön
samt kunna producera vissa av de beställningar som tagits. 

Det fanns emellertid en betydande osäkerhet i bedömningen av hur 
stor världshandelsflottan, och i synnerhet tankerflottan för oceanfart, 
skulle behöva vara omkring år 1980 för att svara mot det fraktbehov 
som då kunde förutses. Denna osäkerhet var framför allt knuten till ut
vecklingen på energiområdet. Det var vidare ovisst i vilken takt upp
byggnaden av världshandelsflottan skulle komma att ske. Vad som i det 
senare fallet framstod som ett orostecken var, att nytillskottet till tank
flottan under perioden 1973-1976 med relativt stor säkerhet skulle 
komma att ske i snabbare takt än vad oljefraktbehovet väntades växa. 
Effekten av en för stor varvskapacitct kunde komma att på längre sikt 
bli pressade fartygspriser och för varven ogynnsamma kreditvillkor. 
Denna bedömning, som grundades på en internationell utveckling utan 
genomgripande förändringar av de politiska och ekonomiska förhållan
dena, underströk vikten av att genom investeringar modernisera den 
svenska varvsindustrin för att upprätthålla god konkurrenskraft. 

Vid min anmälan av varvsfrågorna i prop. 1974: 1 (bil. 15 s. 86) de
lade jag bedömningen att den svenska varvsindustrins goda konkurrens

kraft i ett kärvare marknadsläge endast kunde upprätthållas och stär
kas genom att varvens produktionsapparat kunde förbättras och för
nyas. Jag anförde vidare bl. a. följande. 

Inom de allmänna ramar som gäller för näringspolitiken bör stats
makterna vara beredda att medverka till ett upprätthållande av den 
svenska varvsindustrins konkurrenskraft även om det innebär kapaci
tetsexpansion. Branschens storlek bör, som framhålls i rapporten, i 
princip bestämmas av dess förmåga att av egen kraft bibehålla en så
dan ekonomisk och marknadsmässig styrka att de som arbetar i bran
schen kan erbjudas anställningsvillkor och sysselsättningstrygghet i 
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paritet med annan industriell verksamhet. Det är mot denna bakgrund 
vi har att bedöma den ständiga omstrukturering och förnyelse av 
svensk varvsindustri som pågår. 

Den risk för överkapacitet i världens varvsindustri som förelåg redan 
före krisen i Mellersta östern under hösten 1973 har under år 1974 ökat 
markant. Den svaga fraktmarknadsutvecklingen under år 1974, särskilt 
när det gäller stort tanktonnage, har resulterat i en mycket svag order
ingång, uppläggning av tonnage, konvertering av tankers till bulkfartyg, 

avbeställningar etc. Även om utvecklingen på fartygsmarknaderna de 
närmaste åren är ytterst svårbedömd kan konstateras att de tidigare 
mycket gynnsamma efterfrågeprognoserna för framför ailt tankfartyg 
kommer att behöva revideras betydligt. Vidare har under år 1974 pri
serna på material och komponenter till varvsindustrin 8tigit mycket 
kraftigt. Det är ofrånkomligt att denna utveckling försiimrar företagens 
förväntade lönsamhet när del gäller redan ingtmgna ko:Itrakt i den mån 
dessa kostnadsstegringar inte täcks av s. k. giidskalcklausuler. 

Den svenska varvsindustrins betydelse för samhällsekonomin och inte 
minst de statliga finansiella åtagandena genom de s. k. fartygskreditga
rantierna gör det enligt min mening nödvändigt att statsmakterna noga 
följer utvecklingen i branschen och i kontakt med representanter för 
ägare, företagsledning och de anställda löpande diskuterar och samrå
der kring den förväntade utvecklingen. Dessa a1~språk på kontinuerlig 
bevakning och fortlöpande samråd förstärks givetvis i en osäker mark
nads- och konkurrenssituation. Jag fäster således stor vikt vid att det in
formationssystem som etablerats på varvsområdet kan fördjupas och 
förbättras liksom vid att formerna för samrådet på varvsområdct, som 
f. n. är föremål för översyn, blir ändamålsenliga och acceptabla för 
samtliga parter. Det finns enligt min mening anledning att i nu
varande osäkra konkurrenssituation betona vikten av samverkan och 
samarbete inbördes mellan de svenska varven, mellan arbetsgivare och 
arbetstagare i branschen samt mellan branschens huvudintressenter och 
berörda samhällsorgan. 

När det gäller finansieringssidan kunde jag i 1974 års statsverkspro
position konstatera att varvens anspråk på extern upplåning väntades 
öka kraftigt under 1970-talet. Det ansenliga upplåningsbehovet för refi
nansiering av kundkrediter, som ökat enligt nu föreliggande bedöm
ningar, kan inte tillgodoses inom landet. Varvsföretagen kommer liksom 
tidigare att i stor utsträckning vara hänvisade till utländska kapitalmark
nader. 

Formerna för och omfattningen av statens framtida finansicringsmed
verkan prövas f. n. av den utredning (I 1974: 03) rörande varvsfinansie

ringsfrågor m. m. som jag med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande 
tillkallade år 1974. Kommitten, som antagit namnet varvskreditutred
ningcn, väntas slutföra sitt arbete under år 1975. 
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Vid utformningen av det nuvarande garantisystemet år 1971 var ett 
av syftena att förbättra förutsättningarna för en långsiktig finansiell pla
nering i varvsföretagen. Det bedömdes därför som angeläget att tilldela 
varvsindustrin en garantiram omfattande fem år. Riksdagen har vid fyra 
tidigare tillfällen fattat beslut om sådana fem:irsramar. Det senaste riks
dagsbeslutet avsåg en garantiram för åren 1975-1979 som uppgick till 

4 500 milj. kr. (prop. 1974: 1 bil. 15, NU 1974: 41, rskr 1974: 264). En 

garantiram bör nu fastställas för femårsperioden 1976-1980. Vad gäl
ler rambeloppets storlek vill jag framhålla att de av riksdagen hittills be

slutade flerårsramarna för de statliga fartygskrcditgarantierna beräknats 
på grundval av de varvspolitiska riktlinjer som lades fast år 1971. Dessa 
riktlinjer, som bl. a. innebar att staten genom garantierna inte skulle 
medverka till en kapacitetsökning inom branschen, ändrades genom 
riksdagens beslut varcn 1974. Den i detta sammanhang väsentliga änd
ringen innebar att statsmakterna bör vara beredda att medverka till ett 
upprätthållande av den svenska varvsindustrins konkurrenskraft även 
om det innebär en kapacitetsökning. I avvaktan på varvskrcclitutred
ningcns förslag förordar jag för femårsperioden 1976-1980 en oför
ändrad garantiram på 4 500 milj. kr. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten 
garantier till svensk varvsindustri till ett sammanlagt belopp av 
högst 4 500 000 000 kr. avseende kreditgivning till produktion 
av fartyg under åren 1976-1980. 
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C. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

Råvarufrågorna har under senare år uppmärksammats allt mer. Pro
duktionen av och handeln med råvaror genomgår stora förändringar. 
Allt fler industriländer strävar efter att formulera en samlad politik på 
naturrcsursområdct, framför allt i syfte att säkra industrins råvarubehov. 

Vad gäller mineralråvaror är Sveriges situation, i jämförelse med fler
talet andra industriländers, relativt tillfredsställande. Vårt land har t. ex. 
en betydande export av järnmalm, även om vår andel av världsexporten 
successivt minskat och numera torde uppgå till knappt 10 % . Sverige är 
självförsörjande med avseende på bl. a. bly- och zinkmalm. Förädling 
av zinkmalm till metall förekommer dock inte i Sverige. Brytningen av 
kopparmalm tillgodoser ungefär en tredjedel av landets behov. Sverige 
saknar dock utvinningsbara tillgångar av bl. a. aluminium, tenn och 
krom och ytterligare ett stort antal viktiga mineral. Brytningen av s. k. 
industrimineral, dvs. mineraliska ämnen utom malmer och mineral
bränslen, tillgodoser f. n. inte landets behov. 

Under år 1974 beräknas 37 milj. ton järnmalm ha brutits i Sverige, 
vilket innebär en ökning från år 1973 med 2,2 milj. ton. Malmleve
ranserna från gruvorna beräknas ha ökat från 37,3 till 38 milj. ton, 
varav 32,8 milj. ton - lika mycket som år 1973 - beräknas ha expor
terats. 

Sulfidmalmsbrytningen beräknas ha uppgått till 11,4 milj. ton år 
1974, vilket innebär en mindre ökning från 1973 års brytning av ca 
10,9 milj. ton. Metallinnehållet i den brutna malmen beräknas dock 
ha gått ned från år 1973, för koppar från 44 000 ton till 40 000 ton, 
för bly från 82 000 ton till 80 000 ton och för zink från 148 000 till 
137 000 ton. 

Under 1950- och 1960-talen visade metall- och mineralpriserna en 
långsamt sjunkande tendens i förhållande till andra råvaror och indu
striprodukter. Detta hängde delvis samman med att priserna i början av 
1950-talet låg på en mycket hög nivå. Mycket tyder på att denna ned

åtgående trend nu har brutits för flera metaller. 
Flertalet mineral utmärks av starka konjunkturbetingade prisvariatio

ner. Under det senaste året har priserna varierat kraftigare än någonsin 
tidigare. Under hela år 1973 steg metallpriserna mycket kraftigt för att 
efter toppnoteringar under våren 1974 åter sjunka i snabb takt. 

En av orsakerna till dessa prisvariationer torde vara att priserna ofta 
fastställs på råvarubörser, där endast en liten del av den totala produk
tionen omsätts. Små förändringar i utbud eller efterfrågan kan därför 
resultera i stora prisförändringar när flera köpare samtidigt försöker 
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täcka sina underskott eller flera säljare försöker bli av med sin över
skottsproduktion. Efterfrågan på metaller är dessutom på kort sikt rela

tivt okänslig för prisförändringar. Detta beror på att metallkostnaderna 
oftast är en liten del av de totala kostnaderna för slutprodukterna i 

kombination med att produktionsprocesserna och utrustningen ofta är 
hårt specialiserade och inte tillåter råvarusubstitutioner. Förutom kon

junkturbetingade faktorer har även den osäkra situationen på valuta

marknaden påverkat prisbildningen under senare år. 
Ett väsentligt inslag i den internationella utvecklingen under senare 

tid är de råvaruproducerande utvecklingsländernas försök att genom 

samordnade aktioner uppnå fördelaktigare avsättningsvillkor för sina 
produkter. Det mest markanta exemplet på detta är de oljeproducerande 

staternas aktion för att genom sin gemensamma sammanslutning OPEC 
(Organization of Petroleum Exporting Countries) höja råoljepriserna. 

Under det senaste året har sammanslutningar liknande OPEC bildats 
bl. a. av producenter av bauxit, silver och kvicksilver. De kopparprodu
cerande länderna Chile, Peru, Zaire och Zambia samverkar sedan år 
1967 inom CIPEC (Conseil Intergouvernemental des Pays Exportateurs 

de Cuivre). 
Bland järnmalmsexporterande länder finns vissa strävanden att åstad

komma ett intimt samarbete i institutionaliserade former i syfte bl. a. att 

säkerställa "stabila, rättvisa och lönsamma priser". Sverige har såsom 
observatör deltagit i överläggningar kring dessa frågor och därvid ut
tryckt förståelse för sådana samarbetssträvanden mellan råvaruproduce
rande utvecklingsländer. Samtidigt har från svensk sida understrukits 
vikten av att även importländernas intressen beaktas. 

Samarbetet mellan de råvaruproducerande länderna underlättas av 
den påtagliga utvecklingen mot ökat statligt inflytande över råvarupro
duktionen i dessa länder. Samarbetet mellan producentländerna kombi
neras dessutom ofta med en strävan att öka bearbetningen av råvaror i 
dessa länder. A andra sidan ter sig problemen olika i länder med skilda 
ekonomiska system, varför ambitiösa försök till samarbete möter stora 
svårigheter. 

Inom FN:s ram pågår försök att åstadkomma internationella, multi
laterala avtal om prisstabiliserandc arrangemang för råvaror. 

Flera konsumentländer har under senare år valt att försäkra sig om 
en säker tillförsel av råvaror genom att upprätta bilaterala långtidsavtal 
med producentländerna. 

I Sverige har råvarufrågorna ägnats ökad uppmärksamhet under de 
senaste åren. Inte minst mot bakgrund av den internationella utveck
lingen på råvaruområdet framstår det som angeläget att dessa frågor äg
nas fortsatt stor uppmärksamhet i samband med den långsiktiga plane
ringen av industripolitiken. Av särskilt stor betydelse i detta sammanhang 
är att industristrukturen kan påverkas av prisutveeklingen för olika rå-
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varor. Anpassning till ändrade förutsättningar för råvaruförsäljningen 
kräver !ång tid. Det är därför angeläget att förändringar kan förutses i 

god tid och industripolitiska åtgärder vidt:is för att underlätta anpass
ningen av industristrukturen. 

Under åren 1973 och 1974 har väsentliga administrativa reformer ge
nomförts i syfte att effektivisera handläggningen av mineralfrågor och 
de därmed delvis sammanhängande energifrågorna. Sålunda har statens 

industriverk och nämnden för statens gruvegendom (NSG) inrättats och 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) omorganiserats. Vidare har 

lagstiftningen moderniserats genom den nya gruvlag (1974: 342) som 
trätt i kraft den 1 juli 1974 och den nya lag om vissa mineralfyndigheter 

(1974: 890) som gäller fr. o. m. den 1 januari 1975. Genom des:;a åt
g:.irder har grunden l:::gts för en aktiv mineralpolitik. 

:Ofoj!ighctcrna att bedriva en aktiv mineralpolitik är beroende av till
g:ingen på långs!ktiga bedömningar av mineralresursernas utnyttjande i 
Sverige och i vlir!den. I april 1974 tillkaibdes därför den mineralpolitiska 

utredningen (! 1974: 02). Utredningen har till uppgift bl. a. att utarbeta 
långsiktiga prognoser över Sveriges försörjning med mineraliska råva

ror. Utredningen skall vidare på gmndval av dessa prognoser över
väga om en ändrad inriktning eller utformning av mineralpolitiken är 

motiverad med hiinsyn till samhliliets långsiktiga behov. En första prog
nosrapport väntas föreligga vid utgången av innevarande år. 

Undersökningar pågår om Sveriges försörjning med olika metaller 
och mineral. För att bedöma den möjliga inhemska produktionen är 
SGU:s arbete av grundläggande betydelse. Som exempel kan nämnas 
att den s. k. Norrbottcninventeringen av järnmalm nyligen har slutförts. 
Som ett resultat härav har NSG uppdragit åt Luossavaara-Kiirunavaara 
AB (LKAB) att närmare utreda de ekonomiska förutsättningarna för 
brytning av ett antal staten tillhöriga fyndigheter i Norrbotten, bl. a. 
Kaunisvaara i Pajala kommun. Resultatet av LKAB:s utredningar om 
Kaunisvaara avses bli redovisat under innevarande år. 

Förhandlingar pågår mellan staten och Boliden AB om villkoren för 
prospektering ef;c-;· mineral i den del av Bottniska viken som gränsar till 
det s. k. Skellef!: .:i!ret och på vilken lagen (1966: 314) om kontinental
sockeln äger til!'impning. 

SGU:s prospektering efter uran har resulterat i att ett antal uranmine
raliseringar påträffats i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. Som jag 

anförde i prop. 1974: 60 (s. 30) angående ny organisation för SGU, 

m. m. bör SGU här koncentrera sin verksamhet på inledande arbeten av 
översiktlig natur med syfte att nå därhän att koncession kan meddelas 

lämplig intressent. Därefter övertar denne det finansiella ansvaret för 
prospekteringsarbetet. Formerna för detta övertagande har under år 

1974 diskuterats med närmast berörda företag. 

Statens industriverk genomför f. n. en särskild utredning om utvinning 
av sand och grus, särskilt från havsområden. 
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I syfte att öka kunskaperna om landets vattentillgångar avses förslag 
bli framlagt för 1975 års riksmöte om iagstadgad uppgiftsskyldighet vid 

bl. a. grundvattentäktutredningar och brunnsborrningar. 

ökad uppmärksamhet bör ägnas åt möjligheterna att få till stånd 

en samordning av teknisk forskning och utveckling med anknytning 

till havet. Jag övergår nu till att behandla frågan om inrättande av en 
särskild delegation för havsteknisk forskning och utveckling . 

I havsrcsursutredningcns betänkande (SOU 1972: 43) Utnyttjande och 

~kydd av havet föreslogs bl. a. att en särskild delegation för havsresur

ser skulle inrättas. 
Vid min anmälan av denna fråga i 1974 års statsvcrksproposition 

anförde jag att jag inte var beredd att förorda att en delegation för 

havsresurser skulle inrättas enligt utredningens förslag (prop. 1974: 1 

bil. 15 s. 94). 
I riksdagen väcktes motioner (1974: 842 och 1974: 858) med yrkan

den som syftade till att en delegation för havsresurser skulle inrättas 

enligt det förslag som bavsrcsursutredningcn lagt fram. 
Näringsutskottet anförde (NU 1974: 32) att den samordning av skil

da verksamheter rörande havsfrågor som har påbörjats enligt utskottets 
mening är värdefull. Utskottet delade motionärernas uppfattning om 
behovet av ett i fastare former bedrivet samarbete inom området. För 

en sådan samordning torde enligt utskottet den av havsresursutredning
en föreslagna delegationen vara en ändamålsenlig form. Utskottet för
utsatte därför att denna fråga skulle komma att att prövas av Kungl. 

J\faj:t och förslag föreläggas nästa års riksdag. Utskottet hemställde att 
riksdagen som sin mening skulle ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet 
anfört om tillsättande av en delegation för havsresurser. 

Riksdagen biföll utskottets hemställan (rskr 1974: 224). 
Kungl. l\faj:t uppdrog den 5 april 1974 åt styrelsen för teknisk ut

veckling (STU) att utreda behovet av och formerna för havstekniska 
forsknings- och utvecklingsinsatscr. Resultatet av detta utredningsupp
drag avses bli redovisat i STU :s anslagsframställning hösten 1975. 

Miljöforskningsutredningen avgav i november 1974 betänkandet 
(Ds Jo 1974: 8) Samordnad miljöforskning. Utredningen föreslår in
rättandet av en delegation för samordning av miljövårdsforskningen, 
bl. a. den forskning som gäller havens naturmiljö. 

I detta sammanhang bör nämnas att forskningsrådsutrcdningen (U 

1972: 02) har till uppgift bl. a. att se över forskningsrådsorganisationcn 
inom utbildningsdepartementets område. översynen omfattar bl. a. des

sa forskningsråds befogenheter och ställning i relation till andra forsk
ningsråd samt myndigheter och organ som har att planera, stödja eller 
bedriva forskning. 

7 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 



Prop. 1975: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 98 

Den nuvarande svenska exploateringen av havsresurser är av relativt 

liten omfattning. Vi tar upp omkring 1 milj. m3 sand och grus från havs

bottnen per år och fisk för ca 200 milj. kr. Härutöver har havet bety

delse för t. ex. transporter och fritidsaktiviteter. 

1974 års riksdag har uttalat sig för ett i fastare former bedrivet sam

arbete rörande skilda havsfrågor och förutsatt att förslag härom före

läggs 1975 års riksmöte (NU 1974: 32, rskr 1974: 224). Som redovisades 

vid min anmälan i prop. 1974: 1 (bil. 15 s. 92-94) av denna fråga har 

havsresursutredningens betänkande varit föremål för ett omfattande 

remissförfarande. Remissinstanserna har tillfört diskussionen en rad 

värdefulla synpunkter, men några entydiga slutsatser som grundas på 

en klar rcmissopinion kan knappast dras. Jag anser att det f. n. inte 

finns förutsättningar att inrätta elt organ med uppgift att samordna alla 

Je aktiviteter som är eller kommer att vara knutna till havet. Mot bak

grund av det av 1974 års riksdag uttryckta önskemålet, miljöforsknings

ningcns betänkande samt forskningsrådsutredningens uppdrag och Kungl. 

Maj:ts uppdrag till STU har jag prövat möjligheterna att förbättra den 

organisatoriska ramen för en avgränsningsbar del av det ansvarsområde 

som havsresursutredningen föreslog för delegationen för havsresurser. 

En sådan avgränsningsbar del är den tekniska forskningen och ut

vecklingen med anknytning till havsområdena och deras naturresurser, 

inbegripet mineraliska ämnen på och under havsbottnen. Sådan forsk

ning och utveckling bedrivs eller stöds av ett stort antal organ. Jag 

kan här nämna universiteten och högskolorna, marinen, försvarets 

forskningsanstalt, sjöfartsverket, statens naturvetenskapliga forsknings
råd, SGU och STU. Även inom näringslivet bedrivs havstekniskt ut

vccklingsarbete av betydelse för möjligheterna att utnyttja havsresur

serna. Behovet av samordning och ökat informationsutbyte framstår 

som stort och jag förordar därför att ett särskilt organ, en delegation 
för havsteknisk forskning och utveckling, inrättas. 

Delegationen bör ha till uppgift att under regeringen samordna forsk

nings- och utvccklingsarbetc på det havstekniska området. Delegatio

nen bör inte ha några verkställande uppgifter. Den skall således inte 

överta verksamheter, som nu bedrivs av andra statliga myndigheter. 

Delegationen bör ha följande huvudsakliga arbetsuppgifter. Till en 

början bör den skaffa sig en överblick över pågående forsknings- och 

utvecklingsarbctc på det havstekniska området. Resultatet av STU:s 

pågående utredning torde härvid vara ett värdefullt underlag. Delega

tionen bör sedan följa utvecklingsarbetet och genom samråd med be

rörda organ verka för att insatserna så långt möjligt samordnas. Ut

över sin funktion som samordningsorgan för det havstekniska utveck

lingsarbetet bör delegationen fungera som ett forum för utbyte av in

formation mellan myndigheter och näringsliv, t. ex. i frågor rörande 
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havsteknisk utbildning och information om havstekniska problem och 

frågeställningar. 
Delegationen bör inte uppträda som konkurrent till existerande forsk

ningsråd. Däremot bör delegationen hos forskningsråd och myndigheter 
kunna ta initiativ till eller verka för projekt av samordningskaraktär. De

legationen bör också kunna fungera som remissinstans bl. a. för anslags

framställningar från forskningsstödjande organ. 
Det ankommer på regeringen att i instruktion för delegationen närma

re lägga fast arbetsuppgifterna. 
I delegationrn avses ingå företrädare för bl. a. myndigheter och forsk

ningsinstitutioncr med anknytning till havsteknik och angränsande om

rfi<lcn. 
Det av havsresursutredningen föreslagna samordningsorganet förut

sattes få en viss anknytning till STU. Rcmissbehandlingcn ger inte an
ledning till en annan bedömning beträffande den nu föreslagna delega

tionen. En administrativ anknytning till STU förefaller naturlig med 
hänsyn till de samordnande uppgifter vad gäller teknisk forskning och 

utveckling som STU har. I detta sammanhang kan erinras om att det 

vid STU finns inrättade rådgivande nämnder för flera teknikområden 

som har med utnyttjandet av haven och deras naturresurser att göra, 
t. ex. nämnder för transportteknik och för naturresursteknik. Det bör 
alltså ankomma på STU att ställa administrativa resurser till delegatio
nens förfogande. Jag kommer därför i det följande att beräkna medel 
för delegationens verksamhet under anslaget Styrelsen för teknisk ut
veckling: Teknisk forskning och utveckling. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att godkänna att en delegation för havsteknisk forskning och ut
veckling enligt de riktlinjer jag har förordat inrättas den 1 juli 
1975. 

Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyn
dighet för ärenden som rör landets geologiska beskaffenhet. SGU har 
till uppgift att 

utföra allmän geologisk kartering, 

- bedriva informations- och dokumentationsverksamhet på det geolo
giska området, 

- på uppdrag uppsöka och undersöka förekomster av tekniskt an
vändbara mineral, bergarter och jordarter samt grundvatten. 

SGU:s verksamhet skall enligt instruktionen (1974: 437), med beak
tande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingens krav, bedrivas 
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och resultaten redovisas så, att bästa möjliga ledning ges för beslut om 
utnyttjande av landskapet, särskilt berggrund, jordlager och grundvat
ten. 

SGU utför geologiska utredningar eller undersökningar på uppdrag 
av myndigheter, kommuner och enskilda. Ersättning för uppdragen utgår 
enligt taxa som fastställs av SGU efter samråd med riksrevisionsverket. 
Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. 

SGU leds av en styrelse. Chef för SGU är en generaldirektör. SGU är 
organiserad på fem byråer, nämligen bcrggrundsbyrån, kvartär- och hy
drogeologiska byrån, geofysiska byrån, geokemiska byrån och administ
rativa byrån. 

Vid SGU fanns den 1 juli 1974 518 anställda. Huvuddelen av perso
nalen är stationerad i Stockholm. Filialer för kartering och hydro
geologi finns i Lund och för kartering i Göteborg, för prospektering 
- särskilt teknisk verksamhet och geofysik - i Malå samt - av 
mindre omfattning - i Kiruna. Enligt statsmakternas beslut (prop. 
1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196) skall den till Stockholm förlag
da delen av SGU lokaliseras till Uppsala och Luleå. Omlokaliseringen 
planeras ske under budgetåret 1977178. 

SGU tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk
samhetcn med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande 
programindelning gäller t.v. för verksamheten vid SGU. 

1. Kartering 
2. Information och dokumentation 
3. Prospektering 
4. Speciella undersökningar 
SGU:s verksamhet under programmen 1 och 2 finansieras från reser

vationsanslagct Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering 
samt information och dokumentation. 

Kostnader och intäkter för SGU:s verksamhet under programmen 3 
och 4 redovisas under anslaget Sveriges geologiska undersökning: Upp
dragsverksamhet, som är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt 
belopp av 1 000 kr. Detta anslag får i princip inte belastas. För att lösa 
tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksam

heten disponerar SGU en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 2 milj. kr. 
Den verksamhet under programmen 3 och 4 som inte kan finansieras 

genom uppdragsintäkter finansieras från reservationsanslaget Sveriges 

geologiska undersökning: Prospektering m. m. 
Investeringar i utrustning finansieras från rescrvationsanslaget Sveri

ges geologiska undersökning: Utrustning. 
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C 1. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt infor

mation och dokumentation 

1973/74 Reservation 11334276 

1974/75 Anslag !!14 445 000 

1975/76 Förslag 16 041 000 
1 Behållningen vid utgången av budgetåret 1973ji4 på reservationsanslaget 

Sveriges geologiska undersökning: Kartarbeten m. m. har tillförts anslaget. 
2 Härutöver har 68 000 kr. anvisats på tilläggsstat I. 

Från anslaget bestrids kostnader för programmen 1. Kartering och 2. 

Information och dokumentation. Utgifter och inkomster för dessa pro

gram redovisas under anslaget. 
Programmet Kart er in g omfattar den verksamhet som syftar till 

att ta fram och i form av kartor i reguljära serier tillhandahålla besluts

underlag för samhällsplanering rörande utnyttjandet av landskapet, 

berggrund, jordlager och grundvatten. Programmet är indelat i delpro

gram för berggrunds-, jordarts-, geofysisk och hydrogeologisk kartering. 

Kartläggningsarbeten i syfte att framställa beslutsunderlag för avgöran

den i prospektcringsfrågor ingår i programmet Prospektering. 
Programmet Info r m a tio n o c h d o k u m en ta tio n omfat

tar den verksamhet som syftar till att genom insamling, bearbetning, 

bevarande och spridning av uppgifter om geologiska förhållanden på 

annat sätt än genom den reguljära karteringen tillgodose allmänna och 

enskilda behov av geologisk information. Programmet är indelat i del

program för information, geologisk dokumentation, grundvattendoku
mentation, geofysisk dokumentation och geokemisk dokumentation. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter 

för verksamheten fördelar sig på program och delprogram (i 1 000-tal 

kr.). 

Program/delprogram 1974/75 1975i76 beräknar 

SGU Föredra-
ganden 

Program I. Kartering 
Berggrunds kartering 3 630 5 531 4060 
J ordartskartering 3 045 5 148 3 399 
Geofysisk kartering 837 2 507 960 
Hydrogeologisk kartering l 423 2000 l 570 

8 935 15186 9 989 
Avgår i intiikter 40 40 40 

8 895 15146 9 949 
Program 2. Information och 
dokumentario11 

Information 2 386 3 433 2 295 
Geologisk dokumentation I 590 2 434 l 752 
Grundvattendokumentation 1 038 l 611 I 422 
Geofysisk dokumentation 561 976 648 
Geokemisk dokumentation 233 

5 575 8 687 6117 
Avgår i intäkter 25 25 25 

5550 8662 6092 
Mcdelsbehov 14445 23808 16 041 
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Sveriges geologiska undersökning 

I anslagsframställning för budgetåret 1975176, kompletterad med skri~ 
velser till Kungl. Maj:t den 30 september och 15 oktober 1974 angående 
verksamheten under budgetåret 1973/74 och planeringen för budgetåret 
197.f/75, anför SGU i huvudsak följande. 

Program l. Kartering 

Geologiska kartor skall tillgodose samhällets behov av geologisk in
formation för samhällsplanering, prospektering efter malmer och andra 
nyttiga bergarter, jordarter och grundvatten, samt för bedömning av 
miljövårdsfrågor m. m. Den geologiska karteringen utgör därför i viss 
mån grunden även för SGU:s övriga verksamhet och är en viktig för
bindelselänk mellan SGU och presumtiva uppdragsgivare. 

Behovet av geologiska kartor har, bl. a. mot bakgrund av SGU:s kon
takter med avnämarna, bedömts som mycket stort och kommer enligt 
SGU att öka ytterligare. Detta gäller särskilt som tidigare utgivna kartor 
i stor utsträckning är föråldrade och delvis slutsålda. Endast inom myc
ket begränsade delar av Sverige är behovet av geologiska kartor väl till
godosett. Under de senaste åren har dock kartproduktionen ökat något. 
En uppskattning av den produktionstakt som erfordras för att tillgodose 
behovet av geologiska kartor inom en rimlig tid gjordes redan av 1964 
års geologiutredning. Den innebar att som riktmärke för uppbyggnaden 
av en karteringsorganisation skulle gälla att en landstäckande kartering 
av jord- och bergarter borde genomföras på 50 år. Detta innebär en årlig 
produktion av tio jordarts- och tio berggrundskartblad i skala 1 : 50 000. 
Enligt det utbyggnadsprogram som låg till grund för SGU:s anslagsfram
sfaHning för budgetåret 1974175 skulle en utbyggnad ti\I denna ambi
tionsnivå kräva. totalt nio år. Den förstärkning som begärdes för budget
året 1974/7 5 beviljades endast till en del. SGU anser, att utbyggnaden 
bör genomföras inom den tidigare föreslagna tidsramen och begär därför 
medel dels enligt den ursprungliga nioåriga utbyggnadsplanen, dels för att 
täcka den utbyggnad som inte tidigare beviljades för budgetåret 1974175. 

UncJer senare delen av budgetåret 1974175 avser SGU att samia före
trädare för användarna av geologiska kartor i ett särskilt organ med hu
vudsaklig uppgift att medverka i planeringen av SGU:s karteringsverk

samhct. 
En resurstilldelning enligt 0-alternativet innebär för programmet Kar

tering en omfattning av 9 511 000 kr. Den uppbyggnad av karteringen 
som förutsätts ske under budgetåret 1974175 måste då till största delen 

avvecklas. 
Vid redovisningen av de av SGU beräknade kostnaderna för en oför

ändrad vcrksamhctsvolym under budgetåret 1975176 har hänsyn tagits 
till det fr. o. m. den 1 juli 1975 höjda lönckostnadspålägget. 
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Berggrundskartering 

I serien berggrundskartblad i skalan 1 : 50 000 har under budgetåret 
1973174 ett blad tryckts, medan andra arbeten utförts på 24 blad. 

Under budgetåret 1974175 planeras utgivning av åtta blad. Härutöver 

bedrivs arbeten av olika slag för 19 blad, av vilka tre påbörjas under 
budgetåret. För två länskartor över berggrund pågår reproduktionsarbe

ten och för två länskartor pågår rekognosering. 
SGU räknar med att en oförändrad verksamhetsvolym under budget

året 1975/76 innebär kostnader på 4 005 000 kr. i 1974 års pris- och lö

nelägc. 
Karteringen bör, som nyss nämnts, successivt utökas med sikte på att 

en årlig utgivningstakt av tio kartblad i skala 1 : 50 000 skall uppnås 

budgetåret 1982/83. Delprogrammet bör därför utökas till att omfatta 
5 531 00() kr. för budgetåret 1975176. 

Jordartskartering 

Under budgetåret 1973174 har i serien jordartskartblad i skala 
1 : 50 000 två blad tryckts, medan andra arbeten bedrivits för 22 blad. 

Under budgetåret 1974/75 planeras utgivning av nio blad. Härutöver 
bedrivs arbeten av olika slag för 20 blad, av vilka sju påbörjas under 

budgetåret. För en länskarta i skala 1 : 200 000 över jordarter pågår re
kogno~ering. 

SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym un
der budgctfact 1975i76 till 3 420 000 kr. i 1974 års pris- och löncläge. 

Jordartskarleringen bör successivt utökas med sikte på att en årlig ut
givningstakt av tio kartblad i skala 1 : 50 000 skall uppnås budgetåret 
1982:'83. Delprogrammet bör omfatta 5 148 000 kr. budgetåret 1975176. 

Geofysisk kartering 

Ett geofysiskt kartblad har utgivits under budgetåret 1973/74 tillsam
mans med berggrundskartan över samma område. Andra arbeten har 
bcdriYits på tolv blad. Under budgetåret 1974175 planeras utgivning av 
fyra blad. Härutöver bedrivs arbete på elva blad, av vilka fem påbörjas 
under budgetåret. 

Kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym budgetåret 
1975176 beräknas till 982 000 kr. i 1974 års pris- och löneHigc. 

En t::hyggnad av berggrundskarteringen förutsätter också en upprust
ning av den geofysiska karteringen. För budgetåret 1975176 beräknar 

SGU den härav föranledda kostnadsökningen till 1 285 000 kr. För 
att den information som de flygmagnetiska kartorna innehåller beträf
fande bergarternas fördelning och struktur m. m. skall kunna utnyttjas i 
samband med berggrundskartering, fordras en ingående geofysisk tolk
ning. K0stnaden härför uppgår för tolv kartblad till 240 000 kr. Totalt 

räknar alltså SGU med att delprogrammet bör omfatta 2 507 000 kr. 
budgetåret 1975176. 
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Hydrogeologisk kartering 

Ett hydrogeologiskt kartblad i skala 1 : 50 000 har utgivits under bud
getåret 1973174. Under budgetåret 1974175 planeras utgivning av fyra 
blad. Under budgetåret 1973174 har manuskript till den svenska delen 
av ett blad i den hydrogeologiska Europakartan lämnats till den interna
tionella redaktionen. Manuskript till ytterligare ett blad utarbetas under 
budgetåret 1974175. 

SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym till 
1 604 000 kr. i 1974 års pris- och löneläge. 

Karteringen bör utökas så att två och ett halvt kartblad i skala 
1 : 50 000 kan utges per år. Delprogrammet bör budgetåret 1975176 ha 
en omfattning av 2 milj. kr. 

Program 2. Information och dokumentation 

SGU understryker betydelsen av att data, antingen de kommit fram 
vid SGU :s egna arbeten eller insamlats utifrån, tillvaratas och görs till
gängliga även för framtida användning. Därför fordras inte bara en in
tensifiering av själva dokumentationen, utan också en samordning så att 
olika typer av uppgifter lätt kan sökas och tas fram. I detta samman
hang bör erinras om att SGU årligen samlar in miljontals observations
värden. För att hålla detta material tillgängligt torde modern teknik, 
framför allt ADB, kunna utnyttjas i stigande omfattning. Speciellt när 
det gäller geokemiska data framstår det som nödvändigt att bedriva ett 
utvecklingsarbete som syftar till ett utnyttjande av denna information 
för miljö- och ekologifrågor. 

Av väsentlig betydelse för SGU:s roll som central förvaltningsmyn
dighet för ärenden som rör landets geologiska beskaffenhet är också ver
kets möjligheter att aktivt sprida information till berörda ämbetsverk, 
institutioner och kommuner samt till näringslivet och en större allmän
het. 

En resurstilldelning enligt 0-alternativet innebär för programmet In
formation och dokumentation en omfattning av 5 785 000 kr. Den upp
byggnad av informations- och dokumentationsverksamheten som förut
sätts ske under budgetåret 1974175 måste då till största delen avvecklas. 

Vid redovisningen av de av SGU beräknade kostnaderna för en oför
ändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1975176 har hänsyn tagits till 
det fr. o. m. den 1 juli 1975 höjda lönekostnadspålägget. 

Information 

Inom delprogrammet Information bedrivs under budgetåret 1974175 
inledande arbeten för uppbyggnad av ett geodataarkiv vid SGU. Arbe
tena bygger på de förslag som kommit fram genom en gemensam utred
ning av SGU och statskontoret. Vidare utreder SGU hur den framtida 
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dokumentationsverksamheten bör inriktas och genomföras. En särskild 
utredning görs dessutom om utveckling av datorbaserade bearbetnings
metoder för användning i SGU :s verksamhet. 

SGV beräknar kostnaderna för en oförändrad vcrksamhetsvolym un

der budgetåret 1975176 till 2 474 000 kr. i 1974 års pris- och Iöneläge. 

Härvid har hänsyn tagits till att utredningen om dokumentationsverk

samhetens inriktning beräknas bli avslutad vid utgången av innevarande 
budgetår och att kostnader för automatisk databehandling som inneva

rande budgetår belastar delprogrammet Information i stället bör belasta 

program 3. Prospektering under budgetåret 1975176. De senare kostna

derna beräknas till 335 000 kr. 
Under budgetåret 1975/76 bör verksamheten utökas och vissa perso

nalförstärkningar göras. Bl. a. bör en tjänst med ansvar för samordning 

av den utåtriktade informationen inrättas och bibliotekspersonalen ut
ökas. Dessutom bör personalen vid museum och samlingar utökas, bl. a. 

med en tjänst vars innehavare skall leda denna verksamhet. Bibliotekets 

maskinella utrustning bör utökas och publikationsverksamhetens omfatt

ning beräknas öka. Personalutbildningen bör utökas. Kostnaderna för 
den nu nämnda personalförstärkningen m. m. beräknas till 679 000 kr. 

Vidare kommer personal vid SGU under budgetåret 1975/76 att med

verka i ett flertal utredningar som utförs av andra myndigheter. Kost

naderna för deras arbete i dessa utredningar beräknas av SGU till 
103 000 kr. Arbetet med uppbyggnaden av ett geodataarkiv planeras fort

sätta under budgetåret 1975/76. En dator och/eller en terminalutrustning 
bör installeras och befintligt aTkivmatcrial överföras till ADB-dokument. 

Kostnaderna för arbetet med geodataarkivet beräknas uppgå till 426 000 
kr., jämfört med 250 000 kr. innevarande budgetår. 

SGU beräknar de totala kostnaderna för verksamheten inom delpro
grammet under budgetåret 1975176 till 3 433 000 kr. 

Geologisk dokumentation 

Inom delprogrammet Geologisk dokumentation påbörjas under bud
getåret 1974175 en aktiv dokumentationsverksamhet med uppspårande, 
insamling och tillvaratagande av data från bergarbeten och schaktningar 
m.m. 

En oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1975/76 beräknas 

av SGU innebära totala kostnader på 1 768 000 kr. i 1974 års pris- och 
löneläge. 

Innevarande budgetår uppgår kostnaderna för aktiv dokumentations
verksamhet i form av insamling och bearbetning av sådana data som 
blir tillgängliga i samband med anläggningsarbeten i jord och berg till 
250 000 kr. Under budgetåret 1975176 bör verksamheten byggas ut med 
ytterligare 256 000 kr. Borrkärnor från Oljeprospektering AB:s borr-
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ningar efter olja och naturgas har överförts till SGU:s samlingar. Arbe
tet med att bearbeta materialet geologiskt beräknas pågå i tio år. Kost

naderna härför under budgetåret 1975176 beräknas uppgå till 410 000 
kr. 

SGU beräknar de totala kostnaderna för verksamheten inom delpro
grammet under budgetåret 1975176 till 2 434 000 kr. 

Grundvattendokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Grundvattendokumentation fort

sätter under budgetåret 1974/75 efter i huvudsak samma linjer som ti
digare. 

En oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1975176 innebär 
enligt SGU kostnader på 1162 000 kr. i 1974 års pris- och löneläge. 

Under budgetåret 1975176 bör grundvattenobservationsnätet utökas, 

bl. a. med observationsstationer i Stockholm och Göteborg. Kostnaderna 
för utökningen beräknas till 222 000 kr. Ett införande av lagstadgad 
uppgiftsskyldighet- till SGU för brunnsborrningsföretag nödvändiggör en 

ökning av brunns- och borrarkivets resurser. Kostnaderna härför beräk
nas till 227 000 kr. 

De totala kostnaderna för verksamheten inom delprogrammet beräk
nas till 1 611 000 kr. 

Geofysisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Geofysisk dokumentation fortsät
ter under innevarande budgetår efter i stort sett samma linjer som tidi
gare. 

SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym un
der budgetåret 1975176 till 685 000 kr. i 1974 års pris- och löneläge. 

Under budgetåret 1975176 bör en kontinuerlig paleomagnetisk verk
samhet inledas vid SGU. Kostnaderna härför beräknas till 138 000 kr. 
Vidare bör särskilda resurser sättas av för sammanställning och tolkning 
av regionala geofysiska mätningar - såväl sådana som utförts av SGU 

som mätningar som gjorts av andra organ. Kostnaderna för dessa arbe

ten beräknas till 153 000 kr. 

SGU räknar med att de totala kostnaderna för verksamheten inom 

delprogrammet under år 1975/76 bör uppgå till 976 000 kr. 

Geokemisk dokumentation 

Inom delprogrammet Geokemisk dokumentation bedrivs ingen verk

samhet budgetåret 1974/75. 
SGU föreslår att en pilotstudie med syfte att anpassa de geokemiska 

metoder som används i bl. a. prospekteringen för användning i miljö
vårdssyftc skall genomföras budgetåret 1975/76. SGU beräknar kostna
derna för pilotstudien till 233 000 kr. 
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Remissyttrande 

Statens naturvårdsverk har yttrat sig över SGU:s anslagsframställning 
vad avser verksamheten under dessa båda program. Verket anser att det 
i första hand är angeläget att SGU kan fortsätta med den geologiska 

kartläggningen av landet. I detta arbete bör de delar av landet som sak
nar sådana kartor eller endast har gamla kartor i liten skala prioriteras. 

Verket anser det vidare angeläget att SGU kan genomföra den pla
nerade geokemiska dokumentationsverksamheten. Naturvårdsverket till

styrker att SGU erhåller medel för att fullfölja arbetet med att utforma 

ett geodataarkiv. Med hänsyn till den betydelse ett sådant arkiv kan få 
för naturvårdsarbetet förutsätter verket att detta ändamål särskilt kom
mer att uppmärksammas av SGU vid utformningen av arkivet. 

F örcdraganden 

!\Icd hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
16 041 000 kr. Jag har härvid förutom för kostnadsökningar till följd av 
löne- och prisförändringar beräknat medel för viss ökning av verksam
heten under programmet Information och dokumentation. Således har 

jag under delprogrammet Information beräknat medel för en tjänst som 

föreståndare för SGU:s samlingar och museum. Vidare har jag under 
delprogrammet Grundvattendokumentation beräknat vissa medel för 
grundvattenobservationsnätet och för ökade resurser vid brunns- och 
borrar kivet. 

J :ig hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering 

samt information och dokumentation för budgetåret 1975/76 
anvisa ett rcscrvationsanslag av 16 041 000 kr. 

C 2. S\'criges geologiska undersökning: Uppdragsvcrksamhct 

197~. 75 Anslag 
197.5i76 Förslag 

1 000 
1 000 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster för programmen 3. 
Prospektering och 4. Speciella undersökningar. 

Programmet P r o s p ek t c ring omfattar den verksamhet som 
syftar till att finna exploateringsbara tillgångar av mineral, bergarter, 
jord;:;rter och grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för 

uran, järn, övriga metaller, industriella mineral och nyttosten, sand, grus 
och öniga jordarter, grundvatten samt regionala inventeringar. Enligt 
stats:-::ctkternas ställningstagande (prop. 1973: 41 s. 160, NU 1973: 5-f, 
rskr 1973: 225) skall SGU :s prospektering i framtiden bedrivas i form 
av urrdragsvcrksamhet. 
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Programmet S p e c i e 11 a u n d e r s ö k n in g a r omfattar den 
verksamhet som syftar till att tillgodose allmänna och enskilda behov av 
sådana undersökningar inom SGU:s kompetensområde som inte kan 
hänföras till prospektering eller kartering. Programmet är indelat i del
program för anläggningsgeologiska undersökningar, naturvårdsunder
sökningar, mätnings- och analysverksamhet samt övrig verksamhet. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnaderna för verksam
heten fördelat sig på program och delprogram (i 1 000-tal kr.). 

Programldelprogram 1974/75 1975/76 beräknar 

SGU Föredra-
ganden 

Kostnader 

Program 3. Prospektering 
Uran 9 943 14 150 12 081 
Järn l 016 l 176 l 110 
Övriga metaller 16 179 21 279 19 248 
Industriella mineral och 
nytt osten 31 556 50 
Sand, grus och övriga jordarter 801 977 901 
Grundvatten 85 100 100 
Regionala inventeringar 3 500 3 500 

28 055 41 738 36990 

Program 4. Speciella undersökningar 
Anläggningsgeologiska under-
sökningar 185 200 200 
Naturvårds undersökningar 213 230 230 
Mätnings- och analysverksamhet 265 240 240 
Övrig verksamhet 100 

763 670 670 

Summa program 3 och 4 28 818 42408 37 660 

Intäkter 
Medel som tas i anspråk från 
anslaget prospektering m.m. 
Övriga intäkter inom program-

28 029 15 609 12 957 

men Prospektering och Speciella 
undersökningar 789 26 799 24 703 

28 818 42408 37 660 

Sveriges geologiska undersökning 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1975176, kompletterad med 

skrivelser till Kungl. Maj:t den 30 september och den 15 oktober 1974 
angående verksamheten under budgetåret 1973/74 och planeringen för 
budgetåret 1974175 inom programmen Prospektering och Speciella un
dersökningar, anför SGU i huvudsak följande. 
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Program 3. Prospektering 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1973: 41 s. 160, NU 1973: 54, rskr 
1973: 225) skall SGU:s prospektering successivt övergå till att bedrivas 
på uppdragsbasis. Efter kontakter mellan SGU och nämnden för statens 
gruvegendom har nämnden förklarat sig villig att överta finansieringen 
av delprogrammen Järn och övriga metaller fr. o. m. budgetåret 
1975/76. Intäkter av uppdrag från övriga intressenter beräknas under 
budgetåret 1975176 komma att uppgå till ca 3,5 milj. kr. 

En resurstilldelning enligt 0-alternativet för de delprogram som finan
sieras genom medel över statsbudgeten direkt till SGU, innebär att alla 
aktiviteter som ingår i uranprospekteringen måste skäras ned. Detta 
drabbar bl. a. de ökade satsningar som förutsätts ske i Arjeplogs- och 
Arvidsjaursområdet under budgetåret 1974/75. 

Vid redovisningen av de av SGU beräknade kostnaderna för en oför
ändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1975/76 har hänsyn tagits till 
den höjning av lönekostnadspålägget som sker den 1 juli 1975. 

Uran 

I samband med prospekteringen efter uran har under budgetåret 
1973174 radiometriska flygmätningar utförts i Norrbottens och Väster
bottens län, i Mellansverige, Skåne och Värmland samt från snösko
ter i Härjedalen. Geokemisk provtagning har utförts i Härjedalen och 
blockletning i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Kartlägg
ningsarbeten har pågått i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. Borr
ningsarbetena har koncentrerats till Arjeplogs kommun. Under budget

året 1974175 fortsätter flygmätningar och radiometriska mätningar från 
bil i huvudsakligen samma områden som föregående budgetår. Mät
ningar fran snöskoter utförs i Jämtlands län. Borrningarna koncentreras 
till de kända uppslagen i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 

SGU räknar med att en oförändrad verksamhetsvolym budgetåret 
1975176 innebär kostnader på 11 967 000 kr. i 1974 års pris- och löne
Iäge. 

SGU föreslår att borrningsarbetena i Arjeplogs och Arvidsjaurs kom
muner paskyndas. Ytterligare två borrmaskiner bör sättas in. Kostnaden 
härför beräknas till 1123 000 kr. Vidare bör de radiometriska flygmät
ningarna utökas. Hittills har endast 19 % av landets yta täckts med så
dana mätningar. En medelsförstärkning med 810 000 kr. möjliggör mät
ningar i vissa från prospekteringssynpunkt intressanta områden i främst 
Gävleborgs och Jämtlands län. Radiometriska mätdata från tidigare 
flygmätningar bör bearbetas med bläckstråleskrivare. Kostnaden för 
bearbetning av tio kartblad beräknas till 250 000 kr. Delprogrammet bör 
totalt omfatta 14 150 000 kr. budgetåret 1975176. 
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Järn 

Järnmalmsprospckteringen har under budgetåret 1973/74 inriktats på 
avslutande arbeten i samband med järnmalmsinventeringen i Norrbot
tens län. Avrapporteringen av inventeringens resultat fortsätter under 
budgetåret 1974/75. 

Verksamheten inom delprogrammet bör i fortsättningen finansieras 
genom uppdrag från nämnden för statens gruvegendom. Medclsbebovet 
under anslaget till prospektering m. m. minskar därför med 1 016 000 

kr. För budgetåret 1975/76 har SGU räknat med uppdrag från nämnden 

till ett belopp av 1176 000 kr. 

övriga metaller 

Prospekteringen efter övriga metaller har under budgetåret 1973174 
delvis inriktats på en genomgång av de uppslag som kommit fram i sam
band med järnmalmsinventeringcn i Norrbottens län. Borrningar har ut
förts på sex olika koppar- och zinkuppslag i Norrbottens och Västerbot
tens fan. Avslutande borrningar har utförts i Stekenjokks statsgruvefält. 
Vidare har borrningsarbcten bedrivits i anslutning tiil de existerande 
gruvorna i Adakfältet i syfte att erhålla tillskott till den krympande 
malmbascn. I Arjeplogs kommun har borrningsarbetcn pågått på tre 

molybdcnuppslag och i Skellefteå kommun har borrningar skett på två 
nickeluppslag. Under budgetåret 1974175 fortsätter arbetena med i hu

vudsak samma inriktning som föregående budgetår. 
Verksamheten inom delprogrammet bör fr. o. m. budgetåret 1975176 

finansieras genom uppdrag från nämnden för statens gruvegendom. 
Medelsbchovct under SGU:s prospekteringsanslag minskar därför med 
16 179 000 kr. För budgetåret 1975/76 har SGU räknat med uppdrag 
från nämnden till ett belopp av 21 279 000 kr. 

Industriella mineral och nyttosten 

Prospekteringen efter industriella mineral och nyttosten har under 

budgetåret 1973174 bedrivits i form av uppdragsvcrksamhet. Denna be

räknas komma att ha i stort sett oförändrad omfattning under budget

året 1974175. 
För budgetåret 1975/76 beräknar SGU uppdragsverksamhctens om

fattning till 50 000 kr. SGU föreslår härutöver att en basaktivitet vad 

gäller prospektering efter industrimineral inleds under nästa budgetår. 

Denna basaktivitet, som huvudsakligen bör inriktas på utvärdering av ti
digare påträffade uppslag, bör finansieras genom medel över statsbudge
ten. Kostnaden beräknas till 506 000 kr. SGU beräknar den totala om

fattningen av delprogrammet budgetåret 1975/76 till 556 000 kr. 
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S a n d, g r U S 0 C h Ö V r i g a j 0 r d a r t C r 

Prospekteringen efter sand, grus och övriga jordarter har under bud
getåret 1973174 omfattat såväl uppdragsverksamhet som anslagsfinansie
rade sand- och grusundersökningar i Öresund. Dessa undersökningar 

fortsätter under budgetåret 1974175. 
för budgetåret 1975176 beräknar SGU omfattningen av uppdrags

verksamheten till 25 000 kr. Vad gäller den anslagsfinansierade delen av 

verksamheten räknar SGU med att en oförändrad verksamhetsvolym 
budgetåret 1975176 innebär kostnader på 902 000 kr. i 1974 års pris

och löneläge. Budgetåret 1975176 bör planering och fältarbeten inledas 
för en inventering av sand- och grusförekomster i Kattegatt. Kostna
derna härför beräknas till 50 000 kr. Totalt räknar SGU med att delpro

grammet budgetåret 1975176 bör omfatta 977 000 kr. 

Grundvatten 

Prospekteringen efter grundvatten har under budgetåret 1973174 be

drivits i form av uppdragsverksamhet. Denna beräknas ha i stort sett 

oförändrad omfattning under budgetåret 1974175. För budgetåret 
1975176 beräknar SGU uppdragsverksamhetens omfattning till 100 000 

kr. 

Regionala inventeringar 

Delprogrammet omfattar uteslutande uppdragsverksamhet. Budget
året 1975/76 räknar SGU med att uppdrag i första hand från gruvin
dustrin kommer att svara för 3,5 milj. kr. 

Program 4. Speciella undersökningar 

Verksamheten under programmet har under budgetåret 1973174 om
fattat uteslutande uppdragsverksamhet. Möjligheterna att öka uppdrags
verksamheten utreds f. n. av SGU. Utredningen beräknas bli avslutad 
vid utgången av innevarande budgetår. 

För budgetåret 1975176 räknar SGU med en sammanlagd uppdrags
vo!ym incm de tre delprogrammen på 670 000 kr. 

Remissyttranden 

överstyre/sen för ekonomiskt försvar anser beträffande uranprospck

teringen, att en vidgad prospekteringsverksamhet är väl motiverad och 
angelägen. överstyrelsen har heller ingen erinran mot den föreslagna in

riktningen av prospekteringen. överstyrelsen instämmer vidare i vad 
SGU anfört rörande vikten av en inventering av industriella mineral och 
tillstyrker de för detta ändamål begärda anslagen. 

Svensk kiirnbränsleförsörjning AB delar SGU:s uppfattning att tek
niska skäl talar för en ökning av lokala borrningsinsatser på uranupp-
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slag. Bolaget tillstyrker de av SGU begärda anslagshöjningarna för borr
ning och utvärdering och förutsätter samtidigt att ansträngningarna 
fortsätter att nå industriellt engagemang och risktagande i objekt som 
nått en viss grad av utvärdering. Bolaget anför vidare att såväl regional 
prospektering som mer lokalt betonad utvärdering är en vetenskaplig
teknisk verksamhet, som arbetar med lång tidsaspekt. Resultaten ger sig 
till känna först efter lång tid. Dessa tidsförhållanden, den internationella 
bilden, värdet av kunskap om tillgångar av en bränsleråvara med både 
försörjnings- och eventuellt bytesvärde medför enligt bolagets uppfatt
ning, att utredande av potentiella svenska urantillgångar är angeläget. 
Program med detta syfte bör enligt bolaget inte bindas samman med 
ställningstagandet till den fortsatta kärnkraftsutbyggnaden. 

Föredraganden 

I överensstämmelse med statsmakternas tidigare ställningstagande 
(prop. 1973: 41 s. 160, NU 1973: 54, rskr 1973: 225) och med vad jag har 
anfört i prop. 1974: 60 (s. 29) bör nämnden för statens gruvegendom 
överta det finansiella ansvaret för verksamheten inom delprogrammen 
Järn och övriga metaller fr. o. m. budgetåret 1975176. Jag kommer att 
beräkna medel härför under anslaget Statens gruvegendom. 

Min beräkning av kostnaderna för resp. program och delprogram, av 
medelsbehovet under SGU:s prospekteringsanslag och av övrig finansie
ring framgår av sammanställningen. Behovet av medel för de delar av 
programmet Prospektering som nästa budgetår bör finansieras från an
slag som ställs direkt till SGU:s förfogande, beräknar jag till 12 957 000 
kr. Beträffande uranprospektering har jag därvid räknat med en intensi
fiering av borrningarna i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. Jag har 
dessutom räknat medel för bearbetning av radiometriska mätdata med 
bläckstråleskrivare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

C 3. Sl·criges geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

1974/75 Anslag 28 029 0001 

1975176 Förslag 12 957 000 

1 Härutöver har 2 323 000 kr. anvisats på tilläggsstat I. 

Anslaget är avsett att täcka kostnader för programmen Prospektering 
och Speciella undersökningar som inte kan finansieras genom uppdrags
intäkter. 
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Srcriges geologiska undersökning 

Som framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsvcrksamhct 

föreslår SGU för budgetåret 1975176 ett anslag av 15 609 000 kr., inkl. 
kostnader för höjt lönekostnadspålägg. SGU har härvid räknat med att 

av de medel som innevarande budgetår anvisats till SGU under detta 

amlag 17 195 000 kr. avseende prospektering inom delprogrammen Järn 
och övriga metaller förs över till anslaget Statens gruvegendom. 

Föredraganden 

?·.1ed hänvisning till vad jag nyss anfört under SGU:s anslag till upp

drngsverksamhet bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 

12 957 000 kr. 
hg hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. för 

budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 12 957 000 

kr. 

C 4. SYeriges geologiska undersökning: Utrustning 

] 972/74 Utgift 
19:..; '"i5 Anslag 

19:'.'.'". 76 Förslag 

718 862 
2 420 000 

3 906 000 

Reservation 141 012 

An~laget är avsett att finansiera SGU:s investeringar i mer kostnads

krä;-ande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalet be

lastar de program inom vilka utrustningen används. Utrustning som an

skaffas med an\itande av utrustningsanslaget tillförs SGU:s utrustnings
kapi~al. Medel motsvarande avskrivning och förräntning av utrustnings
kar'.:alct omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

SGl':s utrustningskapital (1 000-tal kr.) 

Ob_i.:;::grupp Oavskrivet Oavskrivet Anskaffning 1975.'76 
värde värde 
1974-07-01 1975-07-01 SGU Föredra-

Beräknar gandt:n 
sov 

Bo;r~;ingsutrustning 2 037 2 478 2 325 2 021 
Föriaggningar 328 532 180 153 
Fordon I 303 l 629 593 595 
G~0fysisk fältutrustning 1 340 1 197 994 607 
Gi.'oiysisk laboratorie-
utn.:~tning 224 326 139 
Kemisk laboratorie-
utnHning 977 882 745 500 
~' e~·ks!adsutrustning 285 339 370 30 
(hri!'. utrustning 291 417 275 

Tot;,;.1 6 785 7 800 5 621 3 906 

s [{; Z·sdage11 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 15 
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Sveriges geologiska undersökning 

Anslaget bör för budgetåret 1975176 höjas till 5 621 000 kr. Av belop
pet avser 3 925 000 kr. ersättning av äldre, försliten utrustning och 
647 000 kr. hänför sig till sådan anskaffning som bör göras i syfte att 
höja driftsäkcrheten samt underlätta en ökad uppdragsverksamhet. För 
att den föreslagna utökningen av uranprospekteringen skall kunna ge
nomföras fordras inköp av borrmaskiner, fordon m. m. för sammanlagt 
774 000 kr. Utökningen av bl. a. berggrundskarteringen förutsätter att 
utrustning för sammanlagt 275 000 kr. inköps. 

Föredraganden 

För anskaffning av utrustning beräknar jag 3 906 000 kr. Jag har här
vid beräknat 3 066 000 kr. för ersättning av äldre, försliten utrustning 
(borrningsutrustning 1717000 kr., förläggningar 126 000 kr., fordon 
483 000 kr., geofysisk fältutrustning 240 000 kr. och kemisk laborato
ricutrustning 500 000 kr.). För nyanskaffning har jag beräknat 840 000 
kr., varav 443 000 kr. avser sådan utrustning som bör anskaffas i sam
band med utökningen av uranprospekteringen (borrningsutrustning 
304 000 kr., förläggningar 27 000 kr. och fordon 112 000 kr.). Av nyan
skaffningen i övrigt avser 367 000 kr. geofysisk fältutrustning och 30 000 
kr. verkstadsutrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budget

året ] 975176 anvisa ett reservationsanslag av 3 906 000 kr. 

C 5. Bergsstaten 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1046 330 
846 000 

885 000 

Bergsstaten är den lokala statliga organisationen för ärenden rörande 

bergshantering och därmed sammanhängande frågor. I dess uppgifter 
ingår att handlägga ärenden om förvärv och försvar av gruvrättigheter, 
att anvisa områden i dagen för gruvarbete och att utöva teknisk in

spektion av gruvfyndigheter. Kungl. Maj:t har utfärdat instruktion för 

bergsstaten (1974: 346). 
Bergsstaten, för vilken statens industriverk är chefsmyndighet, är or

ganiserad på ett nordligt och ett sydligt distrikt med expedition i Luleå 
resp. Falun. Södra distriktet har dessutom ett lokalkontor i Helsing

borg. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 115 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens in- Före-
dustriverk draganden 

Personal 
Handläggande personal 5 + 
Övrig personal 3 + + 

8 + 2 of. 
Anslag 
Lönekostnader 626000 +219 000 + 20000 
Sjukvård I 000 of. of. 
Reseersättningar 56000 + 23 000 2000 

därav utrikes resor ( -) (+ 5 000) -) 
Lokalkostnader 61 000 I 000 1 000 
Expenser 52000 + 35 000 + 22000 

därav engångsutgifter (6 000) ( + 20 000) ( + 17 000) 
Kungördsekostnader 50000 of. of. 

846 000 +276000 + 39000 

Statens industriverk 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 94 000 kr., varav 22 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Nedläggning av lokalkontoret i Helsingborg medför ett minskat 

anslagsbchov med 172 000 kr. 

3. Den beräknade ökningen av tillsynsverksamheten som följd av den 

nya gruvlagen (1974: 342) och befintliga ärendebalanser medför behov 

av ytterligare en gruvingenjörstjänst i vartdera distriktet ( + 200 000 

kr.) 

4. För att möjliggöra överföring av viss gruvkarteverksamhet från 

industriverket till bergsstaten och för att minska befintliga ärendebalan

ser föreslås en assistenttjänst bli inrättad i vartdera distriktet ( + 103 000 

kr.) För anskaffning av kartskåp i samband härmed erfordras en en

gångsanvisning av 20 000 kr. 

5. De begärda nya tjänsterna föranleder ökning av rese- och tele

fonkostnader m. m. ( +20 000 kr. resp. +3 000 kr.) och behov av en

gångsanvisning av 6 000 kr. för möbelkomplettering. Vidare bör an

slagsposten till reseersättningar räknas upp med 5 000 kr. för utrikes 

resor och anslagsposten till expenser med 3 000 kr. för personalutbild

ning. 

F öredraga11den 

Med stöd av bestämmelserna i gruvlagen (1974: 342), lagen (1974: 

890) om vissa mineralfyndigheter samt motsvarande äldre lagstiftning 

tas genom bergsstatens försorg ut vissa avgifter på det gruvrättsliga 

området. Statsverkets inkomster härav, vilka hittills har redovisats på 

driftbudgetens inkomstsida under titeln Övriga diverse inkomster, upp

gick budgetåret 1973174 till 374 377 kr. och beräknas budgetåret 1975176 
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öka till ca 2 milj. kr. som följd av den nya lagstiftningen på det gruvrätts
liga området. Med anledning av den väntade ökningen av dessa inkoms
ter förs en ny inkomsttitel, benämnd Inkomster vid bergsstaten m. m. 
upp i statsbudgeten för 1975176. Under denna inkomsttitel skall redo
visas dels avgifter som uppbärs vid bergsstaten enligt bestämmelserna i 
gruv- och minerallagstiftningen, dels de av statens industriverk uppburna 
avgifterna för tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt på kontinentalsoc
keln, vilka f. n. redovisas under inkomsttiteln Inkomster av statens gruv
egendom. Inkomsterna under den nya inkomsttiteln beräknas för nästa 
budgetår till totalt 3 milj. kr. I detta sammanhang bör även nämnas, att 
Kungl. Maj:t den 6 september 1974 har uppdragit åt riksrcvisionsverket 
att utreda frågan om avgifter på det gruvrättsliga området. 

Vidare uttas genom bergsstatens försorg vissa avgifter enligt expedi
tionskungörelsen (1964: 618, ändrad senast 1974: 900). Dessa avgifter, 
som redovisas under inkomsttiteln Expeditionsavgifter, berörs inte av 

den nu aktuella omläggningen av redovisningen. Avgifterna uppgick 

budgetåret 1973/74 till ca 150 000 kr. och beräknas 1975/76 uppgå till 

ca 75 000 kr. 
}..fed hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

bergsstaten för budgetåret 1975/76 till 885 000 kr. Jag har härvid ut
gått från att lokalkontoret i Helsingborg läggs ned vid utgången av in
nevarande budgetår (2). Vidare har jag beräknat medel för att möjlig
göra överföring av viss gruvkarteverksamhet till bergsstaten och för per
sonalutbildning (4, 5). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bergsstaten för budgetåret 1975176 anvio.:i ett förslags

anslag av 885 000 kr. 

C 6. Statens gruvegendom 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

27 014 580 
24100 000 

47 808 000 

Staten gruvegendom förvalt~. ;edan den 1 juli 1973 av nämnden för 

statens gruvegendom (NSG). ~'-iSG, som har att besluta i frågor om 

upplåtelse av sådan egendom, skall enligt instruktionen (1973: 567, 

ändrad 1974: 345) svara för att gruvegendomen tas till vara på bästa 

sätt och, där så är lämpligt, utökas. NSG skall särskilt följa utveck
lingen inom sitt verksamhetsområde och ta initiativ till åtg::irder för att 
förbättra det ekonomiska utbytet av gruvegendomen. 

NSG består av fem ledamöter. Statens industriverk svarar för kansli

funktionerna åt nämnden. 
Anslaget avses innevarande budgetår täcka NSG:s utgifter för dels 
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drift, anläggningar, skatter, vissa utredningar och ersättning till Boli

den AB i samband med gruvdriften i Adakfältet, dels skatter på inkoms

ter från utarrendering av vissa staten tillhöriga gruvrätter och vissa 

utredningskostnader i samband med förvaltningen av statens gruvegen

dom. 

Beträffande verksamheten i Adak och förvaltningen av statens övri

ga gruvrätter hänvisas till den redogörelse som lämnats i prop. 1971: 1 

(bil. 15 s. 69-72). 
För att bestrida utgifterna för gruvdriften i Adakfältet jämte vissa i 

tidigare avtal inbegripna gruvfält har totalt intill utgången av budget

året 1973/74 ca 141 milj. kr. ~tätlts till de gruvförvaltande myndighe

ternas förfogande. Statsverkcts inkomster av gruvdriften under samma 

tid har uppgått till ca 244 milj. kr. Härtill kommer inkomster av över

låtna fastigheter och försåld utrustning. Från beloppet avgår kommu

nala skatter. 

Sedan brytningen av malm pabörjades i Adak i början av 1940-talet 

har inemot 5,7 milj. ton malm brutits med ett kopparinnehåll av ca 

112 000 ton. Den teknisk-ekonomiska malmbasen i Adakfältet uppskat

tades av NSG till ca 750 000 ton malm vid ingången av år 1974. Viss 

prospektering inom fältet har utförts under budgetåret 1973/74, dock 

utan positivt resultat. Mot bakgrund av känd malmsituation och världs

marknadspriset på koppar bedömer NSG att förutsättningar föreligger 
för en fortsatt gruvdrift t. o. m. år 1978. 

Anslag 
A. Adake111repre11ade11 

1. Driftkostnader 
2. Anläggningskostnader 
3. Ersättning till Boliden AB 
4. Mervärdeskatt 
5. Kommunala skatter 
6. Förvaltnings- och 

utrednings kostnader 

B. Prospekteri11g 
7. Prospektering inom norra 

Norrbotten 
8. Prospektering inom södra 

Norrbotten 
9. Prospektering inom 

fjällkedjan 
I 0. Prospektering inom 

Västerbotten 
11. Nickelprospektering 

1974/75 

14 180 000 
750 000 

1870000 
3 350 000 

800 000 

25 000 

20 975 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Nämnden för 
statens gruv
egendom 

+ 1620000 
+ 250 000 
T 230 000 
+ 200000 

200 000 

of. 

+ 2100 000 

+ 4 564 000 

+ 5 104 000 

+ 2 728 000 

+ 3 824 000 
+ 4194000 

Före
draganden 

..!_ 2100 000 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Nämnden för Föredra-
statens gruv- ganden 
egendom 

12. Prospektering i 
Mellansverige + 500 000 

13. Järnprospektering + 1162000 
( 17 195 000) l +224550001 +20 358 001) 

C. Övrig verksamhet 
14. Undersökningar 150 000 of. 
15. Mervärdeskatt 150000 + 500 000 
16. Kommunala skatter 2 700000 + 700000 
17. Förvaltnings- och 

utredningskostnader 125 000 ' 75000 T 

18. Representation + 3 000 
3125 000 + 1278000 + 1250000 

Totalt 24100 000 +25833 000 +23 708000 

1 Medel som budgetåret 1974/75 anvisas över anslaget C 3. Sveriges geologiska 
undersökning: Prospektering m. m. 

• I detta belopp ingår kostnader för höjt lönekostnadspålägg, vilka beräknats 
till sammanlagt 379 000 kr. Dessa kostnader har inte kunnat fördelas på delpos
terna. 

Nämnden för statens gruvegendom 

Inkomster av statens gruvegendom, som redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 40 milj. 
kr., varav ca 24 milj. kr. från Adakfältet och ca 16 milj. kr. från gruv
arrenden. För innevarande budgetår beräknas motsvarande inkomster 

till 23 resp. 10 milj. kr. ökningen beror delvis på ökade metallpriser, 
vilka emellertid fluktuerar starkt. Inkomstberäkningen för Adakentre
prenaden budgetåret 1975/76 har baserats på ett kopparpris av f 800 
per ton, medan motsvarande beräkning för 1974/75 utgår från ett kop
parpris av f 600 per ton. Härvid bör också observeras att gällande för

säljningsavtal med Boliden AB utlöper vid utgången av år 1975, varför 

ett nytt avtal måste slutas. 

Bland de avtal NSG ingått under budgetåret 1973/74 märks ett op

tionsavtal med Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) angående utred

ning beträffande järnmalmsfyndigheter och företräde till arrende av sex 

områden inom Norrbottens län. Detta avtal innefattar bl. a. den s. k. 

Kaunisvaaramalmen. LKAB beräknar att under år 1975 till NSG redo
visa resultaten av pågående undersökningar av denna fyndighet. 
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A. Adakentreprenaden 

1. ökningen beror på höjda löner och materialpriser samt på att det 

är fråga om restbrytning i ett antal spridda malmpartier. 

2. Höjda anskaffningskostnader för maskiner och inventarier samt 

ökade investeringar i miljöskyddande åtgärder, bl. a. fläktanordningar. 

3. Kontraktsenlig ersättning till Boliden AB utgår med 12,5 % på 

summan av driftkostnader och anläggningskostnader och har beräknats 

till 2,1 milj. kr. 

4. Mervärdeskatt på beräknad ökad inkomst för entreprenaden från 

23 till 24 milj. kr. 

5. Beräkning på grundval av beräknat resultat för entreprenaden. 

6. Utgifter för analyser och konsulter för löpande verksamhet inkl. 

externrevisor. 

B. Prospektering 

En utökning av statens gruvegendom förutsätter prospektering. Det 

är härvid naturligt att utnyttja Sveriges geologiska undersökning (SGU), 

vars prospekteringsinsatser successivt skall överföras på uppdragsbasis 

(jfr prop. 1974: 60 s. 29, NU 1974: 23, rskr 1974: 152). NSG har vid 

medelsberäkningen för budgetåret 1975176 utgått från att ett överta

gande av ansvaret för den statliga prospekteringen efter järn och andra 
metaller i en omfattning, som i stort svarar mot omfattningen av SGU:s 
nuvarande program på berörda områden, bäst svarar mot de samlade 

<iktuella intentionerna för NSG:s och SGU:s verksamhet. Prospekte
ringsinsatserna avses i större utsträckning än tidigare bli koncentrerade 
och inriktas på slutvärdering av fyndigheter från kommersiell synpunkt 
utan att den långsiktiga prospektcringsverksamheten eftersätts. 

Totalt erfordras enligt NSG 22 455 000 kr., varav 367 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg för befintlig organisation. I beloppet ingår 
500 000 kr. avsedda att bestrida av den nya gruvlagen (1974: 342) och 
gruvkungörelsen (1974: 344) föranledda ökade kostnader för nyinmut
ningar och förlängningar av redan befintliga inmutningar. 

7. I jämförelse med SGU:s verksamhet 1974175 innebär förslaget en 
något vidgad verksamhet och en koncentration till vissa särskilt intres
santa objekt. 

8. Inom vissa angivna områden i södra Norrbotten planeras en inten

sifierad verksamhet med syfte att relativt snabbt erhålla kännedom om 

den ekonomiska potentialen hos vissa förekomster av bl. a. koppar
malm. 

9. Verksamheten är av något mindre omfattning än den som SGU 
t. n. bedriver. 
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10. Verksamheten innebär en ökning i förhållande tiil SGU:s verk

samhet 1974/75. 

11. Den av NSG planerade nickelprospekteringen innebär en minsk

ning med 12 % i jämfördsc med SGU:s planerade insats 1974175. 

Minskningen hänför sig till en lägre aktivitet i sökandet efter uppslag, 

medan undersökningar av kända uppslag avses bli bedrivna i oföränd

rad omfattning. 

12. Prospektering i Mellansverige av någon större omfattning har 

inte bedrivits av SGU under de senaste åren. Som följd av nya malm

letningsmetoder, som utvecklats vid SGU, bedöms möjligheterna att 

finna dolda malmer ha ökat. 

13. Verksamheten avser främst sammanställning av det material SGU 
erhållit genom järnmalmsinvcntcringen i Norrbotten under 1960- och 
1970-talen. 

C. övrig ,·erksamhet 

14. Utgifter för kompletterande mindre borrningar, malrnberäkning

ar, anrikningsförsök m. m. på statliga utmål. 

15. Mervärdeskatt på gruvarrenden. ökning beror på att äldre skatte
fria arrendekontrakt upphört att gälla och att nya skattepliktiga kon

trakt kommit till. 
16. Beräkning på grundval av förväntade ökade arrendeinkomster 

från JO till 16 milj. kr. 
17. Medlen avser huvudsakligen försvarsavgifter och ersättning till 

NSG:s ledamöter och extern expertis. Särskilt märks behovet av exper
ter för att belysa det ekonomiska utfallet av upplåtelseavtal och för att 

utarbeta rutiner för avrapportering och bedömning av NSG:s uppdrags

verksamhet på prospckteringsområdet. 

18. Represcntationskostnader i samband med förhandlingar och över
läggning~tr med företrädare för gruvföretag. 

Föredraganden 

I överensstämmelse med statsmakternas tidigare ställningstagande att 

SG U :s prospekteringsverksamhet successivt skall överföras till upp

dragsverksamhet (prop. 1973: .+l s. 160, NU 1973: 54, rskr 1973: 225; 

jfr prop. 1974: 60 s. 29) för(.lrdar jag - i enlighet med NSG:s förslag -

att utgifterna för statens malmprospcktering, med undantag för prospek

tering efter uran, fr. o. m. budgetåret 1975/76 bestrids från detta anslag. 

Jag anser det härvid, i likhet med NSG, angeläget att prospckteringsinsat

scrna i större utsträckning än tidigare blir koncentrerade och att de in

riktas på slutvärdcring av fyndigheter från kommersiell synpunkt utan 

att den långsiktiga prospekterings\crks:!.mheten efters~itts. 
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Anslaget bör, som framgår av sammanställningen, för nästa budgetår 

föras upp med 47 808 000 kr. Jag har därvid beräknat 20 358 000 kr. 

för sådan malmprospektering som inte avser prospektering efter uran 

(7-13), för vilken medel innevarande budgetår anvisats under anslaget 

Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. Vid min mcdels
beräkning har jag beaktat bl. a. angelägenheten av prospekteringsinsatser 
i Mellansverigc (12). Utgifterna för Adakentreprenaden (1-6) och för 

NSG:s övriga verksamhet (14-18) har jag beräknat till 23 075 000 kr. 

resp. 4 375 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens gruvegendom för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 47 808 000 kr. 
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D. ENERGIFÖRSÖRJNING 

Som tidigare har framhållits i olika sammanhang, avser regeringen att 

vid 1975 års riksmöte förelägga riksdagen särskild proposition om energi
politiken. 

Flera utredningar på energiområdet har nu slutfört sitt arbete. Alter

nativa konsumtionsprognoser och produktionsmöjligheter behandlas i 

energiprognosutredningens betänkande (SOU 1974: 64-65) Energi 1985 
2000. Förslag till program för forskning och utveckling har energi
programkommitten lämnat i betänkandet (SOU 1974: 72-76) Ener
giforskning. De organisatoriska frågorna i samband härmed tas upp i en 

inom industridepartementet upprättad promemoria (Ds I 1974: 10). En 

studie av frågor av betydelse för förläggningen av kärnkraftverk redo

visas i betänkandet (SOU 1974: 56) Närförläggning av kärnkraftverk. 
I betänkandet (SOU: 1974: 22) Vattenkraft och miljö behandlas valten

kraftutbyggnader i Klarälven, Dalälven, Ljusnan, Ljungan och Indals
älven. Betänkandena och organisationspromcmorian har remissbehand

lats. 
Vidare har avgetts del- och lägesrapporter från vissa ännu pågående 

utredningar, nämligen från petroindustriutredningen (I 1972: 04), utred

ningen (I 1972: 08) om radioaktivt avfall och utredningen (B 1974: 01) 

rörande vattenkraftutbyggnad i norra Norrland. Härutöver föreligger 
ett antal specialrapporter och särstudicr med direkt eller indirekt anknyt
ning till energiområdet. Särskilt kan framhållas redovisningsmatcrialct 
från den undersökning om möjligheterna till energibesparingar inom oli
ka samhällsområden som genomfördes under hösten 1974. 

Beredning av de energipolitiska frågorna pågår f. n. och förslag avses 
bli framlagda senare i vår. I avvaktan härpå bör i föreliggande förslag 
tiil statsbudget för budgetåret 1975176 följande anslag, som berörs av 
ställningstagandena i de energipolitiska frågorna, föras upp med oför

ändrade belopp. 

Litt. 
och nr 

D.2 
D.3 
D.4 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
I: F. 1 

Anslagsrubrik 

Kostnader för vissa nämnder 
Främjande av landsbygdens clcktrificring 
Statens kärnkraftinspektion 
Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi 
Utvccklingsarbete rörande utvinning av uran 
Särskilda säkerhctsarbcten inom kärncnergiområdet 
Internationellt atomcnergisamarbctc 
Kraftstationer m. rn. 
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D 1. Statens elektriska inspektion 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

2 938188 
3 205 000 
3 528 000 

Elektriska inspektionen är den lokala statliga organisationen med upp
gift att utöva tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och hand

lägga därmed sammanhängande frågor. Kungl. Maj:t har utfärdat in

struktion för inspektionen (1965: 647, ändrad senast 1973: 587). Inspek

tionen är organiserad på fem distrikt med kontor i Hässleholm, Kristine

hamn, Stockholm, Hudiksvall och Skellefteå. Statens industriverk är 

chefsmyndighet för inspektionen. Chef inom varje distrikt är en över

inspektör som har uppgifter även som specialinspektör inom yrkesin

spcktionen. 

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Statens Föredra-
industriverk ganden 

Personal 
Handläggande personal 22 + 1 I of. 
Övrig personal 15 of. 

37 + 1 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 2480 000 +367000 +289000 
Sjukvård 5000 of. of. 
Reseersä ttningar 194000 + 20000 + 11 000 

därav utrikes resor (10000) (+ 5 000) (of.) 
Lokalkostnader 361 000 + 10000 + 10000 
Expenser 166 000 + 47 000 + 13 000 

därav engångsutgifter ( + 25 000) (+ 5 000) 

3 206 000 +444000 +323 000 

Uppbördsmedel 
Försäljning av ritningar I 000 of. of. 

Nettoutgift 3 205 000 +444 000 +323000 

Statens industriverk 

1. Löne- och prisomräkning 324 000 kr., varav 85 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet räknar statens industriverk med indragning av en 

tjänst som förste distriktsingenjör, minskning av medel till tillfällig per
sonal samt till resor och expenser ( -176 000 kr.). Konsekvenserna för 

verksamheten blir att resurserna för tillsynsuppgifter och arbetarskydd 

minskar. 
3. Som förstärkning av tillsynsverksamheten i västra distriktet behövs 

en tjänst som förste distriktsingenjör ( + 78 000 kr.). 
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4. Anslagsposten till expenser bör räknas upp med 23 000 kr. av
seende kartanskaffning och inköp av dokumentskåp, kontorsmaskiner 
m. m. och med 5 000 kr. för personalutbildning. 

5. Till följd av personalförstärkningen bör anslagsposten Reseersätt
ningar räknas upp med 8 000 kr. och anslagsposten Expenser med 6 000 

kr. Begränsningen till 10 000 kr. för utrikes resor bör höjas till 15 000 kr. 

Föredraganden 

~led hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att ti!i Statens elektriska inspektion för budgetåret 1975/76 an

visa ett förslagsanslag av 3 528 000 kr. 

D 2. Kostnader för vissa nämnder 

D 3. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

D 4. Statens kärnkraftinspektion 

På riksstaten för budgetåret 1974/75 har under dessa anslagsrubriker 
anvisats resp. ett förslagsanslag av 43 000 kr., ett reservationsanslag av 

9 milj. kr. och ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag anfört under inledningen till detta avsnitt 

bör i statsbudgetförslaget dessa anslag föras upp med oförändrade be
lopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1975176 beräkna 
1. till Kostnader för vissa nämnder ett förslagsanslag av 43 000 

kr., 
2. till Friimjande av la11dsbygde11s clektrifiering ett rcscrvations

anslag av 9 000 000 kr., 
3. till Statens kämkraftillspektion ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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E. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Y crksamheten ,·id styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndig

het för statens stöd till teknisk forskning och industriellt utveeklings

arbete. 
STU skall enligt instruktionen (1968: 404, omtryckt 1972: 608, änd

rad senast 1974: 196) bl. a. följa den tekniska utvecklingen, initiera 

samarbete, ta initiativ till och stödja teknisk forskning och industriellt 

m ,·ecklingsarbcte samt ge råd och stöd åt uppfinnare och förmedla 

forskningsresultat till kommersiellt utnyttjande. 

STU leds av en styrelse. Chef för ämbetsverket är en generaldirektör, 

som biträds av en planeringsdirektör. Inom verket finns fyra enheter, 
nämligen administratirn enheten, utvecklingsenheten, internationella en

hden samt rådgivnings- och förmedlingsenheten. 

STU svarar även för medelsförvaltning och administration åt statens 

räd för vetenskaplig information och dokumentation (SINFDOK) och 

för administration åt statens utvecklingsfond. SINFDOK ansvarar för 

planering och samordning av verksamheten inom området vetenskaplig 

och teknisk information och dokumentation i Sverige och för interna

tim1ellt samarbete på detta område. SINFDOK fördelar stöd till projekt 

inom dels allmän information och dokumentation, som inte kan hän

föras till visst ämnesområde, dels teknisk information och dokumenta

tiL'ri, 

\'id STU fanns den l juli 1974 99 anställda, varav 53 handläggare. 
STU tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöks

,·crksamhcten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Föl
j:inde programindelning gäller t.v. för verksamheten vid STU. 

1. Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhct 
.., Utrednings- och plancringsvcrksamhet 

-" Rådgivnings- och förmedlingsverksamhct 
-+. Drift av forskningsstationer 

Programmet Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklings-
,·crksamhet indelas i följande delprogram. 

;,;. Stöd till behovsområden 

b. Informations- och dokumentationsverksamhet 
c. Internationell kontaktverksamhet 

STU:s verksamhet under programmen 1-3 finansieras från reserva

tionsanslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och 
ut\ .:ek! ing. 
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Program 4 finansieras från förslagsanslagct Styrelsen för teknisk ut

veckling: Drift av forskningsstationer. Sistnämnda anslag får i princip 

inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditetspro

blem för driften av forskningsstationer disponerar STU en rörlig kredit 

i riksgäldskontoret på 100 000 kr. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget Styrel

sen för teknisk utveckling: Utrustning. 

E 1. Styrelsen för teknisk ;: · ·:eckling: Teknisk forskning 
och utveckling 

] 973/74 Utgift 1147 06~- 11.8 Reservation 

1974/75 Anslag 191 000 000 

1975/76 Förslag 210 100 000 

' Disponerat 160 090 000. 

69 703 412 

översikt av kostnader och finansiering budgetåren 1973/74-1975/ 
76 (i milj. kr.). 

1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknar 

STU Före-
dra-
ganden 

Program/kostnader 
1. Finansiellt stöd till teknisk 

FoU-verksamhet 159,2 185,5 306,9 197,5 
2. Utrednings- och planerings-

verksamhet 2,1 1,1 0,9 1,1 
3. Rådgivnings- och förmcd-

lingsverksamhct 4,7 14,3 17,3 15,5 

Summa kostnader 166,0 200,9 325,1 214,1 

Avgår finansiering utöver 
anslag 

Intäkter (återbetalning) 5,9 4,0 4,0 4,0 
Reservationer 3,0 5,9 

Summa anslag 157,1 191,0 321,l 210,l 

Styrelsen för teknisk utveckling 

Program 1. Finansiellt stöd till teknisk forsknings-· och utvecklingsvcrksamhct 

Programmet avser finansiellt stöd till tillämpad teknisk forskning och 

industriellt utvecklingsarbete. Stöd lämnas i regel som bidrag med krav 

på återbetalning i de fall projekten leder till kommersiellt exploaterings

bara produkter eller metoder. Stöd till industriellt utvecklingsarbete kan 
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lämnas även såsom lån. Enligt särskilt bemyndigande kan flerårigt stöd 
lämnas dels till forsknings- och utvecklingsprojekt, dels enligt avtal med 
företrädare för industribranscher eller grupper av företag till fleråriga 

kollektiva forskningsprogram. 
I programmet ingår förutom STU:s egen informations- och doku

mcntalionsverksamhet även del av den verksamhet som bedrivs av 
SINFDOK och den av STU bedrivna eller understödda internationella 
kontakt- och samarbetsverksamheten. Inom ramen för den i samarbete 
med Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A) bedrivna kontaktverksam

heten finns kontaktmän i Paris, Washington, Bonn, Moskva och Tokyo, 

vilka tillika är förordnade som teknisk-vetenskapliga attacheer vid resp. 
ambassad. En teknisk-vetenskaplig rådgivare finns i London. För verk
samheten finns en av chefen för industridepartementet tillsatt berednings

grupp med företrädare för utrikes- och industridepartementen samt IV A 
och STU. 

översikt av kostnader och finansiering för program 1 budgetåren 
1973/74-1975/76 (i milj. kr.). 

Program 1 1973/74 1974/75 1975/76 
De/program Utfall Beräknar 

STU Före-
dra-
ganden 

la. Stöd till behovsområden 149,5 174,6 288,4 184,5 
l b. Informations- och dokumen-

tationsverksamhet 6,1 6,8 11,9 7,5 
l c. Internationella kontakter 3,6 4,1 6,6 5,5 

Summa kostnader 159,2 185,5 306,9 197,5 

STU framhåller i sin anslagsframställning, att STU svarar för ca 
10 % av insatserna i landet i fråga om teknisk utveckling, varför det är 
naturligt att STU:s verksamhet i första hand inriktas på att komplettera 
och stödja andra insatser och verksamheter. STU kommer sålunda en
dast att göra insatser inom en del av sitt ansvarsområde. Samtidigt be
tonar STU att det område som STU måste överblicka för att kunna på 
ett riktigt sätt prioritera sina insatser måste vara väsentlig större än 
STU:s ansvarsområde. 

Merparten av det tekniska utvecklingsarbetet i landet sker inom in
dustrin, i vissa fall med stöd av STU. Stödet har - påpekar STU -
olika effekter beroende på företagens storlek. Generellt kan sägas att 
de större företagen genom STU :s stöd stimuleras till framför allt mer 
långsiktigt tekniskt utvecklingsarbete, medan de mindre företagens be
gränsade resurser för utvecklingsarbete bestämmer projektens karaktär_ 
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För de mindre företagen är finansieringen huvudproblemet och den 

hittillsvarande erfarenheten visar att många av de mindre företagen 

endast genom STU ges möjligheter till önskvärt risktagande i sitt tek

niska utvecklingsarbctc. 
En utredning pågår inom STU i samarbete med företagareföreningar

na och de kollektiva forskningsinstituten angående möjligheterna att 

förbättra servicen vad beträffar teknisk forskning och utveckling (FoU) 

till de mindre företagen och enskilda uppfinnare genom utnyttjande av 

dessa institut. En försöksverksamhet vid fem institut har inletts den 1 

januari 1975. 
STU framhåller, att fördelningen av stöd mellan de mer långsiktiga 

insatserna för att bygga upp en erforderlig kunskapsbredd och bastek

nologi och de mer kortsiktiga insatserna på konkreta tekniska utveck
lingsprojekt utgör ett grundläggande avvägningsproblem. Energifrågan 

har pr1 ett dramatiskt sätt pekat på behoven av alternativa tekniska lös
ningar och därigenom betydelsen av en medveten avvägning mellan in

satser för att ta fram alternativ teknologi relativt insatserna för att lösa 

behov med känd teknologi. 

Forskningsrådsutredningen (U 1972: 02) överlämnade våren 1974 ett 

förslag om utformningen av stödet till den mot tekniska tillämpningar 

riktade grundforskningen. Detta förslag innebar bl. a. att en särskild 

nämnd skulle inrättas inom STU med uppgift att stödja sådan forsk
ning. 

STU framhåller i anslutning till detta förslag, att det grundläggande 

problemet vid långsiktig kunskapsuppbyggnad är att bchovsanknytning
en ofta är svår och ibland olämplig att ange på ett entydigt sätt. En 

nämnd med ett delvis övergripande ansvar för det tekniska forsknings
fältet skulle därför för STU innebära behov av vissa förändringar i pla

neringssystemets arbets- och budgetrutiner. Den pågående behandlingen 
inom STU avser att utforma alternativa förslag i dessa avseenden. 

D e l p r o g r a m 1 a. S t ö d t i 11 b e h o v s o m r å d e n 

översikt av kostnader och förslag för delprogrammet 1 a budgetåren 

1973,74-1975176 (i milj. kr.). 
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Behovsområde 

1. Energiteknik 
2. Materialteknik 
3. Transportteknik 
4. Produktionsteknik 
5. Kemi-, skogs- och 

träteknik 
6. Informationsbehandling samt 

styr- och komponentteknik 
7. Miljövårdsteknik 
8. Socialteknik inkl. 

läkemedelsteknik 
9. Livsmedelsteknik 

10. Naturresursteknik 

Rymdverksam het 
Skeppsteknik och 
uppfinnings utveckling 
Reserverad delpost 

Summa kostnader 

1973/74 
Utfall 

8,0 
23,8 

7,9 
16,0 

16,6 

18,I 
9,6 

20,5 
12,3 
6,1 

138,9 

3,6 

7,0 

149,5 

1974/75 
Budget 

12,4 
30,1 

9,2 
21,0 

19,0 

19,4 
10,7 

22,0 
14,0 

7,1 

164,9 

4,6 

5,1 

174,6 

129 

1975/76 
Beräknar 
STU 

27,4 
41,9 
17,3 
37,1 

35,8 

36,3 
19,0 

34,6 
21,9 
12,0 

283,3 

5,1 

288,4 

Beviljade belopp under budgetåret 1973/74 fördelade sig mellan olika 
kategorier av anslagsmottagare enligt följande sammanställning (i milj. 
kr.). 

Belopp Andel i% 

Högskolor och universitet 34 26 
Forskningsinstitut 44 34 
Företag 32 25 
Utvecklings bolag 13 10 
Enskilda uppfinnare• 2 2 
Branschorganisationer 4 3 

129 100 

1 Härutöver utgick 5 milj. kr. under program 3. 

I det följande redovisas i korthet för varje behovsområde STU:s 
förslag vid ökad ambitionsnivå budgetåret 1975176. Vidare redovisas 
i anslutning till behovsområdet Produktionsteknik förslag som lagts fram 
av grafiska kommitten. Även statens delegations för rymdverksamhet an
slagsframställning i vad avser detta anslag redovisas här. 

Energiteknik. STU framhåller, att FoU-resurserna inom området har 
ringa bredd och att den konsumtionsinriktade forskningen är otillräck
ligt utvecklad. På grund av den speciella karaktären hos marknaden 
för energitekniska produkter förutser STU behov av att stödja pro
jekt förhållandevis långt i utvecklingskedjan. 

En ökad satsning föreslås främst på effektivisering av energiproduk-

_, Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 
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tian, -distribution och -konsumtion för samtliga sektorer. Särskilt prio
riteras effektivisering av energikonsumtion. inom delområdet byggna

ders encrgiförsörjning. 
STU anser att, från såväl prioritets- som planeringssynpunkt, energi

besparande projekt direkt knutna till industriella produktionsprocesser 
i allmänhet bör stödjas inom resp. behovsområde. 

Materialteknik. ökade insatser föreslås för utveckling av gjutmeto
der, för legeringsutveckling rörande lättmetallgjutgods och vissa hård
metaller, för modifiering av kommersiella polymerprodukter, för ut
veckling av keramiska material för ugnsinfodring och höghållfast be

tong samt för arbeten avseende appliccringsteknik för organiska belägg
ningar och provningsmetodik. 

Transportteknik. Ytterligare insatser föreslås för godstransportområ
det. Kraftigt ökade insatser föreslås för utveckling av fordon och for
donskomponcntcr samt styrsystem med tillämpning inom kollektiva 
trafiksystem. 

Produktionsteknik. Dominerande inom programmet är insatserna för 
verkstadsindustrin. 

Kraftigt ökade insatser föreslås för projekt, som har goda förutsätt
ningar att leda till produkter eller metoder för en internationell mark
nad, liksom för fortsatt uppbyggnad av produktionstekniken inom olika 
industribranscher. Speciell uppmärksamhet bör ges utvecklingsprojekt 
hos den mindre och medelstora industrin inom gjuteribranschen och 
metallmanufakturbranschen samt textilindustrins produktionsteknik. 

Grafiska kommittens förslag i betänkandet (SOU 1974: 34) Grafisk 
industri i omvandling har tidigare behandlats under inledningen till 
avsnittet Industri m. m. (s. 46). Som nämnts där, kommer de av kom
mittens förslag som gäller den kollektiva branschforskningen samt råd
givnings- och informationsverksamheten att tas upp i detta samman
hang. Kommitten föreslår att det statliga stödet till den kollektiva 
branschforskning som sker vid Grafiska forskningslaboratoriet (GFL) 
ökas. Kommitten framhåller vikten av att den vid GFL påbörjade in

riktningen av forskning på förbättrad arbetsmiljö fortsätter och utvidgas. 

I syfte att skapa en förbättrad informations- och rådgivningsverksamhet, 

riktad till i första hand de mindre företagen, föreslår kommitten vidare 

en statligt finansierad konsulentverksamhet med placering vid GFL. 

Kommitten framhåller vikten av att de sociala och de tekniska frågorna 
integreras i denna verksamhet. 

Kommittens förslag om ökat statligt s t ö d t i 11 d e n k o I I e k

t i va b r an s c h f o r s k ni n g en möter positivt gensvar hos samt

liga remissinstanser som yttrat sig på denna punkt. Landsorganisationen 

i Sverige (LO) framhåller dock att en sådan satsning bör ske i enlighet 

med gällande praxis, vad gäller branschens eget ekonomiska engage-
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mang, och anför vidare att de mindre och medelstora företagens pro
blem särskilt måste beaktas i forskningen. STU framhåller i sitt yttrande 
att STU:s principiella inställning till målsättning för FoU-satsningar rö
rande den grafiska industrin i hög grad svarar mot inriktningen av de i 
betänkandet föreslagna åtgärderna. STU finner det i princip riktigt att 
arbetsprogrammet vid GFL får en starkare inriktning mot de mindre 
företagens behov och då särskilt inom arbetsmiljöområdet. Beträffande 

finansieringen av det av kommitten föreslagna ökade statliga stödet till 
den kollektiva forskningen föreslår STU att denna fråga tas upp vid de 

kommande förhandlingarna om det kollektiva stödet till GFL för nästa 
avtalsperiod. De remissinstanser som uttalat sig rörande kommittens för
slag om att inrätta en stat 1 i g t fin a n si era d kon s u lent
v er k s a m h e t anser att detta är en framkomlig väg för att effektivi
sera informations- och rådgivningsverksamheten till i första hand de 
mindre och medelstora företagen. LO understryker särskilt att konsu
lenternas uppgift inte enbart skall vara att främja övergången till ny 
teknik utan också bevaka att detta sker på ett från de anställdas syn
punkt välavvägt sätt. Beträffande konsulentfunk;tipnens organisatoriska 
placering har remissinstanserna skilda uppfattningar. Sålunda finner LO 

och Grafiska förbundet övervägande skäl tala för en anknytning till sta
tens industriverk, medan STU, GFL, Grafiska arbetsgivare- och ind11-

striorga11isatio11erna m. fl. ansluter sig till kommittens förslag om att 
verksamheten knyts till GFL. Statens industriverk finner den organisa
toriska frågan vara av underordnad betydelse, men framhåller att verket 
via bl. a. företagareföreningarna redan nu har goda kontaktvägar till de 
mindre företagen. 

Kemi-, skogs- och träteknik. ökade insatser föreslås för processer 
och produkter för återvinning och utnyttjande av f. n. lågvärda råma
terial, för energisnåla separationsprocesser och metallurgiska processer 
samt för flexibla, för svensk kemisk industri speciellt lämpade pro
duktionsprocesser. Inom mindre och medelstor massa- och pappers
industri bör en marknadsorienterad produktutveckling stimuleras, vil
ket kräver ökade insatser vid sidan av den kollektiva forskningen. Be
hovet av resurser för process- och produktutveckling inom träindustrin 
belyses f. n. i en pågående branschutredning med deltagande av STU. 

lnf ormationsbelzandling samt styr- och komponentteknik. D a ta in
d u st r i utredning c n (I 1971: 02) har avgivit betänkandet (SOU 
197-k 10) Data och näringspolitik 74. Betänkandet, som innehåller bl.a. 
förslag rörande forskning, utveckling och standardisering på dataom
rådet, har tidigare redovisats i inledningen till avsnittet Industri m. m. 
(sid. 32). 

STU anför att statsmakternas ställningstaganden till dataindustriut
rcdningens betänkande kommer att väsentligt påverka både betingel-
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serna för teknisk utveckling inom området och STU:s program inom 
datasektorn. 

En ökning av resurserna föreslås främst bli utnyttjad för att stärka 
insatserna på grundläggande metodik- och teknikutveckling, liksom på 
tillämpningsorienterad systemutveckling inom delområdet informations
behandling med tillämpad matematik, särskilt avseende planering och 
styrning, databasmetodik och man/datorkommunikation. Dessutom fö
reslås ökade insatser för industriellt inriktad mät-, regler- och prov
ningsteknisk utveckling och för grundläggande kunskapsökning och 
industriellt utvecklingsarbete, särskilt hos mindre och medelstora före
tag, avseende nya elektroniska och optiska system och komponenter. 

Miljövårdsteknik. Inom området finns i stort sett inte någon ordinär, 
etablerad marknad, varför projektstöd ofta måste ges långt fram i pro
jektens utveckling. Det bör samtidigt noteras att statens naturvårdsverk 
nu i ökad utsträckning avses bevilja bidrag till försöksanläggningar, 
vid vilka nya metoder prövas. 

ökade insatser föreslås för branschprojekt avseende vattenrening 
inom industrin, för projekt avseende den mindre industrins miljöpro
blem och för en fortsatt kraftig satsning på utveckling av förbättrad 
återvinningsteknik och metoder och utrustning för slambehandling. 
ökade insatser krävs också för uppföljning av tidigare projekt avseende 
buller och miljömätteknik. 

Socialteknik. En fortsatt kraftig ökning föreslås av pågående och nya 
branschvisa insatser på arbetsmiljöområdet. På handikappområdet före
slås en kraftigt ökad satsning som bl. a. inriktas på rörelsehindrade och 
deras förflyttning samt på arbetshjälpmedel för handikappade. 

ökade insatser föreslås också inom konsumentteknik och för medi
cinskt effektivare sjuk- och hälsovård till samhällsekonomiskt rimliga 
kostnader. Inom området läkemedelsteknik föreslås ökad satsning på 
sådan metodforskning som har betydelse för utprovning av nya läke
medel. 

Livsmedelsteknik. ökade insatser föreslås för nyttiggörande av fram
komna processer på protein- och fermentationsområdet samt för nya 
produktionsmetoder avseende huvudkomponenterna fett och kolhydrat, 
baserade på inhemska regenererbara råvaror. ökade insatser föreslås 
också för apparatur för matberedning och skonsam men energisnål 
torkning, för nya industriella enhetsoperationer och för industriell till
lämpning av enzymteknologi. 

Naturresursteknik. En ökad insats förslås inom prospekteringsteknik 
med inriktning mot djupbelägna traditionella malmer och ytligt belägna 
fattiga malmer. Viss ökning av insatserna förslås på teknik för kon
tinuerlig malmbrytning och för anrikning av fattiga malmer. STU fick 
den 5 april 1974 i uppdrag av Kungl. Maj:t att utreda havstekniska 
forsknings- och utvecklingsfrågor. Insatser på en högre ambitionsnivå 
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inom havsteknik kommer att beräknas, när visst underlag från detta 
utredningsarbete föreligger. 

Statens delegation för rymdverksamhet, som innevarande budgetår 
disponerar 4,6 milj. kr. under detta anslag, föreslår, att 6 341 000 kr. 
anvisas för rymdvcrksamhet budgetåret 1975/76. STU har för detta 
ändamål i sitt förslag tagit upp 5,1 milj. kr. Delegationen föreslår en 
ökad insats inom fjärranalysverksamheten, bl. a. med inriktning på 
övervakning av oljeutsläpp i Östersjön. 

Kungl. Maj :t har - med stöd av riksdagens bemyndigande - för 
budgetåret 1974/75 medgivit STU att - i vissa fall dock under förbe
håll av Kungl. Maj:ts godkännande - ingå avtal och fatta beslut rö
rande flerårigt stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklings
arbete m. m., vilket - inberäknat löpande avtal och beslut - innebär 
åtaganden om högst 85 milj. kr. för löpande budgetår och därefter 10 
milj. kr. mindre för varje budgetår under en fyraårsperiod. STU föreslår 
att de angivna beloppen ökas med 20 milj. kr. vid oförändrad ambitions
nivå och med 35 milj. kr. vid anslagstilldelning enligt STU:s förslag. 

D e 1 p r o g r a m 1 b. I n form a tio n s- o c h dokument a
t i o n s verksamhet 

STU föreslår en kraftigt ökad insats på SINFDOK:s arbete avseende 
bl. a. datanät, värdcringsmetoder och industrins informationsbehov. 

I en översikt av utvecklingen inom sitt område fäster SINFDOK 
uppmärksamheten på de problem som uppkommer då försöksverksam
het, som bedrivits med hjälp av bidrag från SINFDOK, nått tillräcklig 
mognad. Sådan verksamhet bör enligt SINFDOK institutionaliseras, så 
att SINFDOK:s medel inte behöver användas för ren operativ verksam
het. 

D e 1 p r o g r a m 1 c. I n t e r n a t i o n e 11 a k o n t a k t e r 

STU föreslår en kraftigt ökad insats på bevakning av och informa
tion om internationella förhållanden, huvudsakligen genom de teknisk
vetenskapliga attacbeerna, men även genom bilaterala kontaktorgan. En 
kraftig ökning föreslås också på projektsamverkan med andra länder. 
Sådan samverkan sker i dag huvudsakligen inom ramen för bilaterala 
avtal med vissa öststater, men bör utvidgas även till andra länder. 

Program 2. Utrednings- och planeringsverksamhet 

Programmet avser löpande övergripande planering och uppföljning 
av verksamheten, analyser av policyutveckling, utveckling av planerings
metoder och teknikvärdering. 

En utredning i syfte att närmare klarlägga STU:s behov av långsik
tig planering pågår. 
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Program 3. Rådgivnings- och förmedlingsverksambet 

STU:s program för rådgivnings- och förmedlingsverksamhet syftar 
dels till att skapa bättre förutsättningar för nyskapande av teknik, dels 
till effektivare utnyttjande av känd teknik. Förstnämnda ändamål främ
jas bl.a. genom att uppfinnare lämnas råd samt ekonomisk och admi
nistrativ hjälp. Det senare ändamålet främjas genom olika förmedlan
de åtgärder, genom biträde vid exploatering av forskningsresultat, ge
nom åtgärder för att förbättra kontakten mellan universitet, högskolor 
och forskningsinstitutioner å ena sidan och näringslivet å andra sidan 
samt genom särskilda insatser avseende forskningsstationer. 

Det ekonomiska stödet till utveckling av uppfinningar, som lämnas 
inom ramen för detta program, har till syfte att stödja nya uppslag till 
tekniska utvecklingsideer, oberoende av rådande angelägenhetsgrade
ring vad beträffar stödet till tekniska forsknings- och utvecklingspro
jekt under program 1. 

STU föreslår en kraftig ökning av det projektbundna stödet till upp
finningsutveckling och en motsvarande ökning av resurserna för upp
finnarservice. Kraf~;'.:\. ökade resurser föreslås också till industriell ut
vecklingsservice tiii · ;1dre och medelstora företag, särskilt vad gäller 
den uppsökande vcri »!mheten. 

STU lägger slutligen fram vissa förslag i personalfrågor. Bl. a. 
föreslås tre extra tjänster för överingenjör bli utbytta mot extra ordi
narie. 

Föredraganden 

Teknisk utveckling är ett medel att förändra samhället. Den har 
därför främst intresse som metod att lösa problem på en rad av sam
hällets viktiga områden. I strävandena att nå de mål som har satts 
upp för exempelvis industripolitiken, miljöpolitiken, energipolitiken cch 
socialpolitiken har teknisk forskning och utveckling en viktig roll. STU 
är samhäIJcts centrala instrument för sådana insatser. 

Under år 1974 har två utredningar tillsatts, som i hög grad berör 
STU :s framtida verksamhet. Jag vill inledningsvis redovisa utredning
arnas huvudsakliga arbetsuppgifter. 

I anledning av riksdagens beslut (NU 1974: 32, rskr 1974: 224) och 
enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 15 november 1974 har jag 
tillkallat sakkunniga (I 1974: 06) med uppgift att göra en översyn av 
STU :s organisation och verksamhetsformcr. De sakkunniga skall för

utom att kartlägga för- och nackdelar med ämbetsverksform resp. stift
telseform även göra en bedömning av STU:s verksamhet i ett större 
näringspolitiskt sammanhang och se över STU:s stödformer. 

Vad gäller STU:s uppgift att med hjälp av tillgänglig eller ny teknik 
främja utvecklingen inom olika samhällssektorer, skall de sakkunniga 
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utreda samordningen mellan STU och sektoransvariga myndigheter 

samt öHiga herörda parter. De sakkunniga skall vidare överväga på 

vilket s:itt STU :s uppgift att främja industrins innovationsverksamhet 
och tekniska kvalitet kan effektiviseras och samordnas med andra myn

digheters och organisationers verksamheter inom samma område både 

på central och regional nivå. Slutligen skall de sakkunniga pröva av

vägningen av stödet avseende STU:s uppgift att höja den vetenskap

liga nivan och öka kunnandet inom skilda områden. 

De sakkunniga skall med utgångspunkt i dessa överväganden lämna 

principförslag till programstruktur, arbetsformer och organisation för 
STU. De skall också lämna närmare förslag på hur STU:s stödformer 
kan för;indras för att nå största möjliga effekt. Arbetet skall bedrivas 
skynd~<:m:. 

Enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande har jag vidare tillkallat sak
kunniga (I 1974: 01) med uppgift att utreda frågan om finansiering av 

stöd till industriell forskning och utveckling. Utredningen skall över
väga formerna för finansiering av statligt stöd till industriell forskning 

och u:Yeckling, bl. a. via STU, och lämna förslag till lämplig utform
ning av ett avgiftssystem för detta ändamål. 

Jag vill vidare nämna att riksrevisionsverket f. n. genomför en för
valtnings;cvision vid STU. Resultatet av revisionen väntas föreligga in
om kort. 

Vid min anmälan av detta anslag för de närmast föregående budget
åren har jag betonat vikten av att den mindre och medelstora industrins 
utvecklingjnsatser stöds. Av rapporten (SOU 1974: 14) Industrins forsk
nings- och utvccklingsverksamhet från den inom industridepartementet 

genomförda industristrukturutredningen framgår, att företag med mindre 
än 500 r1ns'.dlda år 1974 svarade för 37 'Jo av den totala industripro
duktionen, men endast för 12 % av forsknings- och utvecklingsverk
samheten. En så låg satsning kan på sikt minska dessa företags konkur
renskraft. Det är därför viktigt att insatser görs för att stimulera den 
mindre och medelstora industrins satsningar på industriellt utvecklings-· 
arbete och kollektiv teknisk forskning. Jag bedömer det lämpligt att 
STU planerar sina insatser på detta område i samråd med statens 
industriverk och genomför dem med utnyttjande av det regionala kon
taktnät so:n byggs upp med hjälp av bl. a. företagareföreningama. En 

viktig del :-.v dessa insatser utgörs av verksamheten under STU:s pro

gram 3. Rådgivnings- och förmedlingsverksamhet. 
I detta sammanhang vill jag närmare beröra STU:s satsningar på 

kollekti\· teknisk forskning. Syftet med dessa satsningar är främst att 
öka olika industribranschers insatser inom forsknings- och utvecklings

omr~1det och öka deras möjligheter att tillgodogöra sig ny teknik. Som 
en riktpunkt gäller att industrin bör svara för större delen av det av
talshundna stödet till ett kollektivt forskningsprogram. Jag vill erinra om 
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att jag tidigare har framhållit (prop. 1971: 1 bil. 15 s. 89) att starka 
samhällsintressen kan motivera ett frångående av denna regel. 

Ett särskilt problem i sammanhanget är i vilken utsträckning ut
ländska företag skall medges att delta i satsningarna på kollektiv 
forskning. Jag anser att utländsk delfinansiering av sådan forskning är 
till fördel, så länge inte forskningsinriktningen påverkas till förfång för 
nationella behov. Forskningsprogrammets inriktning mot projekt intres
santa för svenska företag i en bransch bör enligt min mening säkerställas 
genom att dessa företag får ett avgörande inflytande över programmets 
utformning. Med svenskt företag avser jag i detta sammanhang företag 
som har tillverkning och företagsledning i Sverige. 

Jag redovisade vid min anmälan av detta anslag föregående bud
getår att jag tillkallat en programkommitte (I 1973: 06) för att utarbeta 
förslag till forsknings- och utvecklingsprogram inom energiområdet. 
Kommittens betänkande (SOU 1974: 72-76) Energiforskning - pro
gram för forskning och utveckling har remissbehandlats. Kungl. Maj:t 
har givit kommitten tilläggsdirektiv med vissa kompletterande utred
ningsuppgifter avseende bl. a. kostnaderna för prototyp- och demonstra
tionsanläggningar på energiområdet. Som redan har nämnts avser jag, att 
senare föreslå regeringen att lägga fram en proposition om energifrå
gorna till 1975 års riks;!'Öte. Med anledning härav kommer jag nu inte 
att vidare beröra frågorna om stöd till forskning och utveckling inom 
energiområdet och inte i detta sammanhang att beräkna medel för ända
målet under detta anslag. 

Det datatekniska området kännetecknas av en intensiv forsknings
och utvecklingsverksamhet. En omfattande sådan verksamhet är nöd
vändig även i Sverige för vidareutvecklingen av såväl datateknikens an
vändning som dataindustrin i vid mening. Med denna utgångspunkt har 
d a t a i n d u s t r i u t r e d n i n g e n lagt fram en rad förslag om hur 
det fortsatta stödet till forskning och utveckling bör utformas. Utred
ningen har vidare föreslagit åtgärder rörande standardisering. Jag kom
mer nu att behandla dessa förslag. Utredningens övriga förslag har jag 
tidigare behandlat under inledningen till avsnittet Industri m. m. (s. 

31--45). 

STU svarar för en övervägande del av stödet till d a t a t e k n i s k 
forskning och ut veck I in g. Utredningen föreslår att STU 
får en betydande resursförstärkning för verksamhet på det datatekniska 

området. Till stöd för förslaget anför utredningen behovet av ökad 
grundläggande forskning, vars resultat kan komma användarna till del 
och på sikt främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. Utred

ningen hävdar vidare, att ett utvecklingsstöd till svensk datorindustri 
är en nödvändighet för att denna industri skall kunna fortleva och ex
pandera. På denna senare punkt förutser utredningen även ett behov av 
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stora punktvisa insatser utöver ett fortlöpande utvecklingsstöd från 
STU. Denna fråga har föranlett ett särskilt yttrande av två av utred
ningens sakkunniga, som i sammanhanget diskuterar även vissa struk
turproblem inom branschen. 

Frågan om direkta åtgärder för den svenska datorindustrins produkt
utveckling förtjänar särskild uppmärksamhet, men som jag tidigare 
framhållit (s. 42) är jag inte beredd att ta ställning till denna fråga. Jag 
inskränker mig därför nu till att behandla den datatekniska forskning 
och utveckling, vars primära syfte är att främja användningen av data

teknik. 

Flertalet remissinstanser stöder utredningens förslag till ökat statligt 
stöd till forskning och utveckling på dataområdet och anser i likhet 
med utredningen att STU är det organ som bör ombesörja fördelningen 
av stödet. Några remissinstanser anmäler osäkerhet om storleken på de 
föreslagna satsningarna. 

Jag delar uppfattningen hos utredningen och flertalet remissinstanser, 
att STU bör få ökade resurser att stödja forskning och utveckling rö
rande datateknik och informationsbehandling. Den verksamhet jag nu 
talar om syftar alltså inte till att i första hand främja produktutveck
lingen inom datorindustrin utan har sin största betydelse genom att 
den gagnar en ändamålsenlig användning av datatekniken inom för
valtning och näringsliv. 

STU stöder f. n. sådant datatekniskt forsknings- och utvecklirtgs
arbete inom praktiskt taget samtliga behovsområden i vilka styrelsen or
ganiserat sin verksamhet. Inom behovsområdet informationsbehandling 
samt styr- och komponentteknik utgår stöd bl. a. till grundläggande 
system- och metodutveckling på programvaruområdet och till utveck
ling av viktiga datatekniska tillämpningar inom mät- och reglertekniken .. 
Även undervisningsteknologin får datatekniskt utvecklingsstöd inom 
detta behovsområde. På flertalet övriga behovsområden, t. ex. produk
tionsteknik, socialteknik och skeppsteknik, lämnas stöd till datatekniska 
utvecklingsprojekt som ofta utförs i samarbete med användare och in
dustrier utanför dataområdet. 

Jag anser att denna allmänna inriktning av STU:s datatekniska verk
samhet är riktig och jag finner det helt naturligt att stöd till datatekniskt 
utvecklingsarbete förekommer inom flertalet av STU :s behovsområden. 
Det är väsentligt att forskning och utveckling på programvaruområdet 
får ökat stöd. Det är likaså väsentligt att datatekniska tillämpningar ut
vecklas inom olika samhällssektorer och industribranscher. 

Utvecklingen på dataområdet skapar nya möjligheter att lösa problem 
på olika samhällsområden. En viktig uppgift för STU är att i samarbete 
med olika dataanvändare definiera sådana problem och analysera möj
liga lösningar. STU bör också på dataområdet liksom på andra om-
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råden i större utsträckning kunna ge utvecklingsstöd direkt till använ
dare inom offentlig sektor, som sedan i sin tur kan anlita dataindustrin. 

För stora delar av industrin kommer användningen av datateknik att 

få en allt större betydelse. Idag dominerar de administrativa tillämp
ningarna. l framtiden kommer datatekniska hjälpmedel att användas i 

stor utstriickning i industrins processer och tillverkning. Även många in
dustriprodukter kommer att innehålla alltmer datateknisk utrustning. 
STU kan genom att stödja industriella datatekniska projekt inom olika 
bchovsområden främja denna utveckling. 

Dataöverföring spelar en allt större roll i utvecklingen av datasyste
men inom näringsliv och förvaltning. I likhet med utredningen anser 

jag att r:ortsatt stöd till utvecklingen av datakommunikationsteknik är 
viktigt. Jag bedömer det lämpligt att STU samråder med televerket 
vid utformningen av sitt stöd på detta område. 

Den planering som STU redovisat i sin anslagsframställning för bud
g~tåret 1975176 bygger på den redovisade allmänna inriktningen och 

ja'g hedömer att den kan ligga till grund för en tilldelning av betydligt 
ökade resurser till STU för datatekniskt forsknings- och utvecklings
arbetc. fag har under detta anslag beräknat medel för en sådan resurs
ökning att ett belopp av storleksordningen 20 milj. kr. kommer att 
stå till förfogande för datatekniska projekt inom olika behovsområden. 

Jag viil i detta sammanhang behandla även den form av utvecklings
stöd som utredningen kallat n a t i o n e 11 a p ro j e k t. Benämningen 
avser ett organiserat utvecklingssamarbete mellan användare och data
industri, i vilket industripolitiska krav tiJlgodoses med hjälp av statligt 
utveckling.sstöd samtidigt som användaren får ett datasystem utvecklat 
enligt sina krav. Utredningen har föreslagit att projekt av detta slag på

börjas på sju olika områden inom den offentliga sektorn men anger att 
principen är tillämplig även inom den privata sektorn. 

Ett flertal rcmissinstanser är positiva till den föreslagna principen 
men understryker utredningens påpekande att främjande av industri
politiska mid inte får leda till förseningar eller merkostnader för an
v:indaren. Vad gäller de konkreta projektförslagen är några av de di
rekt berörda instanserna i huvudsak negativa. 

Som har framgått av vad jag tidigare har anfört, anser även jag att 

utvecklingsprojekt som i ett tidigt skede drivs i samarbete med an

vändare bör förekomma i ökad utsträckning. Di.'!tta gäller såväl för 

dataomradet som för många andra områden och inom både den offent

liga och privata sektorn. STU arbetar redan i viss utsträckning med 

projekt av detta slag. Jag vill vidare erinra om att teknikupphand

lingskommitten (I 1973: 05) har till uppgift att från mera allmänna ut

giingsp:.mkter studera fragan om hur den tekniska utvecklingen kan 

fr:imjas ;enom den offentliga upphandlingen. Den av dataindustriutred
ningen föreslagna stödformen faller inom ramen för detta utrednings
uppdr;:;l;. 
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Flera av de områden, där enligt utredningens förslag nationella pro
jekt kan inledas, anser jag vara värda en närmare analys med syfte att 
utröna om det föreligger möjligheter till utvecklingssamverkan mellan 
svensk dataindustri och användare inom resp. område. Jag tänker då 
i första hand på datasystem för bibliotek, undervisning, sjukvård och 

sjötrafikkontroll. 
Jag anser i likhet med utredningen att det är naturligt att STU sva

rar för en sådan närmare analys, som ligger helt inom ramen för den 
försöksverksamhet STU redan fått i uppdrag att bedriva i anslutning till 

teknikupp!iandiingskommittens arbete (jfr prop. 1974: 1 bil. 15 s. 121). 
Jag har under detta anslag även beräknat medel som kan göra det möj
ligt för STU att i samverkan med resp. huvudmän genomföra vissa för
studier av projekt inom exempelvis de områden jag nämnt. STU bör 
~iven kunna undersöka vilka motsvarande möjligheter som kan förelig
ga utanför den offentliga sektorn. 

Jag har erfarit att Nordisk fond för teknologi och industriell utveck
ling undersöker om vissa av de projektområden som här har nämnts 
kan vara fämpliga för nordiskt utvecklingssamarbete . 

.lag anser vidare att datatekniken i väsentligt större omfattning bör 
kunna utnyttjas som medel för utvecklingen av företagsdemokratin. Ut
redningsarbete pågår inom de fackliga organisationerna och jag finner 
det naturligt att STU samverkar med arbetsmarknadens parter för att 
stödja utveckling av datasystem inom detta område. 

Dataindustriutredningen framhåller att standardisering inom 
dataområdet är en viktig näringspolitisk fråga. Utredningen föreslår att 
Sveriges standardiseringskommission får ytterligare resurser för en ökad 
s.k. förstandardiseringsverksamhet på dataområdet. 

I likhet med praktiskt taget samtliga remissinstanser anser jag, att 
standardisering inom dataområdet är en viktig näringspolitisk fråga. 
STU har under vart och ett av budgetåren 1973/74 och 1974/75 Jämnat 
stöd ti!I Standardiseringskommissionen för detta ändamål med 200 000 
kr. Jag bedömer det väsentligt att STU även i fortsättningen har möj
lighet Eimna sådant stöd och jag har därför beräknat medel nästa bud
getih för en betydande höjning av det belopp som nu utgår till Standar
diseringskommissionen. 

Jag ö\·ergår nu till att behandla vissa frågor rörande den grafiska 

industrin. Under 1950- och 1960-talen karaktäriserades större delen av 
den grafiska industrin av mycket stabila förhållanden. Vid slutet av 
1960-talet bedömdes emellertid stora delar av denna industri stå inför 
en l1mfat:ande omställning. Den grafiska teknikens snabba utveckling 
och en förväntad internationalisering av trycksaksmarknadcn föran
ledde S<

0llunda ökad uppmärksamhet på förhållandena inom branschen. 
]\fot denna bakgrund har g r a f i s k a k 0 mm it te n i sitt betän
kande (SOU 1974: 34) föreslagit ett antal åtgärder. 
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Jag tar i detta sammanhang upp kommittens förslag rörande den kol
lektiva grafiska forskningen samt rådgivnings- och informationsverksam
heten till branschens företag. Kommittens övriga förslag har jag be
handlat tidigare under inledningen till avsnittet Industri m. m. (s. 47). 

Grafiska kommitten framhåller vikten av den kollektiva grafiska forsk
ningen och föreslår en ökning av det statliga stödet till den kollektiva 
forskning som sker vid Grafiska forskningslaboratoriet (GFL). Kom
mitten påpekar härvid betydelsen av att forskningen med inriktning på 
arbetsmiljö och de sociala konsekvenserna av teknikens tillämpning för
stärks. Denna uppfattning delas av flertalet remissinstanser. 

Även jag vill understryka vikten av att den tekniska utvecklingen 
och arbetsmiljön i vid mening ses i ett sammanhang. Den tekniska ut
vecklingen får inte ske på bekostnad av arbetstagarnas trygghet, hälsa 
och trivsel. Samtidigt som de produktionstekniska villkoren beaktas 
måste de anställdas villkor ägnas ökad omsorg. 

Avtalet mellan staten och Stiftelsen Grafisk forskning om den kol-
1 ektiva grafiska forskning som bedrivs vid GFL löper till utgången av 
budgetåret 1974175. Jag finner det angeläget att STU vid förhandling
arna om ett nytt flerårsavtal strävar efter att få till stånd en ökad in
sats för denna forskning. Jag anser att den grafiska industrins villighet 
att delta i en sålunda ökad insats härvid bör tillmätas stor betydelse. 

Kommitten föreslår att en särskild statligt finansierad konsulentverk
samhet inrättas vid GFL för att förbättra GFL:s service till branschens 
företag vad avser information om ny teknik och handledning beträf
fande åtgärder till förbättring av arbetsmiljön. Jag delar i princip den 
av kommitten och flertalet remissinstanser framförda uppfattningen 
beträffande behovet av en effektiv informations- och rådgivningsverk
samhet riktad till de mindre företagen inom branschen. Enligt vad jag 
erfarit har STU nyligen påbörjat en försöksverksamhet vid bl. a. GFL 
med syfte ett förbättra de kollektiva forskningsinstitutens service till 
mindre företag och enskilda uppfinnare. Jag bedömer denna verksam
het ligga väl i linje med den av kommitten föreslagna konsulentverk

samheten. 

Vid min anmälan av detta anslag de närmast föregående budgetåren 

har jag angivit vissa samhälls- och teknikområden på vilka uppmärk
samheten bör koncentreras och ökat stöd ges. De tidigare angivna 

riktlinjerna bör fortfarande gälla. 
I sin anslagsframstäJlning föreslår STU ökade resurser särskilt för be

hovsområdena transportteknik, produktionsteknik, kemi-, skogs- och trä
teknik och informationsbehandling samt styr- och komponentteknik. Jag 
har därutöver tagit del av styrelsens projektvis utförda planering. Med 
utgångspunkt häri beräknar jag för stöd till behovsområden 184,5 milj. 

kr. Jämfört med min beräkning för innevarande budgetår räknar jag 
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med kraftigt ökade insatser på datateknik, främst inom delområdet in
formationsbehandling m. m. Även fÖr transportteknik, kemi-, skogs- och 
träteknik samt naturresursteknik beräknar jag vissa ökningar. Sedan 
STU:s underlag för planeringen av verksamheten inom behovsområ
dena har lagts fram, avser jag att i annat sammanhang återkomma till 

regeringen med förslag till fördelning av tillgängliga medel. 
Inom behovsområdet materialteknik bar ambitionsnivån under en 

följd av år kraftigt ökats. Jag anser att nuvarande höga nivå bör bibe
hållas även nästa budgetår och biträder därför STU:s planering inom 

en oförändrad ambitionsnivå. Projekt, som förutom förbättrade ma
terialegenskaper medför en effektivare energianvändning inom industrin, 
bör enligt min mening ägnas särskilt intresse. 

Området transportteknik bör ägnas ett ökat intresse. Speciell upp
märksamhet bör, som STU föreslagit, ägnas projekt som är inriktade på 
konkurrenskraftiga kollektivtransportsystem. Jag biträder STU:s plane
ring inom en något ökad ambitionsnivå. 

Vad gäller behovsområdet produktionsteknik framhåller STU att det 
är en prioriterad uppgift att stödja den produktionstekniska utveckling
en inom den mindre och medelstora industrin. Detta är enligt min me
ning riktigt. Det stöd som STU lämnar till produktutvecklingen inom 
detta behovsområde bör endast lämnas till projekt som inte faller inom 
STU:s program 3 eller inom statens utvecklingsfonds verksamhetsom
råde. Jag biträder i stort STU:s planering på detta område. Jag vill 
erinra om att detta område tidigare budgetår har erhållit kraftiga ök
ningar. Som jag tidigare har framhållit bör viss ökning av stödet till 
kollektiv grafisk forskning kunna ske. 

För behovsområdet kemi-, skogs- och träteknik har jag beräknat öka
de medel, huvudsakligen på delområdena kemiteknik och träteknik. 
Den träbearbetande industrins problem bör ägnas ökad uppmärksam
het. 

I enlighet med vad jag tidigare anfört bör kraftigt ökade medel be
räknas för datateknik, bl. a. inom området in/ ormationsbehandling 
samt styr- och komponentteknik. ökningen inom detta område avses 
främst för insatser på programvaruområdet och för utveckling av data
tekniska tillämpningar inom olika områden. Stöd till datatekniskt stan
dardiseringsarbete bör även i fortsättningen utgå under detta behovs
område. Jag har under detta behovsområde beräknat medel även för 
stöd till allmän metrologisk verksamhet att disponeras i samråd med 
statens provningsanstalt. 

Inom området miljövårdsteknik har jag räknat med fortsatt stöd till 
industriella utvecklingsprojekt. Jag vill i detta sammanhang erinra om 
att fr. o. m. innevarande budgetår kan bidrag utgå från anslag under 
nionde huvudtiteln till försöksanläggningar.- Härigenom har en värde-
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full möjlighet skapats att stödja projekt i deras senare utvecklingsske

den. 
STU:s stöd till läkemedelsteknik inom behovsområdet socialteknik 

utgör en mycket ringa del av läkemedelsindustrins _totala utveeklingsin
satser. Jag anser att detta stöd kan minskas och ökade satsningar göras 
inom andra delområden, främst medicinsk teknik och arbetsmi\jötcknik. 
ökad uppmärksamhet bör därvid, som jag tidigare nämnt, ägnas pro
jekt med datateknisk anknytning. Totalt sett har jag beräknat medel 
för en oförändrad ambitionsnivå inom behovsområdet. 

Vad beträffar behovsområdet livsmedelsteknik biträder jag STU:s 

planering. 
Med hänvisning till vad jag tidigare anfört om inrättande av en 

delegation för havsteknisk forskning och utveckling (s. 99) beräknar jag 
inom behovsområdct naturresursteknik medel för delegationens verk
samhet. Vad gäller området i övrigt vill jag erinra om vikten av att 
STU i samråd med avnämare tar initiativ till projekt inom olika pro
blemområden. Jag beräknar medel för en viss ambitionsökning i enlighet 
med STU :s förslag. 

Under anslaget har jag vidare beräknat medel för viss inhemsk rymd

verksamhet. 
För budgetåret 1974/75 har Kungl. Maj:t i likhet med tidigare bud

getår av riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut rörande 
stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. som, 
inberäknat löpande avtal och beslut, innebär åtaganden om högst 85 
milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1975/76-1978/79. Detta be
myndigande avser också avtal om den av STU och Ingenjörsveten
skapsakademien (IV A) bedrivna verksamheten med teknisk-vetenskap
liga attacheer (prop. 1974: 1 bil. 15 s. 123, NU 1974: 32, rskr 1974: 224). 
Möjligheten att lämna långsiktigt stöd till teknisk forskning och in
dustriellt utvecklingsarbete är en viktig förutsättning för en effektiv sti
mulans åt sådan verksamhet. STU föreslår att ramen för åtaganden om 
långsiktigt stöd ökas till 95 milj. kr. under de båda första budgetåren 
under nästkommande femårsperiod vid en i huvudsak oförändrad an
slagsnivå och på samma sätt till 110 milj. kr. per budgetår vid en an
slagsnivå motsvarande STU:s totala förslag. Jag är beredd att förorda 

en viss ökning av ramen. Jag förordar därför att regeringen inhämtar 
riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1975176 fatta beslut om 

stöd till nämnda ändamål, som inberäknat löpande avtal och beslut 
innebär åtaganden om högst 95 milj. kr. under vart och ett av budget
åren 1976/77-1979/80. Lämnas bemyndigandet, ankommer det på re
geringen att meddela de närmare föreskrifter som behövs. 

För in f o r m a t i o n s och d o k u m e n t a t i o n s v e r k s a m

h e t beräknar jag medel för i huvudsak oförändrad ambitionsnivå. 
Under detta delprogram utgår bidrag från STU och SINFDOK till 
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IVA:s verksamhet. Jag anser att sådana bidrag som avser förprojekt 

och mindre utredningar bör utgå enligt ett ramavtal som årligen träffas 
mellan STU och IV A. 

Vad gäller SINFDOK vill jag nämna att jag, efter samråd med 

chefen för utbildningsdepartementet, avser att i annat sammanhang 

föreslå regeringen att låta göra en översyn av SINFDOK:s uppgifter 

och verksamhet på grundval av hittills uppnådda resultat och erfaren

heter av bl. a. genomförd försöksverksamhet. översynen bör ske med 
hänsyn till den tekniska utveckling som ägt mm sedan SINFDOK in

rättades år 1968, de institutionella förändringar som har ägt rum under 

denna tid och aktualiserade förändringar avseende de vetenskapliga 
bibliotekens organisation. 

För i n te r n a t i o n e 11 a k o n t a k t e r beräknar jag ökade me

del, bl.a. för en viss utökning av den i samarbete med IV A bedrivna 
verksamheten med teknisk-vetenskapliga attacheer. Medel för det fors

karutbyte med vissa länder som administreras av IV A föreslås utgå 

under tredje huvudtiteln (jfr prop. 1975: 1 bil. 5 D 3). 
Programmet p I a n er in g s- o c h u t red n i n g s v e r k s a m

h e t omfattar dels övergripande planering och utredning med främsta 

uppgift att bilda underlag för STU:s behovsområdesvis genomförda pla
nerings- och uppföljningsverksamhet, dels utredningsverksamhet och 

metodutveckling med uppgift att ge underlag för STU:s förslag till 
regeringen rörande betingelserna för teknisk utveckling och industriell 

förnyelse samt formerna för statens stöd till industriellt utvecklings

arbete och teknisk forskning. 
Enligt min mening bör STU i sin verksamhet inom detta program 

särskilt analysera de långsiktiga behoven av grundläggande teknisk forsk
ning. Vidare bör STU lägga ökad vikt vid verksamhet som syftar till att 
klarlägga möjligheterna att förbättra betingelserna för innovationer och 
industriell förnyelse genom nya eller förändrade former av statliga stöd
åtgärder. Jag beräknar medel för verksamheten i enlighet med STU:s 

totala förslag. 
R å d givnings- och för med I in g s verksamhet har 

under innevarande budgetår fått väsentligt ökade personella resurser. 
Detta ökar STU:s möjligheter att bistå enskilda uppfinnare och att för
bättra utnyttjandet av ny teknik i näringslivet, speciellt hos de mindre 

och medelstora företagen. Jag delar STU:s bedömning att en fortsatt 
uppbyggnad av resurserna är motiverad. I sammanhanget vill jag er

inra om vad jag anförde i anslutning till detta program föregående 
budgetår (prop. 1974: 1 bil. 15 s. 124). Jag beräknar medel i huvud

sak i enlighet med STU:s förslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1975/76, i enlig
het med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomisk förplik-



Prop. 1975: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 144' 

telse i samband med stöd till teknisk forskning och industriellt 
utvecklingsarbete m. m. som, inberäknat löpande avtal och 
beslut, innebär åtaganden om högst 95 000 000 kr. under vart 
och ett av budgetåren 1976/77-1979/80, 

2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och 

utveckling för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsan
slag av 210 100 000 kr. 

E 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskniogsstationer 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 1 000 
1975/76 Förslag 1 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program 4, som 
avser drift och förvaltning av forskningsstationer. Forskningsstationer
nas uppgift är att ställa lämpliga forskningslokaler och därtill anknuten 
service till förfogande för mindre projektgrupper och institut. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

Programmet avser för budgetåret 1975176 endast forskningsstationen 
i Stockholm, vars drift handhas av en särskild stiftelse. Styrelsen har 
till Kungl. Maj:t redovisat förslag till försöksverksamhet i Göteborgs
området. Arbete med vissa kompletteringar till detta förslag pågår. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstatio· 

ner för budgetåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 
1 000 kr. 

E 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning och 
utveckling 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

113 379 067 
14 000 000 

12 000 000 

1 Disponerat 12 954 000. 

Reservation 12 009 857 

Från anslaget utgår bidrag för stöd åt tekniskt forsknings- och ut
vecklingsarbete av direkt betydelse för den svenska varvsindustrins fort
satta utveckling och konkurrenskraft (prop. 1970: 82 s. 47, SU 
1970: 113, rskr 1970: 307). STU har för budgetåret 1974/75 medgivits 
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att efter anmälan till Kungl. Maj:t fatta beslut om stöd till skeppstek
nisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. som, inberäknat 

löpande beslut, innebär åtaganden om högst 5 milj. kr. under budget

året 1975/76 och högst 3 milj. kr. under budgetåret 1976/77. För för

di:lning av stödet svarar en särskild kommitte inom STU. Denna kom

mittc svarar även för programutformningen inom området. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

STU föreslår att 24 milj. kr. anvisas för budgetåret 1975/76. Vid 

medclsfördelningcn avser STU att ägna särskild uppmärksamhet åt 
- skeppstekniska systemstudier, med inriktning på fartygstyper som 

~ir ekonomiskt och tekniskt anpassade för framtida sjötransportbe
hov och därav betingade drift- och underhållsaspekter samt härför 
crfon.Ierligt kunskapsunderlag beträffande skeppshydromeka,nik, 
skrovkonstruktion och skeppsmaskinteknik, 

- administrativa system och produktionsteknik med inriktning på ra
tionellt utnyttjande av personella och materiella resurser och deras 

utveckling, 
- arbetsmiljön vid varven med inriktning på arbetsförhållanden som 

är fysiskt och psykiskt tillfredsställande för individen. 
För fleråriga åtaganden m. m. föreslår STU, vid en medelstilldelning i 

enlighet med STU:s förslag, ramar av 9 milj. kr. för budgetåret 1976177, 
7 milj. kr. för budgetåret 1977/78 och 6 milj. kr. för budgetåret 1978179. 

Föreclrc:gande11 

Den svenska varvsindustrins produktion och produkter kännetecknas 
av en internationellt sett hög teknisk nivå, vilket bidrar till varvsindu
strins konkurrenskraft på världsmarknaden. Det är angeläget att denna 
nivt1 kan bibehållas och höjas genom tillräckliga satsningar på forsk
nings- och utvecklingsverksamhet. 

Stöd under detta anslag till skeppsteknisk forsknings- och utveck
lingsverksamhet har lämnats s~dan budgetåret 1970/71 (prop. 1970: 82, 
SU 1970: 113, rskr 1970: 307). Stödet infördes med hänvisning till den 
ekonomiska krissituation som varvsindustrin befann sig i sedan mitten 
av l 960-talct och som motiverade en förstärkning av varvsindustrins 
egna forsknings- och utvecklingsinsatser. 

Jag förordar, att anslaget nästa budgetår förs upp med 12 milj. kr. 
För att möjliggöra en långsiktig planering av stödet till den skepps

tekniska forsknings- och utvecklingsverksamheten förordar jag att rege
ringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1975/76 
fatta beslut om stöd till skeppsteknisk forskning och utvecklingsarbete, 

som - inberäknat löpande beslut - innebär åtaganden om högst 5 

milj. kr. under budgetåret 1976/77 och högst 3 milj. kr. under budget
året l 977 !78. 

10 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1975/76 ikläda 

staten ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till skepps
teknisk forskning och utvecklingsarbete m. m., som inberäknat 
löpande beslut innebär åtaganden om högst 5 000 000 kr. under 
budgetåret 1976/77 och högst 3 000 000 kr. under budgetåret 
1977/78, 

2. till Styrelseli jör teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning 

och utveckling för budgetåret 1975/76 anvisa ett reservations
anslag av 12 000 000 kr. 

E 4. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

17 059 258 
6 000 000 
., .500 000 

1 Disponerat 7 903 t;!L 

Reservation 5 175 756 

över anslaget finansieras anskaffning av dyrare apparatur och in
strument för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Nytt
jare av utrustning, som anskaffats med medel från anslaget, belastas 
med kostnaderna för avskrivningar och förräntning av utrustningskapi
talet. Medel motsvarande dessa kostnader omförs till särskild inkomst
titel på statsbudgeten. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

För att forskning och utveckling skall kunna hållas på en från inter
nationell synpunkt hög nivå krävs - framhåller STU - att modern 
och för ändamålet kvalificerad apparatur används. Den tidigare tvek
samheten hos institutioner m. fl. att utnyttja anslaget, något som delvis 
berott på STU:s krav att de skall bestrida åtminstone del av kapital
kostnaderna för utrustningen, har minskat och efterfrågan på utrust
ningsmedel har ökat. Därutöver planerar STU att genomföra ett antal 
större investeringsprojekt med början under budgetåret 1975176. 

STU föreslår därför att 8,5 milj. kr. anvisas för budgetåret 1975/76. 

Föredraganden 

Jag anser i likhet med STU att den ökade efterfrågan av medel till 
utrustning motiverar en uppräkning av anslaget och beräknar för bud
getåret 1975/76 7,5 milj. kr. för utrustningsanskaffning. Jag förordar vi
dare att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under bud-
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getåret 1975176 fatta beslut om beställning av utrustning, som - inne

fattande redan löpande beställningar - uppgår till högst 3 milj. kr. un
der budgetåret 1976/77 och högst 2 milj. kr. under budgetåret 1977178. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1975/76 beställa 
utrustning för, inberäknat redan löpande beställningar, högst 
3 000 000 kr. under budgetåret 1976/77 och högst 2 000 000 kr. 

under budgetåret 1977178. 

2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning för budgetåret 

1975176 anvisa ett reservationsanslag av 7 500 000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt (SP) är central förvaltningsmyndighet för of
ficiell provning och kontroll samt allmän och legal metrologi. Det in
nebär att SP har till uppgift att 

organisera och samordna officiell provning och kontroll samt allmän 
och legal metrologi, 

handha kontroll av ädelmetallarbeten, 
verkställa probering av ädelmetaller och bestämning av vikt fin 

metall, 
leda justeringsväsendet, 
handlägga ärenden om mått och vikt samt utföra justeringar. 

På uppdrag av myndigheter och enskilda utför SP provningar och 
undersökningar av material och konstruktioner och därmed förenad 
verksamhet. SP:s uppdragsgivare inom provningsverksamheten utgörs 
till ca 95 % av mindre och medelstora företag. 

SP bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsom
råde och ställer personal till förfogande för nationellt och internatio
nellt standardiscringsarbcte m. m. 

Verksamheten vid SP leds av en styrelse. Chef för SP är en general
direktör. För verksamheten gäller en av Kungl. Maj:t utfärdad instruk
tion (1965: 650, omtryckt 1972: 415). 

SP är organiserad på tre tekniska avdelningar, två tekniskt-admini
strativa enheter - mätcentrum och provcentrum - och ett kansli. Här
till kommer regionala avdelningar i Göteborg och Lund. SP:s prov
ningsverksamhct är huvudsakligen lokaliserad till Stockholm och Göte
borg, men mätningar med transportabel apparatur, provningar och 
kontroller utförs även på andra orter. Den regionala verksamheten om
fattar främst byggnadstekniska provningar, justering och ädelmetall

kontroll. 
Till SP är knutna två rådgivande organ, nämligen ett råd för frågor 

om provning, kontroll och legal metrologi samt ett råd för frågor om 

allmän metrologi. 
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Antalet hel- och deltidsanställda inom SP uppgick den 30 juni 1974 

till 373 personer. Härtill kommer ca 100 kontrollstämplingsförrättare. 

Huvuddelen av SP:s verksamhet skall enligt statsmakternas beslut 

(prop. 1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196) överflyttas till Borås. 

Flyttningen inleds under år 1975, då brandlaboratoriet flyttar. 

Verksamheten vid SP tillhör - med det undantag som jag åter

kommer till i det följande - de områden som ingår i utrednings- och 

försöksverksamheten med programbudgetering. Följande programin

delning gäller t.v. för verksamheten. 

Program 1. Uppdrags.verksamhet 

Program 2. Egen forskning 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

SP sammanfattar sina uppgifter inom de tre programmen på följande 

sätt. 
U p p d r a g s v e r k s a m h e t e n omfattar 

att bedriva sådan materialprovning som traditionellt hänförs till ett 
lands centrala materialprovningsanstalt, 

att bedriva officiell provning och kontroll (inkl. justering och ädel
metallkontroll) samt allmän metrologisk verksamhet inom ramen för 
SP:s roll som riksprovplats och riksmätplats för vissa objekt och stor
heter, 

att bedriva annan provning och kontroll som har anknytning till den 
officiella provningen och kontrollen vad avser provat objekt, provad 
egenskap eller i officiell provning utnyttjade resurser. 

F o r s k n i n g s- o c h u t v e c k l i n g s a r b e t e. t omfattar · 

att ta fram nya och ändamålsenliga metoder för officiell provning 
och kontroll inom sådana områden som bedöms vara angelägna när det 
gäller att skydda liv, hälsa och egendom, 

att utveckla mätmetoder och mätteknik samt provnings- och kontroll
metoder som stöd för den tekniska utvecklingen inom landet i takt med 
de krav som ställs på en industrination med omfattande utrikeshandel. 

M y n d i g h e t u p p g i f t e r n a omfattar 

att reorganisera och samordna utnyttjandet av landets resurser för 
officiell provning och kontroll samt för legal och allmän metrologi 
och leda verksamheten på området i takt med den internationella ut
vecklingen, 

att nationellt och internationellt verka för enhetliga och rimliga myn
dighetskrav på tekniska produkter och att medverka vid de tekniska 
undersökningar och utredningar som bör föregå sådana krav. 

Medel för den programbudgeterade verksamheten anvisas under föl

jande anslag 
1. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

2. Bidrag till statens provningsanstalt 
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3. Statens provningsanstalt: Utrustning 
Anslag 1 är ett förslagsanslag, som tas upp med ett formellt be

lopp på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för 
program 1, 2 och 3. I program 1 ingår även uppdragsforskning, dvs. 
sådan forskning som finansieras med externa bidrag. Som inkomst under 
anslaget redovisas uppburna avgifter och ianspråktagna medel från an
slag 2. Medel som svarar mot avskrivning och förräntning av utrust

ningskapitalet omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår 

i första band till programmen 2 och 3, men även till att täcka even
tuellt underskott i uppdragsvcrksamhcten. 

Anslag 3 är ett rcservationsanslag, som skall finansiera investeringar 
i kostnadskrävande utrustning. 

Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller sä
songmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för· att 
tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SP en rörlig kredit i 
riksgäldskontorct på 1,5 milj. kr. 

SP:s justcringsverksamhet och ädelmetallkontroll omfattas f. n. inte 
av försöksverksamheten med programbudgetering. Utgifterna för verk
samheten bestrids från ett särskilt förslagsanslag Statens provningsan
stalt: Justering och ädelmetallkontroll, vilket innevarande budgetår 
förts upp med 7 936 000 kr., medan inkomsterna redovisas på drift
budgetens inkomstsida under titeln Inkomster av justering och ädel
metallkontroll. Inkomsterna beräknas för budgetåret 1974/75 till 7,9 
milj. kr. 

SP föreslår i sin anslagsframställning att även denna del av SP:s 
verksamhet skall ingå i försöksverksamheten med programbudgetering 
fr. o. m. budgetåret 1975/76. Verksamheten avses bli inordnad i de tre 
nuvarande programmen, huvudsakligen i programmet Uppdragsverk
samhet, och innefattas i de för programbudgetering avsedda anslagen. 
Förslaget innebär, att det särskilda förslagsanslaget och inkomsttiteln 
försvinner från statsbudgeten den 1 juli 1975. 

E 5. Statens provningsanstalt: Uppdragsvcrksamhet 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1000 
1000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av 
provningsvcrksamheten m. m. vid SP. 

Av följande sammanställning framgår den totala omfattningen av 
den verksamhet som omfattas av programbudgetering (i 1 000-tal kr.). 
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Fr. o. m. budgetåret 1975/76 ingår även verksamheten för justering och 
ädelmetallkontroll. 

1973/74 1974/75 1975{76 
Utfall Beräknar 

Provningsanstalten Före-
draganden 

Program 1 
Intäkter 12 877 15 108 22 890 
Kostnader 14 234 15 527 22 890 
Underskott 1 357 419 

Program 2 
Kostnader 1402 1 560 1 840 

Program 3 
Intäkter 657 I 769 2050 
Kostnader 5 843 7 305 12 170 
Underskott 5 186 5 536 10120 

Total nettokostnad 79451 75151 11960 
Bidragsanslag 6230 7040 119602 8080 

' Härtill kommer för justering och ädelmetallkontroll: 1973/74 inkomster 7 458, 
utgifter 6 864, netto+ 594; 1974/75 inkomster 7 900, utgifter 7 936, netto-36. 

• Varav 260 för höjt lönekostnadspålägg. 

Statens provningsanstalt 

Program 1. Uppdragsvcrksambet 

Uppdragsverksamheten grundas i första hand på behovet av under
sökningar som är en följd av statliga föreskrifter och anvisningar, i 
andra hand behovet av opartiskt utförda undersökningar i samband 
med ekonomiska och andra överenskommelser, tvister och domstolsför
handlingar, konsumentupplysning osv. Uppdragsverksamheten omfattar 
också andra undersökningar och mätningar inom ramen för SP:s spe
ciella kompetens. Verksamheten omfattar undersökningar av material, 
konstruktioner och produkter, kalibreringar, .tillverkningskontroller, ana
lyser, mättekniska undersökningar etc. 

Som uppdragsverksamhet betraktas även det forsknings- och utveck
lingsarbete som finansieras med bidrag från forskningsråd, fonder och 

andra institutioner. 
Antalet uppdrag (exkl. justering och ädclmetallkontroll) vid SP 

minskade under treårsperioden 1971/72-1973/74 från 30 590 till 
28 610. Minskningen hänger samman med den avtagande byggkonjunk
turen och nedgången berör främst den seriemässiga betongprovningen. 
SP förutser dock en viss ökning av uppdragsvolymen under de när
maste åren under förutsättning att anstalten utses till riksprovplats 

för vissa objekt. 
Kungl. Maj:t har den 28 juni 1974 uppdragit åt riksrevisionsvcrket att 

efter samråd med SP göra en översyn av SP:s taxesättning särskilt mot 
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bakgrund av det ökade resursbehovet inför flyttningen till Borås. Denna 
översyn skall föreligga i god tid före omlokaliseringen. 

SP föreslår inför 1975/76, att den rörliga krediten ökas till 3 milj. kr. 
Detta motiveras dels av den föreslagna integreringen av justerings- och 

ädelmetallkontrollverksamheten, dels med hänsyn till SP:s försvagade 
ekonomiska ställning. 

Program 2. Egen forskning 

Forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU) inriktas på utveckling av 

nya provningsmetoder och är av fundamental betydelse för både myn
dighetsfunktionen och uppdragsverksamheten. FoU-arbetet syftar till 
att utveckla och förbättra objektiva metoder för provning och kontroll 
samt att ge, upprätthålla och förbättra den kompetens som är nöd
vändig för att på olika områden kunna möta efterfrågan. 

Insatserna på FoU har efter hand minskat, vilket beror på ökade myn
dighetsinsatser och på ansträngningarna att bygga upp SP:s resurser i 

Borås. ökade FoU-insatser är önskvärda, men det torde enligt SP vara 
svårt att genomföra nämnvärd ökning före inflyttningen i Borås. 

Kostnaderna för FoU beräknas till 1840000 kr. nästa budgetår. 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

SP är central förvaltningsmyndighet för officiell provning och kon
troll och för allmän och legal metrologi. Vidare fungerar SP som ex
pertinstans på materialprovningens och mätteknikens område. Detta 
sker genom medverkan vid utarbetande av svar på remisser, konsult
insatser, deltagande i nationellt och internationellt standardiserings
och annat kommittearbete, deltagande i utredningar, konferenser och 
symposier, genom visningar, föreläsningar, föredrag etc. Denna mång
skiftande verksamhet sammanfattas i tre delprogram - remissarbete, 
kommittearbete och allmän information. 

Inom detta program redovisas även det arbete som utförs inför om
lokaliseringen till Borås. Kostnaderna härför beräknas tiU s:imman
lagt 3 285 000 kr., varav 400 000 kr. avser utrustningsplanering och 
därför tas i anspråk från utrustningsanslagct. För, återstående kostna
der av 2 885 000 kr. begär SP medel från det särskilda anslaget på 
sjunde huvudtiteln till förberedelser (ör omlokalisering av statlig verk
samhet. 

Nettokostnaden för. myndighetsuppgifterna beräknar SP till 
10 120 000 kr. 

Sammanlagt för de olika programmen beräknar SP bidragsbehovet 
nästa budgetår till 11 960 000 kr., vilket innebär en ökning med 
4 920 000 kr. jämfört med budgetåret 1974/75. 
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F iiredragande n 

Uppbyggnad av myndighetsfunktionerna hos statens provningsanstalt 

(SP) har pågått alltsedan anstalten den 1 juli 1972 blev central förvalt
ningsmyndighet för officiell provning och kontroll samt för allmän och 
legal metrologisk verksamhet. Lagstiftning om riksprovplatser och riks
mätplatser har nyligen antagits av riksdagen (prop. 1974: 162, NU 1974: 
52, rskr 1974: 349). Jag bedömer att uppbyggnaden av systemet med 
riksprovplatser och riksmätplatser får ske successivt. Den allmänna 
metrologiska verksamhet som bedrivs inom riksmätplatssystemet har 
betydelse inte enbart för provningsverksamhetcn utan även ur allmän 
teknisk-vetenskaplig och industriell synvinkel. . Jag har därför under 
anslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveck
ling beräknat vissa medel för stöd till allmän metrologisk verksamhet. 
Dessa medel avses STU disponera i samråd med provningsanstalten. 

Alltsedan SP den 1 juli 1972 från dåvarande mynt- och justerings
verket övertog verksamheten med justering och ädelmetallkontroll, har 
utgifterna och inkomsterna för denna verksamhet redovisats under ett 
särskilt förslagsanslag resp. inkomsttitel i avvaktan på att redovisnings
system m. m. skulle kunna läggas upp, så att justeringsverksamheten och 
ädelmctallkontrollen kunde integreras med övrig verksamhet vid SP som 
redovisas enligt programbudgetprinciper. SP har nu föreslagit att detta 
skall göras fr. o. m. budgetåret 1975176. Jag förordar att så får ske. Vid 
bifall till förslaget utgår förslagsanslaget till justering och ädelmetallkon
troll från statsbudgeten nästa budgetår. Något behov av en särskild in
komsttitel för ändamålet finns inte heller efter den 1 juli 1975. Vid min 
medelsberäkning har jag utgått från att denna verksamhet bör finansie
ras genom avgifter. 

Planeringen för omlokaliseringen till Borås kommer att intensifieras 
under nästa budgetår. En reviderad tidplan för genomförande av flytt
ningen har fastställts av Kungl. Maj:t den 29 november 1974. Enligt 
denna tidplan skall brandtekniska laboratoriet tas i drift i Borås den 1 
december 1975 och övriga delar av anstalten, inkl. de byggnadstekniska 
och mekaniska laboratorierna, successivt under tiden den 1 maj 1976-

den 31 oktober 1977. Vad gäller genomförandekostnader för omlokali

seringen och kostnader för byggnadsarbeten får jag hänvisa till vad stats
rådet Löfberg har anfört tidigare denna dag vid sin anmälan under 

sjunde huvudtiteln av anslaget Förberedelser för omlokalisering av statlig 
verksamhet (prop. 1975: 1 bil. 9 E 18) och chefen för finansdepartemen
tet vid anmälan av investeringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig 
förvaltning (prop. 1975: 1 bil. 9 Il: 11). 

Bidragsanslaget till SP bör för nästa budgetår räknas upp med 

1 040 000 kr. till 8 080 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet för budget

året 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 6. Bidrag till statens provningsanstalt 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975176 Förslag 

7 380 091 

7 040 000 

8 080 000 

Reservation · 6 285 

Som framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsverksamhet 
föreslår statens provningsanstalt att bidragsanslaget höjs med 4 920 000 
kr. till 11 960 000 kr., inkl. kostnader för höjt lönekostnadspålägg, bud

getåret 1975176. 
I enlighet med vad jag anfört vid min anmälan av anslaget till upp

dragsverksamhet bör förevarande anslag nästa budgetår föras upp med 
8 080 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1975176 

anvisa ett rcservationsanslag av 8 080 000 kr. 

E 7. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1973/74 Utgift 
1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

1 317 367 

8 005 000 
27 520 000 

Reservation 2 887 508 

över anslaget anvisas medel för anskaffning av mer kostnadskrävan
de utrustning vid SP. 

Statens provningsanstalt 

För sin verksamhet måste provningsanstalten ha tillgång till kvalifi
cerad personal och ändamålsenlig, ofta avancerad utrustning inom de 
olika tekniska områden, där en insats från SP bedömts vara av betydelse 
för samhälle och näringsliv. Utrustningarna kan inte alltid bli kon
tinuerligt utnyttjade i uppdragsverksamheten, men måste ändå finnas 
tillgängliga vid behov. Utrustningen är också en grundförutsättning för 
SP:s forsknings- och utvecklingsarbete samt för de myndighetsfunktioner 

som anstalten utövar. 
För budgetåret 1975176 beräknar SP medclsbehovet för utrustning till 

nuvarande verksamhet till 2,1 milj. kr. För mätplatsorganisationen be

räknas medelsbehovet till 600 000 kr. 
Inför omlokaliseringen har SP lämnat förslag till modernisering och 

komplettering av utrustningen. Upphandlingen av en del av denna ut
rustning har inletts och kommer att intensifieras under 1975176. 

SP har i skrivelse den 15 oktober 1974 lagt fram bl. a. förslag till 
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tidplan för utflyttningen, förslag till investeringskostnader för de bygg
nadstekniska och mekaniska laboratorierna, förslag till index för upp
räkning av kostnadsramen för utrustning och hemställan om ytterligare 
medel för ugnsutrustning till brandlaboratoriet. 

För budgetåret 1975176 beräknar SP medelsbehovet för utrustning 

som skall placeras i Borås till 27 652 000 kr., inkl. viss utrustning för 
de byggnadstekniska och mekaniska laboratorierna och ytterligare me
del för ugnsutrustning. För anskaffning av verkstadsutrustning beräk
nar utrustningsnämnden för universitet och högskolor medelsbehovet 
till 748 000 kr. Sammanlagt beräknas således medelsbebovet till 28,4 
milj. kr. för budgetåret 1975/76. För telefonväxel och viss övrig ut
rustning anvisas härutöver medel under anslaget Inredning av byggna
der för statlig förvaltning (prop. 1975: 1 bil. 9 B 14). 

Föredraganden 

Chalmers provningsanstalt (CP A) ingår sedan den 1 juli 1973 i sta
tens provningsanstalt. Kungl. Maj:t godkände den 29 juni 1973 ett 
avtal med styrelsen för CPA angående övertagande av CPA i enlighet 
med riksdagens bemyndigande (prop. 1973: 1 bil. 15 s. 75, NU 1973: 
17, rskr 1973: 95). Enligt avtalet har staten åtagit sig bl. a. att av CPA:s 

kapitalb'.:hållning per den 30 juni 1973 avsätta 500 000 kr. till en fond, 
benämnd Chalmers provningsanstalts fond. Enligt balansräkningen upp
gick CP A:s kapitalbehållning vid denna tidpunkt till 447 000 kr., varav 
inventarier till ett belopp av 220 000 kr. och i övrigt omsättningstill
gångar utöver skulder. För SP:s övertagande av inventarierna beräknar 
jag :20 000 kr., varefter fonden kan bildas genom att SP tillskjuter 
fondbeloppet 447 000 kr. 

För budgetåret 1974/75 bemyndigade riksdagen Kungl. Maj:t att 
medge att utrustning för SP i Borås beställdes inom en kostnadsram 
av 11620000 kr. (prop. 1974: 1 bil. 15 s. 136, NU 1974: 7, rskr 1974: 
81). Kungl. Maj :t beslöt den 7 juni 1974 bl. a. att senarelägga flytt
ningen av de byggnadstekniska och mekaniska laboratorierna för. ytter
ligare utredning och att ställa uppförandet av ett ekofritt rum på fram
tiden. På grund härav kunde Kungl. Maj:t begränsa bemyndigandet att 

låta SP beställa utrustning till 4 120 .000 kr. Genom senareläggningen 

minskade även behovet att ta i anspråk beviljade· medel för utrustning 
i Borås för budgetåret 1974/75 från beräknade 5 970 000 kr. till 

3 370 000 kr. 

Kungl. Maj:t har den 29 november 1974. fastställt tidplan för SP:s 

omlokalisering till Borås, som innefattar även de byggnadstekniska 

och mekaniska laboratorierna, och samtidigt föreskrivit att vid plane

ringen av SP:s anläggningar i Borås en kostnadsram av 103,4 milj. kr. 

i prisläget den 1 april 1973 skall gälla för byggnader. Kungl. Maj:t 

beslöt den 13 december 1974 att en kostnadsram av 64,6 milj. kr. i 
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samma prisläge skall gälla vid planering av utrustningen. För viss ut
rustning bör nu - utöver tidigare anvisad delram av 4 120 000 kr. -
tas upp en delram av 50,4 milj. kr. Jag förordar att regeringen inhäm
tar riksdagens bemyndigande att beställa utrustning för detta belopp. 
Medelsbehovet för detta ändamål under budgetåret 1975/76 beräknar 
jag till 25,8 milj. kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt 
i att 2,6 milj. kr. av anslaget för innevarande budgetår, som ur
sprungligen avsåg anskaffningar för de byggnadstekniska och meka
niska laboratorierna och för det ekofria rummet, bör få disponeras för 

anskaffning av utrustning till SP:s anläggningar i övrigt i Borås. 
För anstaltens nuvarande verksamhet beräknar jag 1,5 milj. kr. 
Förevarande anslag bör alltså för nästa budgetår föras upp med 

sammanlagt 27 520 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att beställa utrustning till statens prov
ningsanstalt i Borås inom en kostnadsram av 50 400 000 kr., 

2. till Statens provningsanstalt: Utrustning för budgetåret 1975/ 
76 anvisa ett reservationsanslag av 27 520 000 kr. 

Verksamheten vid statens skeppsprovningsanstalt 

Statens skeppsprovningsanstalt utför på uppdrag av myndighet eller 
enskild provningar och undersökningar av betydelse för skeppsteknik 

och sjöfart samt, i den mån anstaltens utrustning och förhållanden i 
övrigt medger det, också andra provningar och undersökningar. An
stalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhets
område. 

Skeppsprovningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en 
generaldirektör. Anstalten är organiserad på tre tekniska avdelningar, 
nämligen drifts- och verkstadsavdelningen, ritkontorsavdelningen och 
beräkningsavdelningen, samt en administrativ avdelning. 

Antalet anställda den 1 juli 1974 var 115. 
Statens skeppsprovningsanstalt tillhör de myndigheter som omfattas 

av utrednings- och försöksverksamhcten med programbudgetering. Föl
jande programindelning gäller t.v. för verksamheten. 

1. Uppdragsverksamhet 
2. Egen forskning 

3. Myndighetsuppgifter 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 
1. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
2. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 
3. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 
Anslag 1 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för prog
ram 1, 2 och 3. I program 1 ingår även uppdragsforskning, dvs. sådan 
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forskning som finansieras exempel'!is av styrelsen för teknisk utveckling. 
Som inkomst under anslaget redo• .. :. \as uppburna avgifter och medel som 
i mån av behov tagits i anspråk från anslag 2. Medel som svarar mot 

avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet omförs till särskild 
inkomsttitel på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 
första hand till programmen 2 och 3, men även till att täcka eventuellt 
underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera änstaltens in
vesteringar i mer kostnadskrävaride utrustning~ 

Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller sä
songmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för att 

t.v. tii'.T::>dosc behov av rörelsekapital disponerar statens skeppsprov
ningsaw ;alt en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 750 000 kr. 

E 8. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1973 /7 4 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

1 000 

1000 

Under detta anslag f';'.:ovisas samtliga utgifter och inkomster för 
verksamheten vid staten~ :,keppsprovningsanstalt. 

Av följande sammanstäilning framgår den totala verksamheten vid 

anstalten (i 1 000-tal kr.). 

1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Beräknar 

Skeppsprovnings- Föredra· 
anstalten ganden 

Kostnader 
Program 1 

Uppdragsverksamhet 8 558 9100 9 563 
Program 2 

Egen forskning 1 654 1 700 2044 } Program 3 2595 
Myndighetsuppgifter 438 660 949 

Summa kostnader 10650 11460 12556 

Intäkter 
Program 1 8 560 9100 9 563 
Statens bidrag till pro-

gram 2 och 3 2100 2 360 2 993 1 2 595 
Avgår (reservation 

till nästa budgetår) (-8) 

Summa intäkter 10652 11460 12556 

Resultat +2 

i Varav 55 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 
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Statens skeppsprovningsanstalt 

Program 1. Uppdragsvcrksamhet 

157 

Av den totala uppdragsverksamheten vid anstalten utgörs ca 60 % av 
forsknings- och utvecklingsarbete och resten av rutinbetonad provning 
samt expert- och konsultverksamhet. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom program 1 bedrivs dels som 
s. k. industriuppdrag från svenska och utländska varv, rederier, olje

bolag, hamnmyndigheter, etc., dels som s. k. statliga sekundäruppdrag, 

huvudsakligen från militära myndigheter som försvarets materielverk· 

och försvarets forskningsanstalt, men också från andra myndigheter som 
sjöfartsvcrket, fiskeristyrelsen och statens järnvägar. 

Industriuppdragen uppvisar i allt större utsträckning inslag av lång
siktigt forsknings- och utvecklingsarbete, som inte är bundet till en

staka fartygsprojekt. Styrelsens för teknisk utveckling satsning på skepps
teknisk forskning och utveckling har Inneburit en värdefull stimulans 
för sådant arbete. 

Förutom den normala provningsverksåmheten består . industriuppdra" 

gen av undersökningar beträffande olika fartygstypers styrningsegen
skaper, farthållningsförmåga, egenskaper vid olika propulsionsarrange

mang, vibrationsbenägenhet, egenskaper vid begränsat vattendjup, m. m. 
De marinmilitära sekundäruppdragen är till största delen av forsk

nings- och utvecklingskaraktär och omfattar dels allmän marin forsk" 
nings- och utvecklingsverksamhet av gemensamt intresse, dels mera 
projektinriktat arbete 'för övervattensfartyg, ubåtar, torpeder och minor. 

Uppdragsverksamheten vid skeppsprovningsanstalten förutsätts läm-· 
na full kostnadstäckning. Ersättning för utförda uppdrag utgår enligt 
taxa, som anstalten fastställer. Denna har i april 1974 höjts med 25 %. 
Eftersom anstalten arbetar i internationell konkurrens har därvid hän
syn tagits till utländska anstalters prisnivå. Uppdragsvolymen uttryckt 
i avgifter har under budgetåret 1972173 ökat med 17 % och under bud
getåret 1973174 med 43 %. Det nya kavitationslaboratoriet har verksamt 
hidragit till denna utveckling. 

Program 2. Egen forskning 

En nödvändig förutsättning för att kunna hålla den konsultativa och 
i allmänhet projektbundna uppdragsverksamheten vid skeppsprovnings

anstalten på en godtagbar teknisk-vetenskaplig nivå är att utrymme 

finns för långsiktig egen forskning. Med hänsyn till den snabba tek
niska utvecklingen inom anstaltens verksamhetsområde och .anstaltens 
konkurrensläge är det angeläget att denna forskning inte eftersätts. Nya 
utländska uppdrag erhålls ofta som följd av att anstaltens teknisk-veten
skapliga kapacitet blir känd genom att egna forskningsresultat sprids 
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internationellt. Huvudområdena för anstaltens egen forskning och deras 
omfattning framgår av följande sammanställning (i 1 000-tal kr.). 

Områden 1973/74 1974/75 1975/76 
Utfall Budget Förslag 

1. Metodstudier, experimentella prin-
ciper och instrumentutveckling 586 750 850 

2. Fartygs formgivning och fram-
drivning 528 350 400 

3. Fartygs manöveregenskaper och 
uppträdande i sjögång 255 450 500 

4. Basforskning 285 ISO 250 

Summa 1654 1700 20001 

' Exkl. kostnader för höjt lönekostnadspålägg, vilka beräknats till 44 000 kr. 

Eftersom beslut nu fattats om byggande av ett manöver- och vågla

boratorium, planeras en viss omfördelning av skeppsprovningsanstal
tens resurser för denna verksamhet. ökad tyngd kommer att ges arbe
ten som syftar till utveckling av teorier, beräkningsmetoder, mätme
toder och instrument med anknytning till det nya laboratoriet. Av den 
föreslagna ökningen nästa budgetår avser 200 000 kr. sådana arbeten. 

Under en följd av år har analogimaskinkapaciteten vid anstalten suc
cessivt utvecklats. Under budgetåret 1973174 kunde en mera omfattan

de träningsverksamhet avseende fartygs manövrering påbörjas i en 
särskild träningssimulator kopplad till analogimaskinerna. Under detta 

budgetår har kurser ordnats för lotsar från sjöfartsverket och sjöbefäl 
från fyra olika rederier. Denna verksamhet har blivit mycket uppskat
tad och kommer att fortsätta i ökad omfattning. I anknytning härtill be
gärs fortsatta medel för vissa projekt som innebär en vidareutveckling 
av de matematiska modellerna för simuleringen samt av nya manöver
system syftande till att öka sjösäkerheten. 

För nästa budgetår beräknar anstalten kostnaderna under program

met till 2 044 000 kr. 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

Huvuddelen av kostnaderna för myndighetsuppgifter hänför sig till 

behandling av remisser och förfrågningar från departement och statliga 

myndigheter, diverse utredningar, försöksverksamhet med programbud

getering, intern utbildning samt studiebesök och visningar. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat ökade hyror för anstaltens lokaler 
budgetåret 1975/76. Anstalten begär, i avvaktan på en slutlig lösning 

av hyresfrågan, att ett därav uppkommande underskott av verksamhe

ten, vilket anstalten beräknar till 438 000 kr. för budgetåret 1975176, 
får täckas från program 3. 

Sammanlagt beräknar anstalten kostnaderna under programmet till 

949 000 kr. 
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Föredraganden 

Statens skeppsprovningsanstalt arbetar i hård internationell kon

kurrens, men har trots detta under de senaste åren kunnat uppvisa en 
kraftigt ökad omsättning på uppdragsverksamheten. En viktig orsak till 

detta är anstaltens höga teknisk-vetenskapliga nivå, både personellt och 
materiellt. Jag finner det värdefullt att anstalten under dessa år påfal

lande kunnat konsolidera sin ställning. Byggandet av det manöver- och 

våglaboratorium, som beslut fattats om förra året (prop. 1974: 1 bil. 15 

s. 214, NU 1974: 7, rskr 1974: 81), har också påbörjats. 

Vad slutligen gäller skeppsprovningsanstaltens hyror ankommer det 
i första hand på berörda myndigheter, byggnadsstyrelsen och anstalten, 

art nå en uppgörelse i enlighet med gällande principer. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsansla:g av 1 000 kr. 

E 9. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

2 091 796 

2 360 000 

2 595 000 

Reservation 339 539 

Som framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsverksam
het föreslår statens skeppsprovningsanstalt att bidragsanslaget höjs från 
2 360 000 kr. budgetåret 1974175 till 2 993 000 kr., inkl. kostnader för 
höjt Iönekostnadspålägg, budgetåret 1975176. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 2 595 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt för budgetåret 
1975176 anvisa ett reservationsanslag av 2 595 000 kr. 

E 10. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

349 073 

12 350 000 

1000 000 

Reservation 634479 

över anslaget anvisas medel för anskaffning av mer kostnadskrävan

de utrustning vid skeppsprovningsanstalten. 

Statens skeppsprovningsanstalt 

Skeppsprovningsanstalten föreslår, att byggnadsstyrelsen får i upp
drag att utarbeta byggnadsprogram för en mindre skeppsprovningsrän
na i anslutning till anstaltens nuvarande anläggningar. Rännan avses 
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avlasta den befintliga stora skeppsprovningsrännan en mängd rutin

försök och beräknas sänka kostnaderna för dessa. Anstalten uppskattar 

kostnaderna för att bygga den mindre rännan till 1,5 milj. kr. och för 
utrustning till 1 milj. kr. i prisläget maj 1974. 

Byggnadsstyrelsen erhöll den 17 maj 1974 i uppdrag att utföra ny
byggnad för ett manöver- och. våglaboratorium vid skeppsprovnings
anstalten (jfr prop. 1974: 1 bil. 15 s. 214). För projekteringsarbete med 
utrustningen till detta laboratorium begär anstalten 400 000 kr. -

För modernisering, nyanskaffning och komplettering av utrustning 
erfordras 600 000 kr. under budgetåret 1975/76. 

F öredragandel! 

För skeppsprovningsanstaltens behov av fortlöpande modernisering 
och komplettering av utrustningen beräknar jag 600 000 ·kr. Därutöver 
beräknar jag 400 000 kr. för projekteringsarbete med utrustningen till 
manöver- och våglaboratoriet. Anslaget bör alltså för budgetåret 1975/ 
76 föras upp med 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning för budget

året 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 

E 11. Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 

1973174 Utgift 
1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

700000 
745 000 
790 000 

Bidraget utgör statens stöd till Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 
centrala verksamhet (jfr prop. 1968: 68 s. 57, SU 1968: 131, rskr 1968: 
304). 

/11ge11jörsvetenskapsakademien 

Anslaget bör räknas upp med 125 000 kr., vilket motsvarar inträffa

de och förväntade kostnadsökningar. Härutöver föreslår IV A att ansla

get ökas med 
dels 125 000 kr. avseende ökade insatser på områdena ideskapande 

verksamhet och information till beslutsfattare och allmänhet om forsk
ning och teknik, 

dels 580 000 kr. avseende IV A:s växande uppgifter som tekniskt
vetenskapligt samfund. Beloppet avses bli använt för internationella aka
demikontakter, forskningens organisation och planering, teknikvärdering 
och biblioteksservice, 
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dels 1 080 000 kr., vilket innebär att nu utgående bidrag från styrel

sen för teknisk utveckling (STU) och statens råd för vetenskaplig in

formation och dokumentation (SINFDOK) till IVA:s basvcrksamhet 
inom utrednings- och informationsområdena förs över till detta anslag. 

Dessa bidrag, som budgetåret 1973/74 uppgick till ca 880 000 kr., före

slås bli uppräknade med 200 000 kr. under hänvisning till inträffade 

och väntade löne- och omkostnadsökningar. 

Sammanlagt föreslås anslaget alltså bli ökat med 1 910 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 45 000 kr. till totalt 

790 000 kr. Vad gäller medel från STU och SINFDOK till IVA:s bas

verksamhet får jag hänvisa till vad jag tidigare anfört under anslaget 

Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling (s. 

143). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 

1975176 anvisa ett anslag av 790 000 kr. 

E 12. Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975176 Förslag 

2 960 000 

3 250000 
3 925 000 

Sveriges standardiseringskornrnission är centralorgan för den natio
nella standardiseringsverksamheten och företräder Sverige i det inter
nationella standardiseringsarbetet. Kommissionen utarbetar och faststäl
ler svensk standard samt verkar för att denna används. Kommissionen 

bidrar även till samordningen mellan standardiseringsarbetet och varu
deklarationsverksamheten. 

Kostnaderna för verksamheten bestrids genom statsbidrag, kontant
bidrag från näringslivet och ersättningar från statliga verk m. fl. samt 
genom försäljning av standardpublikationer. Sedan budgetåret 1966/67 

utgör statsbidraget 60 % av näringslivets kontantbidrag till verksam

heten under det sistförflutna budgetåret (jfr prop. 1966: 1 bil. 12 s. 42, 

SU 1966: 10, rskr 1966: 10). Statsbidraget täcker därmed ca en fjärde

del av kostnaderna för verksamheten. För vart och ett av budgetåren 

1973/74 och 1974175 erhöll kommissionen dessutom 120 000 kr. för att 

underlätta ett samordnat införande i Sverige av det internationella 
måttenhetssystemet SI. 

11 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 
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Sveriges standardiseringskommission 

Näringslivets kontantbidrag till kommissionen och dess fackorgan 

under budgetåret 1973/74 var 6 344 300 kr. Kommissionen hemställer 

därför om statsbidrag för budgetåret 1975176 med 60 % av detta belopp 

eller avrundat 3 805 000 kr. Kommissionen begär också ett särskilt 

bidrag av 200 000 kr. för vidgat internationellt samarbete och ett bi

drag av 200 000 kr. för fortsatt introduktion av SI-systemet. 

Slutligen begär standardiscringskommissionen att de bidrag till stan

dardisering inom dataområdet som styrelsen för teknisk utveckling 

(STU) lämnat under budgetåren 1973/74 och 1974/75 (jfr prop. 1973: 1 

bil. 15 s. 65) i fortslittningen skall utgå direkt till kommmissionen. Bi

dragen bör därvid räknas upp med 50 000 kr. till 250 000 kr. 

Dataind11striutred11inge11 föreslår i sitt betänkande (SOU 1974: 10) 

att standardiseringskommissionen årligen skall fä 175 000 kr. för data

standardisering. Därutöver bör ftrligcn 150 000 kr. disponeras för sam

ma ändamål av ett föreslaget permancntorgan inom området. STU in

stämmer i sitt remissvar i utredningens försl:!g att medel skall anvisas 

direkt till kommissionen och finner de föreslagna beloppen lämpliga. 

Föredraganden 

Internationellt standardiseringsarbete är av stor betydelse i strävande

na att minska de tekniska hindren för varuhandel mellan olika länder 

och bidrar därigenom till den svenska industrins internationella konkur

renskraft. Det är värdefullt att det svenska standardi5eringsarbetet allt

mer bedrivs i nordiskt och internationellt samarbete. Detta gäller i hög 

grad standardiseringen inom datatekniken. Stöd till datastandardisering 

bör dock även i fortsättningen utgå via STU för att effektivt kunna 

samordnas med STU:s övriga stöd till datateknik. Jag har under an

slaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

(s. 139) beriiknat ökade medel för ändamålet. 

För standardiscringskommissionens verksamhet under budgetåret 

1975i76 bör statsbidrag utgå med 3 805 000 kr. för allmänt nationcilt 

och internationellt standardiscringsarbcte och med 120 000 kr. för fort

satt arbete med introduktion av SI-systemet. 

Sammanlagt ber förevarande anslag nästa budgetiir föras upp med 

3 925 000 kr. 

Jag hemst~ilkr att regeringen föreslår riksdagen 

att tili Bidrag til! Svai_~·cs stai!dardiscringskon1111is.1·io1Z för bud

getåret 1975/76 anvisa ett anslag av 3 925 000 kr. 
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E 13. Atomcnergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi 

E 14. Utvecklingsarbete rörande uh'inning av unm 

E 15. Särskilda säkerhctsarbetcn inom kärnencrgiområdet 

E 16. Internationellt atomcnergisamarbetc 
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På riksstatcn för budgetåret 1974175 har under dessa anslagsrubriker 

anvisats tre reservationsanslag av resp. 47,9 milj. kr., 2,4 milj. kr. och 

9,2 milj. kr. och ett förslagsanslag av 4 930 000 kr. 
Med hänvisning till vad jag tidigare anfört under inledningen till av

snitt D. Encrgiförsörjning bör i statsbudgctförslagct förevarande anslag 

föras upp med oförändrade belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i limnet. för bu<lget:irct 

1975/76 beräkna 
1. till Atomenergiverksamhct inom Aktiebolaget Atomenergi ett 

reservationsanslag av 47 900 000 kr., 
2. till Utvecklingsarbete rörnndc utrinning av uran ett reserva

tionsanslag av 2 400 000 kr., 
3. till Särskilda säkerhetsarbcten inom kiirnencrgiområdct ett 

reservationsanslag av 9 200 000 kr., 
4. till IntcrnationcNt atomenergisamarbetc ett förslagsanslag av 

4 930 000 kr. 

E 17. Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

22 943 027 

28 759 000 
39 160 000 

Statens dclegati?n för rymdverksamhet inrättades den 1 juli 1972 
(prop. 1972: 48, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). Dess uppgift är att svara 
för utformning och organisation av den svenska rymdvcrksamhcten. 
Det åligger delegationen att samordna tillämpnings- och grundforsk
ningsverksamhct inom rymdområdet i samverkan med berörda myndig
heter, institutioner och företag samt att st~il!a samman och redovisa un
derlag för statsmakternas rymdpolitiska ställningstaganden och deras 
långsiktiga planering av svensk rymdverksamhet. Delegationen ~ir 

svenskt bercdningscrgan för kontakter med den europeiska rymdforsk
ningsoiganisationcn (ESRO) och andra internationella rymdorganisa
tioner. Delegationen har till uppgift att fördela de för den inhemska 
rymdverksamhcten tillgängliga resurserna. Delegationen har även an
s·varet för att samordna <len svenska fjärranalysverksamheten såviil inom 
landet som gentemot andra länder och internationella organisationer. 

Delegationen består av högst nio ledamöter. Däribland förordnar re-
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geringen en verkställande ledamot. För delegationen gäller :en av Kungl. 
Maj:t den 7 juni 1972 utfärdad instruktion. 

Vissa av delegationens verkställande uppgifter har a~förtrotts ett 
statsägt aktiebolag, Svenska rymdaktiebolaget, som också inledde sin 
verksamhet den 1 juli 1972. Bolaget bar till uppgift att verkställa det 
nationella sondraketprogrammet, svara för driften av sondraketförsöks
platsen Esrange, utföra vissa sekretariats- och utredningsuppgifter åt 
delegationen och vidtaga åtgärder för att främja internationell mark
nadsföring av svensk rymdteknisk kompetens vid företag och statliga in
stitutioner. 

Rymddelegationens verksamhet är organiserad enligt prqgrambudget
principer. Delegationen har i sin anslagsframställning anmält att den, 
under förutsättning att statsmakterna inte har några inväridningar där
emot, fr. o. m. budgetåret 1975/76 önskar förändra programindelningen, 
så att programmen utgör homogena enheter beträffande ändamål, pro
gramplanering och finansiering. Delegationen föreslår följande indel
ning i program och delprogram. 

Program 1. Myndighetsuppgifter 

Delprogram: 
a) Sekretariatsfunktioner 
b) ESRO-bevakning 
c) övrig internationell rymdverksamhet 
d) Informationstjänst 

Program 2. Nationell rymdverksam/Jet 

Delprogram: 
a) Nationell rymdforskning 
b) NationelJa rymdtillämpningar 

Program 3. Europeiskt rymdsamarbete 

Delprogram: 
a) Deltagande i ESRO:s grundprogram 
b) Deltagande i ESRO:s vetenskapliga program 
c) Deltagande i ESRO:s tillämpningsprogram 
d) Deltagande i Esrange specialprojekt 

Delegationens förslag innebär, att de nuvarande programmen 2 
Rymdforskning och 3 Rymdtillämpningar ersätts av de nya program
men Nationell rymdvcrksamhet och Europeiskt rymdsamai:bcte och att 
delprogrammet r::\~ranalysverksamhet under programmet Rymdtill
Iämpningar utgår. 

Sveriges deltagand·:-c i ESRO:s program sker i enlighet med riksdagens 
beslut 1972 (prop. 1972: 48, NU 1972: 37, rskr 1972: 216),: 1973 (prop. 
1973: 1 bil. 15 s. 97, NU 1973: 17, rskr 1973: 95) och 1974 (prop. 
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1974: 1 bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 1974: 121; prop. 1974: 1 bil. 
15 s. 162, NU 1974: 7, rskr 1974: 81; prop. 1974: 2 bil. 7, NU 1974: 1, 
rskr 1974: 30; prop. 1974: 85 bil. 11, NU 1974: 19, rskr 1974: 147). 

Delegationens verksamhet under program 1 finansieras från detta an
slag. Härifrån finansieras även större delen av program 3. Detta program 
finansieras vidare från anslaget under åttonde huvudtiteln Europeiskt 
samarbete inom rymdforskningen och genom vissa bidrag från industrin. 

Program 2 finansieras dels från anslaget Styrelsen för teknisk utveck

ling: Teknisk forskning och utveckling. dels från anslaget under åttonde 

huvudtiteln Naturvetenskaplig forskning, dels med vissa bidrag från 

ESRO. 

Följande sammanställning anger rymddelegationens verksamhet inom 
förevarande anslag (i 1 000-tal kr.). 

Program 1973/74 
Utfall 

l. Myndighetsuppgifter l 075 
3. Europeiskt rymdsamarbete 
3a. ESRO:s grundprogram 7 097 
3b. ESRO:s 

tillämpningsprogram 14 882 

Summa kostnader 23 054 

Avgår bidrag 
från industrin 

Anslag 

500 

22554 

Delegationen för rymdverksamlzet 

Program 1. Myndighetsuppgifter 

1974/75 
Beräknar 

Delegationen 

l 255 

10036 

23 836 

35127 

580 

34547 

1975/76 

Föredra-
ganden 

l 854 1 511 

8 437 8 437 

29 792 29 792 

40083 39740 

580 580 

39 503 39160 

Delegationen förordar en expansion med hänvisning till att tidigare 
anvisade medel visat sig otillräckliga. För budgetåret 1975/76 beräknar 
delegationen kostnaderna under detta program till 1 854 000 kr. 

Program 3. Europeiskt rymdsamarbete 

Delegationen föreslår ingen förändring i Sveriges deltagande i 
ESRO:s grundprogram och tillämpningsprogram. 

Under år 1974 har en redovisningsmässig omläggning gjorts inom 
ESRO på så sätt att grundprogrammct utvidgats att omfatta även vissa 
programsamkostnader gemensamma för ESRO:s övriga program. Detta 
har nominellt medfört ungefär en fördubbling av programkostnaderna 
för grundprogrammet. Denna omfördelning av programsamkostnader 
har kommit tillämpningsprojekten tillgodo. Totalt har 1974 års budget 
inte påverkats av omläggningen. 

Kostnaderna under detta program för budgetåret 1975/76 uppskat
tas av delegationen till 38 229 000 kr. 
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F örcdraganden 

Vid min anmälan av detta anslag i prop. 1974: 1 (bil. 15 s. 161) redo

visade jag att överläggningar inom den europeiska rymdkonferensen 
lett till enighet om att ESRO:s uppgifter och program successivt skulle 
föras över till ett nytt organ, European Space Agency (ESA). ESA 
skulle ätminstonc till namnet träda i funktion den 1 april 1974. Denna 
tidpunkt har senare framflyttats och osäkerhet råder f. n. om när detta 

kan ske. 
Den pågående omorganisationen kommer inte att påverka Sveriges 

deltagande i olika ESRO-projckt. Sverige deltar i enlighet med stats
makternas beslut i ESRO:s grundprogram och vetenskapsprogram samt 
i följ:rnde tillämpningsprogram. 

Teic:;atellitprogrammet Tclesat 

Flygtrafikkontrollprogrammet Aerosat 

Meteorologiprogrammct Mcteosat 
Sjöfartstclesatellitprogrammet Marots 

Bärraketprognimmet Arianc 

Delegationen i;:ir föreslagit att en ändrad programindelning skall 

gälla för delegationens verksamhet fr. o. m. budgetåret 1975/76. Enligt 
d"legat\oncns förslag ersätts de nuvarande programmen Rymdforskning 
och Rymdtillämpningar av två nya program, Nationell rymdverksamhet 
och Europeiskt rymdsamarbete. Jag har ingen erinran mot delegatio
nens förslag och förordar att verksamheten fr. o. m. den 1 juli 1975 
t. v. indelas i de program som delegationen föreslagit. 

De ekonomiska fltagandcn som Sverige har gjort gentemot ESRO 
kommer att gälla oförändrade gentemot ESA. Rymddelegationens be
räkningar av Sveriges bidragsandclar har baserats härpå. Jag godtar dessa 
beräkningar. Vissa medel för nationell rymdforskning och fjärranalys
vcrksamhet har jag beräknat under anslaget Styrelsen för teknisk ut
veckling: Teknisk forskning och utveckling. Vad avser fjärrana::1s vill 
jag erinra om delegationens samordnande uppgifter. Fjärranalys utnytt

jas alltmer för olika praktiska uppgifter, varvid betydelsen av samord

ning ökar. 

För att täcka ökade kostnader för ESRO/ESA-bevakning har jag 

under programmet Myndighetsuppgifter beräknat ökade medel. 

Sammanlagt bör anslaget nästa budgetår tas upp med 39 160 000 kr., 
vilket innebär en ökning med 10 401 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1975176 

anvisa ett förslagsanslag av 39 160 000 kr. 
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E 18. Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling 

1973/74 Utgift 

1974!75 Anslag 

1975/76 Förslag 

4 500 000 

4 500 000 

4 500 000 

Reservation 

167 

Från anslaget utgår Sveriges bidrag till nordisk fond för teknologi 

och industriell utveckling (nordisk industrifond), som bildades den 1 juli 

1973 enligt överenskommelse mellan de nordiska länderna (prop. 1973: 

79, NU 1973: 35, rskr 1973: 138). Syftet med fonden är att främja tek

niskt forsknings- och utvccklingsarbete med industriell inriktning och 

av gemensamt intresse för två eller flera nordiska länder. Enighet har 

uppnåtts om att fonden totalt bör tillföras 50 milj. kr., varav 10 milj. 

kr. anvisats för perioden den 1 juli 1973-den 31 december 1974 och 

10 milj. kr. för år 1975. Fondens sekretariat är förlagt till Stockholm. 

Under åren 1973 och 1974 mottog fonden ansökningar om stöd på sam

manlagt 50 milj. kr. 

Nordiska ministerrådet 

Vid sammanträde den 6 november 1974 beslöt Nordiska ministerrådet 

att fastställa generella prioriteringar för fondens verksamhet under år 

1975. Dessa innebär att fondens verksamhet skall inriktas på stöd till 

miljöteknik inkl. arbetsmiljö, hälsovårdsteknik, transportteknik, mate

rialteknik inkl. bättre råvaruutnyttjande, energiteknik och förstudier 

inom datateknik. Vidare beslöt ministerrådet att föreslå dels att fonden 

skulle tillföras 10 milj. kr. år 1976, dels att fondens styrelse borde få 
bevilja flerårigt stöd utöver tillgängliga medel med högst 3 milj. kr. för 
år 1976 och högst 2 milj. kr. för år 1977. Enligt av ministerrådet fast

ställda fördelningsregler för åren 1974-1976, varvid Danmark svarar 

för 22 %, Finland för 16 %, Island för 1 %, Norge för 16 % och Sve

rige för 45 %, innebär detta att Sveriges bidrag blir 4,5 milj. kr. och att 

Sveriges andel av flerårsåtagandena uppgår till 1 350 000 kr. för år 1976 

och 900 000 kr. för år 1977. 

Föredraganden 

Medel för den verksamhet som bedrivs av nordisk industrifond skall 

tillskjutas av de nordiska länderna. I enlighet med Nordiska minister

rådets ställningstagande bör 4,5 milj. kr., vilket utgör Sveriges bidrag, 

anvisas budgetåret 1975/76. 

Möjlighet bör vidare finnas för fonden att göra åtaganden om stöd 

för flera år. Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndi

gande att medge att fonden för Sveriges del får lämna stöd som - in

beräknat löpande beslut - innebär åtaganden om högst 1 350 000 kr. 

under år 1976 och högst 900 000 kr. under år 1977. 



Prop. 1975: 1 Bilaga 15 Industridepartementet 168 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att stöd lämnas av nordisk 

fond för teknologi och industriell utveckling, vilket inberäknat 
löpande beslut innebär åtaganden om högst l 350 000 kr. under 
år 1976 och högst 900 000 kr. under år 1977, 

2. till Nordisk fond för teknolo~i och industriell utveckling för 
budgetåret 1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 4 500 000 
kr. 

E 19. Finansiering av statens utveckJingsfond 

Statens utvecklingsfond inrättades den 1juli1973 (prop. 1973: 41, NU 
1973: 54, rskr 1973: 225). Den är en självständig myndighet, men är 
administrativt knuten till styrelsen för teknisk utveckling (STU). Dess 
förvaltning handhas av en särskild styrelse, som tillsätts av regeringen. 
Fondens verksamhet regleras av en kungörelse (1973: 622). 

Fonden har till ändamål att genom långivning stödja riskbetonade 
investeringar inom industrin för utveckling av nya produkter, processer 
eller system för industriell produktion. Den är avsedd alt utgöra ett 
komplement till STU och Sveriges investeringsbank AB. Projekt, som 
kan finansieras på krcditmarknaden i övrigt, skall inte stödjas av fon
den. 

En närmare redogörelse för fondens uppgifter har lämnats i prop. 
1974: l (bil. 15 s. 163). Fonden har under budgetåren 1973i74 och 
1974/75 tillförts sammanlagt 60 milj. kr. av Sveriges investeringsbank 
AB:s vinst åren 1972 och 1973. Den långsiktiga finansieringen av bl. a. 
statens utvccklingsfond behandlas av forskningsavgiftskommitten (I 

1974: 01). 

Statens utvecklingsfond 

Vid utgången av budgetåret 1973/74 hade fonden lånat ut 6,8 milj. 
kr. Det i förhållande till tillgängliga medel låga beloppet beror enligt 
fonden på att dess kansliresurser är under uppbyggnad och att informa
tionen om fondens existens varit otillräcklig. Fonden planerar därför en 
informationskampanj och ett program för uppsökande verksamhet i sam
arbete med företagareföreningarna och statens industriverk. 

Fonden konstaterar att det fions ett starkt behov av det finansierings
alternativ som den erbjuder. Utlåningsvolymen kommer att öka allt

eftersom fondens verksamhet blir mer allmänt känd. För att kunna ut
veckla verksamheten i takt med behovet hemställer fonden om ett anslag 

av 30 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 
Fonden konstaterar vidare, att möjligheterna att finansiera behövliga 

marknadsåtgärder ofta saknas för projekt som fonden önskar stödja. 
Därigenom hindras ett effektivt utnyttjande av i övrigt lovande projekt. 
Utvecklingen av nya marknader bör enligt fonden med avseende på an

gelägenhet och risk likställas med teknisk utveckling. Fonden hemställer 
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diirför att lånemöjligheterna för marknadsinvesteringar utreds, så att en 

lämplig komplettering i detta avseende till fondens verksamhet kan 

skapas. 

Föredraganden 

En viktig uppgift inom industripolitiken är att främja industrins tek

niska förnyelse. Ett av medlen för detta är sådant selektivt stöd till in

dustriell innovations- och utvecklingsverksamhet som gör det möjligt 

för företag och enskilda personer att genomföra projekt med så stor 

risk att de utan statligt stöd inte skulle komma till utförande. I utveck

lingsprocessens tidigare skeden är den tekniska osäkerheten betydande. 

I dessa skeden kan stöd lämnas av bl. a. STU. 

Projekten är emellertid förknippade även med en kommersiell risk, 

beroende på att avsättningsmöjlighcterna är svårbedömbara, innan pro

duktens pris och egenskaper slutligt kan beräknas. Denna typ av risk 

blir mer framträdande i utvecklingsprocessens senare skeden, där den 

tekniska risken har minskat. För att kunna lämna stöd ~iven i utveck

lingsprocessens senare del upprättades statens utvecklingsfond. 

Fondens och STU:s stöd kommer, genom den uppdelning av upp

gifterna som här beskrivits, inte att konkurrera utan att komplettera 

varandra. Eftersom fonden inte skall stödja projekt som kan erhålla 
lån på kreditmarknaden i övrigt, kommer dess långivning inte heller 
att konkurrera med den verksamhet som Sveriges investeringsbank AB 

och andra kreditinstitut bedriver. 

Jag har tidigare (s. 134) anmält att jag tillkallat sakkunniga för att se 
över STU:s organisation och verksamhetsformcr. Denna utredning skall 

undersöka bl. a. om samverkan mellan fonden, STU, Investeringsban
ken och statens industriverk kan fördjupas till gagn för den industriella 
förnyelseprocessen. 

Det finns enligt min uppfattning ett stort behov av den typ av stöd 
som fonden erbjuder. Under sitt första verksamhetsår har emellertid 
fondens långivning varit liten, bl. a. beroende på att fondens kansli 
varit under uppbyggnad och på bristande kännedom ute hos företagen 
om fondens existens. Det är därför väsentligt att information om fon

den spiids, bl. a. genom den typ av uppsökande verksamhet som fon
den nyligen påbörjat. 

Jag har iör budgetåret 1975/76 beräknat, att ett medelstill~kott av 5 

milj. kr. bör göra det möjligt för fonden att möta den förväntade ökade 

efterfrågan på lån. I avvaktan på resultatet av forskningsavgiftskom

mittens arbete bör detta belopp avsättas av Investeringsbankens vinst 

för år 1974. Jag förordar, att så får ske. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna att av vinsten för år 1974 från Sveriges investe

ringsbank AB 5 000 000 kr. avsätts till statens utvecklings
fond. 
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F. DOMÄNVERKET 

I samband med budgetreformen år 1912 blev dåvarande domänsty
relsen affärsdrivande verk. Den nuvarande benämningen domänverket, 
som gemensam beteckning för domänstyrelsen och den lokala skogsför
valtningen, tillkom år 1921. 

Genom beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 103, JoU 1968: 32, 
rskr 1968: 269) fastställdes vissa nya riktlinjer för domänverkets verk
samhet. Enligt sin instruktion (1968: 681, ändrad senast 1973: 744) skall 
verket driva skogsbruk och därmed sammanhängande verksamhet, för
valta den fasta egendom och andra tillgångar som hör till domänverkets 
fond samt förvalta och öva tillsyn över vissa andra allmänna skogar. Det 
statliga skogsbruket skall drivas uthålligt, affärsmässigt och effektivt. 

Riksdagens beslut syftade också till samordning av statens skogsbruk 
och skogsindustri. Det gemensamma målet för verksamheten vid domän
verket och AB Statens skogsindustrier (Assi) skall vara att på sikt åstad
komma bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte och därvid prestera 
ett ur företagsekonomisk synvinkel rimligt årsresultat. 

Fr. o. m. år 1969 leds domänverket av en särskild verksstyrelse. Den 
består av chefen för domänverket, verkställande direktören i Assi och 
fyra andra ledamöter som regeringen utser särskilt. 

Styrelsen består till övervägande. del av samma personer som ingår 
i Assi:s styrelse. Detta långtgående personsamband i styrelserna är ett 
viktigt led i samordningen mellan de båda företagen. 

Chef för domänverket är en generaldirektör med en överdirektör som 
ställföreträdare. Kungl. Maj:t har medgett domänverket att utan hinder 
av bestämmelserna i instruktionen försöksvis genomföra vissa ändringar 
i sin organisation. Med stöd härav har domänverket genomfört änd
ringar som innebär att centralförvaltningens tidigare uppdelning på fem 
huvudenheter ersatts av två produktavdelningar, en för skogsbruk och 
en för nyttjanderätter. Vidare har inrättats ett organ för central plane
ring samt enheter för stabs- och serviceuppgifter. De tidigare åtta di

striktsförvaltningarna har ersatts av sex regionförvaltningar. Såväl pro

duktavdelningarna som regionförvaltningarna har resultatansvar. 
Inom varje region finns ett antal revirförvaltningar, sammanlagt 67 

för hela verket. Dessutom finns inom de tre södra regionerna fyra nytt

janderättsförval tningar. 
Kungl. Maj:t beslöt den 5 juni 1973 att verkets centrala förvaltning 

skall placeras i Falun. Utflyttningen är planerad att ske successivt under 

åren 1975-1977. 
Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår av 

följande sammanställning. 
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1969 1970 1971 1972 1973 

Anstiillda 6990 7140 6 800 6 500 6050 

Domänverkets skogsmarksinnehav, exkl. renbetesfjällens skogar och 

nationalparkerna, uppgår till i runt tal 4 milj. hektar produktiv skogs

mark, varav ca 540 000 hektar :ir belägna ovanför skogsodlingsgränsen. 

Verkets skogsmarksinnehav utgör ca 18 % av landets produktiva skogs

mark. Det bokförda värdet av verkets skogs- och jordbruksfasligheter 

uppgick år 1973 till 440 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde uppgick 

till 1 794 milj. kr. 

Domänverkets försäljning av skogsprodukter består av skog på rot 

och upparbetat virke. En förskjutning har efter hand skett från rotför

säljningar mot egna avverkningar främst beroende på önskemålet att 

till skogen knyta fast personai. Domänverkets försäljning av virke under 

de senaste fem åren framgår av följande sammanställning. 

1969 1970 1971 1972 1973 

Milj.m'sk 8,3 8,5 8,6 8,5 9,3 

Av försäljningen år 1973 på 9,3 milj. skogskubikmeter utgjordes 8,6 

milj. av upparbetat virke, medan återstoden var rotförsäljning. 

Domänverkets ekonomiska ställning vid utgången av vart och ett av 

.åren 1969-1973 framgår av följande sammanställning (i milj. kr.). 

1969 1970 1971 1972 1973 

-Omsättningstillgångar exkl. lager 145,9 201,4 241,8 271,7 353,4 
Lager och varor i arbete 56,9 42,5 35,3 33,0 18,8 
Fysiska anläggningstillgångar 387,2 408,0 446,2 479,2 468,3 
Finansiella anläggningstillgångar 41,6 39,3 46,0 45,8 65,6 

Balansomslutning 631,6 691,2 769,3 829,7 906,1 

Korta skulder 51,4 80,6 125,6 122,4 170,8 
Rörlig kredit 18,0 20,0 39,9 106,7 56,7 
Eget kapital (statskapital) 562,2 590,6 603,8 600,6 678,6 

Bland anläggningstillgångarna ingår aktier i Hjälmare kanal och 

Jäders bruk AB, AB Orrefors skogar, Mjölsefalls AB, Skogsdon AB, 

Stribcrgs grufve AB, Swedforest Consulting AB och AB Södertomter, 

tillsammans bokförda till ett värde av 65,6 milj. kr. vid utgången av år 

1973. Under år 1974 har samtliga aktier i Tyllinge AB förvärvats. Vi

<lare har verket under år 1974 tillsammans med Assi etablerat AB Såg

invest som har till uppgift att förvärva aktier i och driva sågverksföre

tag. 
På grundval av en av verket upprättad ekonomisk femårsplan för 
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domänverket har Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 fastställt ett avkast
ningskrav av 23 milj. kr. för vart och ett av åren 1970-1974. Den del 
av vinsten som återstår sedan avkastningskravet tillgodosetts, skall till-
föras verkets dispositionsfond. Verket har den 26 november 1974 kom-
mit in med en ny ekonomisk femårsplan avseende åren 1975-1979. 

Domänverkets ekonomiska resultat under åren 1969-1973 framgår 
av följande sammanställning (i milj. kr.). 

1969 1970 1971 1972 1973 

Omsättning 423,4 492,5 529,5 519,0 670,5 
Prod.-, försäljnings-

och adm. kostnader 369,0 410,4 448,3 454,8 508,7 
Rörelseresultat 54,4 82,l 81,2 64,2 161,8 
Avskrivningar 25,2 27,7 32,0 39,5 46,4 
Finansiella och extra-

ordinära poster -2,4 3,6 2,2 0,1 -1,7 
Resultat före dispositioner 

och skatt 26,8 58,0 51,4 24,8 113,7 
Pispositioner och avsätt-

ningar -2,6 -7,0 -5,6 0,1 4,7 
Skatt 8,3 17,9 17,6 10,5 30,0 
Redovisat resultat 15,9 33,1 28,2 14,4 88,4 
Inlevererat till staten 22,2 22,9 23,0 23,0 22,9 
Rörelseresultat i % av 

omsättn. 12,8 16,7 15,3 12,4 24,1 
Redovisat resultat i % 

av i medeltal disponerat 
statskapital 2,8 5,1 4,7 2,4 13,8 

Av sammanställningen framgår att omsättningen år 1973 uppgick till 
670,5 milj. kr., vilket var 151,5 milj. kr. mer än föregående år. Resul
tatet före dispositioner och skatt blev 113,7 milj. kr., vilket var 88,9 
milj. kr. bättre än året dessförinnan. 

Dom~inverkets investeringar under åren 1969-1973 framgår av föl
jande sammanställning (i milj. kr.). 

1969 1970 1971 1972 1973 

Investering i maskiner och inventarier 12,8 27,8 40,3 54,0 43,9 
Investering i byggnader och anläggningar 5,8 7,3 11,0 7,6 4,5 

Av sammanställningen framgår att en kontinuerlig förskjutning skett 

under senare år från investeringar i hus- och vägbyggnad till investe

ringar i skogsmaskiner. 
Till skillnad från övriga affärsdrivande verk erhåller domänverket 

inte några invcsteringsmedel över statsbudgeten. Verkets medelsbehov 

tillgodoses genom tillgång till rörlig kredit i riksgäldskontoret, vilken 
f. n. får uppgå till högst 175 milj. kr., och genom disposition av till

gängliga fondmedel. 
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Verkets invcsteringsfond får utnyttjas för inköp av fast egendom och 

till investeringar med en varaktighet av minst tio år, t. ex. byggnader och 
-skogsbilvägar. Genom avsättning till värdcminskningskonto för investe
Tingar hålls fondens kapital intakt. Köpeskillingar för försäljning av 
kronoegendom tillförs investeringsfonden. 

Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalut
,gifter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på 

statsbudgeten. 

F 1. Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

124 808 

135 000 
128 000 

Från anslaget bestrids ersättningar som föranleds av beslut av 1933 
.års riksdag (prop. 1933: 233: BaJoU 1933: 1, rskr 1933: 269) angående 
indragning av viss personal vid domänverket. 

Domänrerket 

Domänverket beräknar kostnaderna år 1975 till 260 000 kr. efter upp
räkning av varje pension för år 1975 med 100 kr. på 1974 års pensions
värde. Av kostnaderna beräknas kyrkofonden enligt sedvanliga beräk
ningsgrunder svara för 132 000 kr. Domänverket föreslår därför att an
:slaget förs upp med 128 000 kr. för budgetåret 1975/76. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot domänverkets bedkningar av medelsbe
hovet för nästa budgetår och föreslår därför att anslaget förs upp med 
128 000 kr. Jag biträder vidare ett av domänverket lämnat förslag till 
fördelning enligt sedvanliga regler av de verkliga kostnaderna för år 
1974 mellan anslaget och kyrkofonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. besluta att kyrkofonden skall för år 1974 ersätta domänver

kets fond för utgifter för övertalig personal med 140 000 kr., 
2. till Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig 

personal för budgetåret 1975176 anvisa ett förslagsanslag av 
128 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder 

E. FÖRENADE FABRIKSVERKEN 

I. E: 1. Byggnader och utrustning 

197317 4 utgift 

1974175 Anslag 

J 975/76 Förslag 

25 043 671 
113 400 000 

32 200 000 

Behållning 

' Hiirutöver har 1 500 000 kr. anvisats på tilläggsstat I. 

174 

21063 207 

Förenade fabriksvcrken (FFV) inrättades som affärsdrivande verk 

år 19..t3 och fick sin nuvarande organisation efter beslut av 1965 års riks

dag (prop. 1965: 119, SU 1965: 163, rskr 1965: 398). FFV skall enligt 

sin instruktion (1965: 840, ändrad senast 1973: 745) bedriva utveckling, 

tillverkning, försäljning och underhåll av försvarsmateriel, utveckling, 

tillverkning och försäljning av civila verkstadsprodukte.f samt tvätteri

rörclse. I verkets uppgifter ingår även försäljning av övertalig och kasse
rad materiel m. m. för statens och andras räkning. 

FFV förvaltar under fabriksverkens fond redovisade fabriker, verk
städer och tvätterier samt andra under fonden upptagna statliga kapi
taltillgångar. FFV uppför anläggningar och byggnader som behövs för 

verket. 

FFV uppbär och redovisar verkets inkomster samt bestrider därmed 
och med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets utgifter. 

I fTV ingår följande tillverkmzde enlzeter, nämligen gcvärsfaktoriet 

i Eskilstuna, Akers krutbruk, torpedverkstaden i Motala, beklädnads
verkstadcn i Karlskrona samt ammunitionsgruppen, som omfattar Zak

risdalsverken i Karlstad (!-..fZ), Vingåkersverken i Vingåker (MÅ). 

G~illöverken (MG) och Vanäsvcrken i Karlsborg (MV). Av enheternas. 

tillverkning av försvarsmatcriel kan nämnas finkalibriga vapen och pan

sarv:irnsvapen samt ammunition till dessa, robotstridsdclar, raketer och_ 

torpeder. Av enheternas civila tillverkning kan nämnas vissa bilkompo

ncntcr och detaljer till kylkompressorcr. Vidare tillverkas uniformer 

för förs\'~trct liksom för civilt bruk. 

Under!zcW {;V f örsrnrsmateriel utförs inom underhål!sscktorn med: 

vcrksE!dcr i Arboga (CVA), Malmslätt (CVM), Västerås (CYV) och ös-

tcrsun<l (CVö). Underhållsuppgiftcr i fråga om Eirsvarets tdcmatcriel. 

fullgörs ~i ven vid det halvst:.t!i;a Tc\ub AB i Viixjö. 

FFV:s ti·iitrcririirdse bedrivs vid 15 tvätterier, varav ett är specialise--
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rat på kemisk tvätt. Vid flertalet övriga tvätterier finns mindre anlägg

ningar för kemisk tvätt. I anslutning till ett par av tvätterierna utförs 

skoreparationer för försvarets behov. Tvätterierna betjänar statliga och 

landstingsligda sjukhus samt försvarets förband. 

Försäljningen av övertalig och kasserad materiel bedrivs inom en sär

skild enhet, överskottsf iirsiiljningen (Ö), som säljer även vissa nytillver

kade produkter, främst för de s. k. samhällsverkstädernas räkning. För

säljningen sker f. n. på fem platser i landet. 

FFV förvaltar statens aktier och andra ägarandelar i Industri AB 

Gclfa, AB Avimat, Trivab konfektions AB, FFV sport AB, Telub AB, 

Innovations AB Projection KB, Innovations AB Projection, KB United 

Stirling (Sweden) AB & Co, United Stirling (Sweden) AB och Swe

develop Hospital Equipment AB. 

Ekonomisk översikt m. m. 

Tillgångarna i fabriksverkens fond (cxkl. försvarets materielverks an

läggningar) uppgick den 30 juni 1974 till sammanlagt 809,8 milj. kr. 

Sedan skulderna frånräknats var fondens kapitalbehållning 336,7 milj. 

kr. 
FFV:s resultaträkningar för de senaste budgetåren framgår av föl

jande sammanställning (i 1 000-tal kr.) 

1971/72 1972/73 1973/74 

Intäkter 
Rörelsen 31 563 22 818 44 712 
Utdelning på aktier 367 367 428 
Ränteintäkter 2065 469 616 
Extraordinära intäkter 5 243 3 701 12 538 
Nettoförlust 16 198 15 045 

55 436 42 400 58294 

Kostnader 
Kalkylmiissiga avskrivningar 

pft byggnader 4889 4 221 4 927 
pft maskiner 16179 17 295 18 899 

Räntekostnader 4 220 3 908 13 
R:alisationsförl ust I 093 965 265 
Extraordinära kostnader 28 579 15 306 2 879 
Kommunalskatt 476 705 779 
Nettovinst 30 532 

55436 42 400 58294 

Rörelseresultatet har utvecklats positivt under det senaste budget

firct. Tiil den gynnsamma lönsamhetsutvecklingen bidrar de under en 

följd av år insatta rationaliseringsåtgärderna och de planerings- och 

ekonomi~tyrningssystcm som börjat användas. Produktionsstörningar 

och leveransförseningar har härigenom minskat. Resultatförbättringen 
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är dock i huvudsak att hänföra till högre försäljningspriser på produkter 

inom försvarsmaterielscktorn. Sektorns resultat är fortfarande otill

fredsställande. 

Underhållsscktorns vinstmarginal har genom tillämpning av ändrade 

~ ~glcr i nytt ramavtal tillfälligt sänkts. Resultatet är dock i stort till

iredsställande. 
Tvätterisektorns underskott har i sin helhet, i enlighet med de själv

kostnadsavtal som reglerar verksamheten, aktiverats som fordran på 
landstingen och skall på lång sikt inrymmas inom de avtal som finns 

med resp. landsting. 

En fortsatt tiliämpning av skärpta regler för värdering av varulagren 

1:mcbär att betryggande nedskrivningar för inkurans har gjorts. Efter

som FFV inte iiger rätt att reservera vinstmedel i form av lagerreserver, 

har resultatet gottskrivits med en mindre upplösning av inkuransre

serven som effekt av lagerminskningen. 

Arets nettoöverskott före förräntning av statskapitalet, 30,5 milj. kr., 

har disponerats för täckning av från tidigare år kvarstående förluster 
av sammanlagt 54,2 milj. kr. 

Under året har till staten inlcvererats avskrivningsmedel med 25,7 

milj. kr., motsvarande såväl planenliga som extra avskrivningar på 

byggnader, maskiner och aktier, vartill kommer 3,7 milj. kr. som bevil

jats för engångsavskrivning. 

Den fakturerade omsättningen vid FFV uppgick under budgetåret 

1973/74 till 734,l milj. kr., en ökning med 57,9 milj. kr. sedan före
gående budgetår. Av omsättningen hänförde sig 232,5 milj. kr. till för
svarsmaterielsektorn, 284,3 milj. kr. till underhållssektorn, 137,2 milj. 
kr. till tvätterisektorn, 59,7 milj. kr. till överskottsförsäljningen och 

20,4 milj. kr. till övrig verksamhet. Faktureringsvärdet av materiel och 
tjänster till försvaret, exkl. tvätteriverksamheten och överskottsförsälj
ningens verksamhet, men inkl. leveranser genom andra huvudleveran

törer, uppgick under budgetåret 1973/74 till 435,9 milj. kr. 
Den totala orderingången vid FFV uppgick .,,i1der budgetåret 1973/74 

till 823 milj. kr., en ökning sedan föregående .'. ·.dgetår med 131,8 milj. 

kr. Vid försvarsmateriel- och undcrhållssektc.•.-.:rna var orderingången 

614,3 milj. kr., en ökning med 116,3 milj. kr. jämfört med föregående 

budgetår. Beställningarna från det svenska försvaret ökade med 122,6 

milj. kr. till 518,2 milj. kr. Beställningarna av civila produkter minska

de från 32,8 till 23 milj. kr. Orderingången på export, avseende såväl 

militära som civila produkter, ökade däremot med 13 milj. kr. till 87,5 
milj. kr. 

Orderingången under de senaste fem budgetåren vid tillverkande en

heter och underhållssektorn framgår av följande sammanställning (i 

milj. kr.). 
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Budgetår Totalt Försvarsmatcricl Civila produkter 

inom export inom export 
landet landet 

1969/70 366,7 291,1 41,5 28,2 5,9 
1970/71 449,8 363,7 49,0 33,7 3,4 
1971/72 465,2 397,9 34,2 29,4 3,7 
1972/73 498,0 395,6 69,6 28,0 4,8 
1973/74 626,1 518,2 84,9 20,4 2,6 

Vid utgången av budgetåret 1973/74 utgjorde försäljningsvärdet a\ 

inneliggande orderstock vid försvarsmaterielsektorn ca 596 milj. kr 
Orderstocken för de skilda enheterna är starkt varierande. Den lång

siktiga beläggningssituationen är vid vissa enheter otillfredsställande. 
Orderstocken vid undcrhållssektorn uppgick vid samma tidpunkt till 

ca 236 milj. kr. Beställningsvolymen förväntas till följd av minskat 
flyguttag successivt nedgå med sysselsättningsminskning som följd. 

Utvecklingen vid tvätterierna under de fem senaste budgetåren fram

går av följande sammanställning. 

Budgetår Vattentvätt Kemtvätt Skoreparationer Fakt. värde 
Milj. kg Milj. kg 1 000-tal par Milj. kr. 

1969/70 59,3 2,8 150 83,8 
1970/71 64,5 2,7 130 98,l 
1971172 66,7 2,8 113 118,3 
1972/73 70,0 2,8 113 126,8 
1973/74 71,9 2,8 124 137,2 

Medelsförbrukning under budgetåren 1973/74--1974/75 

I följande sammanställning redovisas de investeringsmedel som un
der budgetåret 1973/74 stått till FFV:s förfogande och den omfattning 
i vilken de tagits i anspråk (i 1 000-tal kr.). 

Ingående Anslag Medelsförbrukning Utgående 
behållning behållning 

beräknad i faktisk 
prop. 1973: 1 
bil. 15 

22 907 23 200 31 000 25 044 21 063 

Av sammanställningen framgår att investeringsramen för budgetåret 
1973/74 inte har utnyttjats, vilket innebär att utgående behållning ökat 
från i prop. 1973: 1 (bil. 15 s. 113) beräknade 3,1 milj. kr. till 21,1 milj. 
kr. En närmare redogörelse för medelsanvändningen lämnas i det föl

jande. 
För budgetåret 1974/75 har investeringsramen fastställts till 28,6 

milj. kr. Eftersom det outnyttjade beloppet vid utgången av budget
året 1973/74 uppgick till 21 milj. kr. och anslaget för budgetåret 

12 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 15 
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1974/75 utgör 14,9 milj. kr., varav 1,5 milj. kr. på tilläggsstat I, står till
sammans 35,9 milj. kr. till förfogande under innevarande budgetår. 

FFV räknar med att investeringsramen på 28,6 milj. kr. skall bli helt 

utnyttjad. En behållning av (35,9-28,6) 7,4 milj. kr. kan alltså förutses 
vid budgetårets utgång den 30 juni 1975. 

Förenade fabriksverken 

Investeringsprogram 

FFV framhåller, att den operativa verksamheten vid FFV under det 
gångna budgetåret har kännetecknats av en intensiv verksamhet inom 
olika områden med den gemensamma målsättningen att lösa FFV:s 

akuta lönsamhetsproblcm. De åtgärder som genomförts har redan för 
budgetåret 1973/74 medfört en resultatförbättring, varvid de närmast 
föregående budgetårens underskott förbytts till ett mindre överskott. 

Resultatet är emellertid fortfarande otillfredsställande och en på sikt 

önskvärd lönsamhet bedöms inte kunna uppnås utan genomförande av 
mera genomgripande åtgärder. 

Verksamheten har liksom tidigare dominerats av leveranser till det 
svenska försvaret. Orderingången har under det senaste budgetåret 
varit något större än den budgeterade och prognoserna för de närmaste 
budgetåren anger att nuvarande sysselsättningsläge i stort kan bibehål
las även om avsevärda skillnader råder mellan olika verksamhetsgre
nar och vid olika enheter. 

Investeringarna inom FFV under det senaste budgetåret har i stor 
omfattning varit knutna till ersättningar, rationaliseringar och miljö
förbättringar. Större kapacitetsförändrande investeringar inom ammu
nitions- och mekaniska verkstäder har hållits tillbaka i avvaktan på 
statsmakternas förväntade principbeslut om FFV:s framtida utform
ning och inriktning i anledning av de av 1972 års FFV-utre<lning 
framlagda förslagen (SOU 1974: 38). 

För budgetåret 1975/76 räknar FFV med att behöva medel för in
vesteringar till ett belopp av 38 milj. kr. 

I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk och beräk

nad medelsanvändning för investeringar budgetåren 1973174-1975/76 
(i l 000-tal kr.). 

Tillverkande enheter 
Underhållsverkstädcr 
Tvätterier 
Överskottsförsäljning 
Reinvesteringar 

1 Anvisat pi tilläggsstat I. 

Faktisk 
utgift 
1973;74 

4791 
4 471 
1 719 

14 063 
25044 

Beräknad utgift 

1974/75 

2 000 
8 300 
I 500 
1 5001 

15 300 
28 600 

1975/76 

6 800 
10 100 

3 000 
2 100 

16 000 
38000 
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Av den föreslagna invcstcringsramen av 38 milj. kr. utgör 17,2 milj. 

kr. följdinvesteringar. Dessa framgår av följande sammanställning (i 

1 000-tal kr.). 

Objekt Be.räknad Tidigare 
kostnad anvisade 

medel 

1. Marketenteri (MZ) 1 700 500 
2. Komplettering av sprängämnes-

gjuteri (MÅ) 5 000 (2 100)1 

3. Reparationsverkstad för motor-
detaljer m. m. (CV A) 11400 4000 

4. Ombyggnad av ventilations-
anläggning (CV A) 900 400 

5. Projektering av tvätteri i Norrland 700 100• 
6. Rationalisering av tvättransporter 8 000 6 5001 

7. Försäljningsfilial i Skåne (Ö) 3 600 I 500 

' Investeringen senarelagd, medlen delvis omdisponerade. 
• Hittills har 40 000 kr. använts. 
0 Mcdelsförbrukningen är oviss. 

Beräknad 
utgift 
1975/76 

I 200 

3 000 

7 400 

500 

3 000 
2100 

• T. o. m. utgången av budgetåret 1974/75 beräknas 5 milj. kr. ha använts. 

En redovisning för objekten har lämnats i prop. 1972: 1 (bil. 15 s. 

94-95), i prop. 1973: 1 (bil. 15 s. 110), i prop. 1974: 1 (bil. 15 s. 175) 

och i prop. 1974: 170 (bil. 11 s. 69-70). 

För nya investeringar har FFV beräknat 4,8 milj. kr. enligt följande 

sammanställning (i 1 000-tal kr.). 

Objekt Beräknad Beräknad 
kostnad utgift 1975/76 

1. Emballageförråd (MZ) 1 000 700 
2. Dagförrf1d (MÅ) 400 400 
3. Förstärkning av infartsväg (MÅ) 600 600 
4. Förbättringar av arbetsmiljö (MÅ) 500 500 
5. Förråd för emballage, maskiner och 

verktyg (MÅ) 800 400 
6. Omläggning av värmckulvert-

ledningar (CVA) 900 500 
7. Gift- och syraförråd (CV A) 400 400 
8. Vcntilationsanläggning i maskin-

verkstaden (CVM) 400 400 
9. Kallförråd (CVÖ) 400 400 

10. Provningsutr~.stning för tanknings-
materiel (CVO) 500 500 

I fråga om nyinvesteringarna anför FFV i huvudsak följande. 

Zakrisdalsverken har starkt behov av lämpliga lokaler för förvaring 

och hantering av emballage (1). · 

Produktionen vid Vingåkersverken försvåras av nuvarande brist på 

av säkerhetsskäl nödvändiga dagförråd (2). 

Infartsvägen till Vingåkersverken är inte dimensionerad för nuva-
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rande tunga fordonskombinationcr på upp till 50 ton och har utsatts 
för svåra skador (3). 

Personalutrymmen vid brännplats och förstöringsställe vid Vingåkcrs
verken är helt undermåliga (4). 

Vingåkersverken har stor brist på förråd för icke explosiv materiel 
såsom mekaniska detaljer och emballage för nyproduktion (5). 

Värmekulvertsystemet vid CV A är så gammalt och nedslitet att en 

modernisering är nödvändig (6). 
Nuvarande förrådshållning av gifter och syror vid CVA fyller inte 

naturvårdsverkets krav, vilket påtalats av yrkesinspektören och av läns
styrelsens naturvårdscnhet (7). 

Befintlig ventilationsanläggning i maskinverkstaden är otillräcklig 
på grund av den under senare år kraftigt ökade maskinparken, vilket 
förorsakar onormalt hög temperatur och oljedimma (8). 

Det kallförråd som avsågs ingå i CVÖ-anläggningen ställdes på fram
tiden med hänsyn till osäkra beläggningsprognoser. Förrådet är nu nöd
vändigt (9). 

Provningsutrustning för tankningsmateriel finns i Västerås, där FFV:s 
verksamhet håller på att läggas ned. Utrustningen måste flyttas. Lämp
ligaste lokalisering för utrustningen är vid CVÖ (10). 

För reinvesteringar i maskiner och utrustningar begärs 16 milj. kr., 
som beräknas motsvara avskrivningarna för budgetåret 1974/75. 

Beräknad medclsförbrukniog budgetåret 1975/76 

För budgetåret 1975/76 räknar FFV alltså med en medelsförbruk
ning av 38 milj. kr. för investeringar. Sedan detta belopp på sedvan
ligt sätt ökats med l 0 % för konjunkturreserv och därefter avdrag 
gjorts med 7,4 milj. kr. motsvarande den vid budgetårets ingång be
räknade behållningen samt reservering gjorts med 660 000 kr. för pro
jektering av tvätteri i Norrland, uppgår anslagsbehovet för budgetåret 
1975/76 till 35,1 milj. kr. Detta innebär en ökning av anslaget med 
20,2 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Föredraganden 

FFV:s fakturering av varor och tjänster uppgick under budgetåret 
1973/74 till 734,1 milj. kr., vilket var 57,9 milj. kr. mer än under före

gående budgetår. Orderingången under samma budgetår uppgick till 
823 milj. kr., en ökning sedan föregående budgetår med 131,8 milj. kr. 
Praktiskt taget hela öla1ingen föranleddes av beställningar från försvaret. 

Antalet anställda vid FFV, omräknat till årsanställda, uppgick under 
budgetåret 1973174 i medeltal till 6 628 personer, vilket var 281 per
soner mindre än föregående budgetår. I löner och ersättningar till de 
anställda har utbetalats 287 milj. kr. 
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FFV har för budgetåret 1973174 redovisat en nettovinst av 30,5 milj. 
kr. De närmast föregående budgetåren har resulterat i förluster på sam
manlagt 54,2 milj. kr. Till den positiva lönsamhetsutvecklingen bidrar 
de under senare år insatta rationaliseringsåtgärderna. Den redovisade 
nettovinsten har disponerats för täckning av tidigare års förluster. Nå

gon ränta på fondkapitalet har därför inte inbetalats till staten. Fabriks
verkcns fond uppgick den 30 juni 1974 till 336,7 milj. kr. 

1972 års FFV-utredning överlämnade i juni 1974 sitt betänkande 
(SOU 1974: 38) rörande FFV:s framtida verksamhetsinriktning och or

ganisation. Betänkandet har remissbehandlats och är nu föremål för 

beredning inom industridepartementet. 
FFV föreslår för nästa budgetår ett investeringsprogram på 38 milj. 

kr., vilket är 9,4 milj. kr. mer än den för innevarande budgetår god· 
kända investeringsramen, i vilken ingår 1,5 milj. kr. anvisade på till
läggsstat. 

Av de begärda investcringsmedlen är 17 ,2 milj. kr. avsedda för att 
fullfölja påbörjade investeringar. Sålunda behövs 1,2 milj. kr. för att 
slutföra uppförandet av ett nytt marketenteri vid Zakrisdalsvcrken. För 
komplettering av sprängämnesgjuteri vid Vingåkersverkcn, kostnads
beräknat till 5 milj. kr., behövs 3 milj. kr. under nästa budgetår. För 
att slutföra uppförandet av en reparationsverkstad för motordetaljer 
och ombyggnaden av en ventilationsanläggning, båda vid underhålls
verkstaden i Arboga, behövs sammanlagt 7,9 milj. kr. För att färdig
ställa överskottsförsäljningens byggnad i Skåne behövs 2,1 milj. kr. 
För nämnda investeringar beräknar jag 14,2 milj. kr. under nästa bud
getår. Bland följdinvestcringarna har FFV beräknat 3 milj. kr. för ratio
nalisering av transporter. Denna investering har kostnadsberäknats till 
8 milj. kr., varav 6,5 milj. kr. räknats in i anslagen för budgetåren 
1972173-1974175. Rationaliseringen av transporterna har emellertid 
genomförts i lägre takt än som från början planerats, varför endast 
5 milj. kr. kommer att användas fram till den 1 juli 1975. övriga 3 
milj. kr. behövs därför under budgetåret 1975/76. Jag anser att redan 
anvisade medel bör användas för ändamålet och att endast de för in
vesteringen återstående medlen på 1,5 milj. kr. bör tas upp för det 
kommande budgetåret. För projektering av nytt tvätteri i Norrland har 
under tidigare budgetår beräknats 700 000 kr. Av dessa medel har 

hittills endast 40 000 kr. använts. övriga 660 000 kr. bör stå till FFV:s 
förfogande för ändamålet även under nästa budgetår. 

För nya investeringar och för ersättningsinvcsteringar i maskiner och 

utrustningar anser jag att stor återhållsamhet bör iakttas i avvaktan på 
ställningstagandet till FFV:s framtida verksamhetsinriktning och orga
nisation. 

Av de 4,8 milj. kr. FFV begär till nyinvesteringar tar jag upp 3,3 
milj. kr. Häri inräknar jag för Vingåkersverken 400 000 kr. till dagför-
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råd, 600 000 kr. till förstärkning av infartsväg och 100 000 kr. till per
sonalbyggnad vid brli.nnplatsområdet. Vid underhållsvcrkstaden i Arboga 

beräknar jag 500 000 kr. till omläggning av värmekulvertledningar och 

400 000 kr. till uppförande av gift- och syraförråd. För ventilations

anläggning vid underhållsverkstaden i Malmslätt beräknar jag 400 000 

kr. Vid verkstaden i Östersund beräknar jag 400 000 kr. till kallförråd 
och 500 000 kr. till provningsutrustning för tankningsmateriel. 

Till crsättningsinvesteringar i maskiner och utrustningar vid tillver

kande enheter, undcrhållsverkstäder och tvätterier beräknar jag 15 

milj. kr. 

Av följande sammanställning framgår hur FFV:s investeringar enligt 
FFV:s äskandcn och mina beräkningar i stort kommer att fördela sig 

på olika ändamål under nästa budgetår. Sammanställningen visar också 

utfallet budgetåret 1973/74 och den beräknade mcdclsanvändningcn 
under inncvarnndc budgetår (i milj. kr.). 

1973/74 1974i75 1975/76 
Utfall Beräknat 

FFV Föredra-
gandcn 

Tillverkande enheter 4,8 2,0 6,8 5,3 
U ndcrhållsverkstädcr 4,5 11,3 10,1 10,1 
Tvätterier J,7 J,5 3,0 1,5 
Överskottsförsäljningcn 1,5 2,1 2,1 
Reinvesteringar 14,0 15,3 16,0 15,0 

25,0 28,6 38,0 34,0 

Anslagsbeloppet för budgetåret 1975/76 bör på sedvanligt sätt be
räknas med en marginal av 10 % utöver investeringsramen för att möj
liggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av 

medelsanvändningen. Av den behållning på 7,4 milj. kr., som förutses 

finnas under anslaget vid utgången av detta budgetår, bör 1,5 milj. kr. 

reserveras för rationalisering av tvättransporter och 660 000 kr. för 

projektering av nytt tvätteri i Norrland. Sedan övriga 5,2 milj. kr. 

dragits av förordar jag ett anslag av (34,0+3,4-5,2 =) 32,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnader och utrustning för budgetåret 1975/76 anvisa 

ett investeringsanslag av 32 200 000 kr. 
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F. STATENS VATTENFALI"SVERK 

I. F: 1. Kraftstationer m. m. 

I riksstaten för budgetåret 1974/75 har under denna anslagsrubrik 

anvisats eit investeringsanslag av 1 648,9 milj. kr., varav 168,9 milj. kr. 

på tilläggsstat I (prop. 1974: 170 bil. 11, NU 1974: 56, rskr 1974: 396). 
Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört under inledningen 

till avsnitt D. Energiförsörjning bör i statsbudgetförslaget förevarande 

anslag föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på s~irskild proposition i ämnet, till Kraf ;statio

ner m. m. för budgetåret 1975/76 beräkna ett investeringsan
slag av 1 648 900 000 kr. 
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G. DOMÄNVERKET 

I. G: 3. Förvaltningsbyggnad för domänverket 

J 974175 Anslag 

J 975176 Förslag 
4 500 000 

13 000 000 

184 

Enli~•!. statsmakternas beslut skall domänverkets centralförvaltning 
flytta ti::; Jun/Borlänge (prop. 1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196). 

Kungl. :. · . . j·t beslöt den 5 juni 1973 att centralförvaltningen skall pla

ceras i F~iun. 

Tomt för byggnaden har inköpts och projektering pågår. Under bud

getåret 1974/75 kommer entreprenadhandlingarna att färdigställas, var

efter anbud kan inhämtas och prövas. Byggnadsarbetet beräknas kunna 

påbörjas i november eller december 1975. Kostnaden för förvaltnings

byggnaden beräknas till 30 milj. kr., baserat på kostnadsläget den 1 juli 

1974. För budgetåret 1975/76 behövs ett anslag av 13 milj. kr. 

Föredraganden 

Kungl. Maj:t godkände den 29 mars 1974 ramprogram för förvalt

ningsbyggnaden om ca 12 200 m~ samt uppdrog åt domänverket att i 
huvudsak på grundval av programmet projektera nybyggnaden t. o. m. 
förslags- eller huvudhandlingar och därefter undersfälla regeringen ären

det för ny prövning. Verket har den 11 november 1974 kommit in med 

sådana handlingar, vilka f. n. remissbeh::rndlas. 

I november eller december 1975 beräknas byggnadsarbetet på förvalt
ningsbyggnaden kunna påbörjas. Jag har ingen erinran mot domän

verkets begäran om ett anslag av 13 milj. kr. för budgetåret 1975/76 

för ändamålet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förl'G!tningsbyggnad för domänverket för budgetåret 

1975/76 anvisa ett investeringsanslag av 13 000 000 kr. 
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IL Statens allmänna fastighetsfond 

Il: 17. Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

1973/74 Utgift 

197 4/7 5 Anslag 

1975/76 Förslag 

2199 670 

3 266 000 

3 000 000 

Behållning 

185 

2 214 857 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader vid vissa 

myndigheter inom industridepartementets verksamhetsområde. 

Byggnadsstyrclscn 

Byggnadsstyrelsen räknar med en medelsförbrukning av 4 milj. kr. 

under anslaget budgetåret 1975/76 och hemställer om att anslaget förs 
upp med 3 milj. kr. med hänsyn till beräknad reservation vid utgången 

av detta budgetår. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 20 december 1973 åt byggnadsstyrelsen 

att färdigställa förslagshandlingar för ett manöver- och våglaboratorium 

vid statens skcppsprovningsanstalt i Göteborg och att utarbeta anbuds
underlag på schakt- och sprängningsarbetena för laboratoriets grund

läggning. En redogörelse för objektet har lämnats i prop. 1974: 1 (bil. 
15 s. 214). Vidare har i avvaktan på att projekteringen fördes fram 
längre en preliminär kostnadsram av 7 750 000 kr. i prisläget den 1 april 
1973 förts upp för objektet. Genom beslut den 15 mars 1974 har 1,2 
milj. kr. ställts till byggnadsstyrelsens förfogande för förberedande ut
sprängning av grunden till laboratoriet. Byggnadsstyrclscn inkom den 14 
maj 1974 med förslagshandlingar för objektet. Kostnaderna beräknades 
rymmas inom den preliminära kostnadsramen. På grundval av de redo
visade förslagshandlingarna uppdrog Kungl. Maj:t den 17 maj 1974 åt 
byggnadsstyrclsen att utföra nybyggnaden inom den angivna kostnads
ramen. 

Föredraganden 

För nybyggnad av manöver- och våglaboratorium vid statens skepps
provningsanstalt har förts upp en preliminär kostnadsram av 7 750 000 
kr. i prisläget den 1 april 1973. Som framgått av vad jag nyss redo
visat, har byggnadsstyrelsen i samband med redovisning av förslags
handlingar för objektet beräknat att kostnaderna kan rymmas inom den 

angivna kostnadsramen. Kungl. Maj:t har på grundval härav uppdragit 

åt styrelsen att utföra nybyggnaden inom den angivna ramen. Den tidi
gare preliminära kostnadsramen bör därför, uppräknad till prisläget den 
1 april 1974, föras upp som definitiv kostnadsram. 
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Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna änd
ringarna av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in
vesteringsplan och anslagsberäkning. 

lnvcsteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnads::ibjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1973-04·01 1974-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1973/74 1974/75 1975/76 

Byggnadsarbeten i 

Bygg- Fär-
start dig-
år- stäl-
mån. !ande 

år
mån. 

Malåträsk för Sveriges 
geologiska undersökning 
Nybyggnad av 
kärnarkiv, etapp Il 320 320 281 70-12 72-09 

Statens skeppsprov-
ningsanstalt 
Tillbyggnader för 
kontor och verkstad 3 770 3 770 3 755 15 71-09 73-03 
Nybyggnad av manöver-
ceh väglaboratorium 7 750 8 900 4000 4000 74-05 76-01 

Svi;:nska institutet fö·; 
k C;Jse rvcr in gs forskning 
Om- och tillbyggnad 
,,v laboratorium 4 JOO 4 250 3 696 

15 940 17 240 7732 

Anslagsbcräkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 1974-07-01 
Anslag 1974/75 
Anslag 1975/76 (förslag) 

2 215 
3 266 
3 000 

8481 

554 

4 569 

72-10 74-02 

4000 

Beräknad medelsförbrukning 

197-1/75 
1975/76 
Avrundning 

4 569 
4000 
-88 

8481 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för tek

nisk utveckling m. m. inom i investeringsplanen uppförda kost

nadsramar, 
2. till Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. för budget

året 1975/76 anvisa ett invcsteringsanslag av 3 000 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

V: 11. Lån till Norrbottens järnverk AB 

1974/75 Anslag i50 000 000 

1975176 Förslag 104 000 000 

' Anvisat på tilläggsstat I. 

187 

För att genomföra ett investeringsprogram (IP 74) vid Norrbottens 

järnverk AB (NJA) behövs statlig medverkan vid finansieringen. Det 

har förutsatts att statens finansieringsmedvcrkan skall uppgå till 154 

milj. kr. Genom beslut av 1974 års riksdag (prop. 1974: 170 bil. 11, 

NU 1974: 56, rskr 1974: 396) har 50 milj. kr. lämnats till NJA i form 

av lån på samma villkor som gäller för lokaliseringslån med viss ränte
-0ch amorteringsfrihct. 

IP 74 följer faststäJld tidplan. De nya anläggningarna kommer att 

tas i drift under hösten 1975. NJA har redovisat sitt behov av medel 

till 70 milj. kr. under andra halvåret 1975 och 34 milj. kr. under första 

halvåret 1976. Ett investeringsanslag av 104 milj. kr. bör därför anvisas 

för att lämnas som lån till NJA på samma villkor som det redan läm

nade lånet på 50 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till Norrbottens järnverk AB för budgetåret 1975176 

anvisa ett investeringsanslag av 104 000 000 kr. 
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VI. Fonden för statens aktier 

VI: 2. Teckning av aktier i Statsföretag AB 

1974/75 Amlag 

1975176 Förslag 

175 000 000 

175 000 000 
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Genom beslut av 1974 års riksdag godkändes vissa riktlinjer för sta

tens medverkan vid finansieringen av ett nytt stålverk i Luleå, Stålverk 

80 (prop. 1974: 64, NU 1974: 40, rskr 1974: 263). En betydande del 

av finansieringen av stålverket avses ske genom att Statsföretag AB 

tecknar aktier i Norrbottens järnverk AB. I de av riksdagen godkända 

riktlinjerna för finansieringen ingår bl. a. att staten skall bidra till Stats

företags aktieteckning genom att teckna aktier i Statsföretag AB för 

700 milj. kr. Samtidigt med det nämnda finansieringsbeslutet anvisade 

riksdagen ett investeringsanslag av 175 milj. kr. för sådan aktieteckning 

för budgetåret 1974/75. Det har i finansieringsriktlinjerna förutsatts att 

aktieteckning i Statsföretag skall ske med samma belopp under vart och 

ett av de följande tre budgetåren. Detta innebär sålunda att det för 

nästa budgetår behövs ett invcsteringsanslag av 175 milj. kr. för ända

målet. 

I fråga om arbetet med Stålverk 80 har jag inhiimtat att projektpla

neringen pågår i enlighet med uppgjord tidsplan. Tekniska specifika

tioner håller på att utarbetas. Anbud har inhämtats för vissa mark

arbeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

::tt till Teckning av aktier i Stats.företag AB för budgetåret 

1975/76 anvisa ett investeringsamlag av 175 000 000 kr. 

VI: 3. Förvärv al' aktier i AB Eiser 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

15 000 000 

117 800 000 

16 500 000 

1 Anvisat på till äggsstat I. 

I enlighet med beslut av 1973 års riksdag (prop. 1973: 170 bil. 11, 

NU 1973: 71, rskr 1973: 384) har staten från Eiser lnvest AB förvärvat 

100 000 aktier i AB Eiscr till ett pris av 450 kr. per aktie, alltså sam

manlagt 45 milj. kr. Av köpeskillingen betalades 15 milj. kr. kontant 

och återstående del med två skuldebrev, vardera på 15 milj. kr. Det 

ena skuldebrevet förfaller till betalning i januari 1975 och det andra i 
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januari 1976. Skuldebreven löper med en ränta som med 3 procent

·enheter överstiger riksbankens vid varje tillfälle gällande diskonto. 
Genom beslut av 1974 års riksdag (prop. 1974: 170 bil. 11, NU 

1974: 56, rskr 1974: 396) har 17,8 milj. kr. anvisats för att betala det 

ena skuldebrevet jämte ett års ränta för båda skuldebreven. 
För att betala det återstående skuldebrevet behövs 15 milj. kr., var

till kommer räntekostnaden beräknad till 1,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förvärv av aktier i AB Eiser för budgetåret 1975i76 an

visa ett investeringsanslag av 16 500 000 kr. 
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Register 

Sid. 
1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Industridepartementet m. m. 

20 Industridepartementet 
21 Teknisk attache 
21 Kommitteer m. m. 
22 Extra utgifter 
23 Bidrag till vissa internationella organisationer 

24 B. Industri m. m. 

Statens industriverk: 
51 Förvaltningskostnader 
55 Utredningar m. m. 
57 Kursvcrksamhet m. m. 
62 Bidrag till kursvcrksamhct m. m. 
63 Utrustning 
63 Sprängämncsinspektionen 
65 Företags- och branschfrämjande åtgärder 
82 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
86 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
87 Främjande av hemslöjden 
88 Svenska slöjdförcningen 
89 Medelstillskott till Norrlandsfonden 
90 Statliga kreditgarantier till varvsindustrin 

94 C. Mineralförsörjning m. m. 

99 Sveriges geologiska undersökning: 
101 Geologisk kartering samt information och dokumentation 
107 Uppdragsverksamhet 
112 Prospektering m. m. 
113 Utrustning 
114 Bergsstaten 
116 Statens gruvegendom 

122 D. Encrgiförsörjning 

123 Statens elektriska inspektion 
124 Kostn~1der för vissa nämnder 
124 Främjande av landsbygdens elcktrificring 
124 Statens kärnkraftinspcktion 

• Beräknat belopp 

190 

9 532 000 
236 000 

7 000 000 
200 000 
169 000 

17137 000 

15 951 000 
2 210 000 

1000 
8 950000 

100 000 
1 812 000 

18160000 

1200000 

l 000 
1 293 000 

420 000 
5 000 000 

55 098 000 

16 041 00() 
l 000 

12 957 000 
3 906000 

885 00(} 
47 808 000 

81598 000 

3 528 00() 
*43 00() 

*9 000 000 
*I 00() 

12 572 00() 
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E. Teknisk utveckling m. m. 

125 Styrelsen för teknisk utveckling: 
126 Teknisk forskning och utveckling 
144 Drift av forskningsstationer 
144 Skeppsteknisk forskning och utveckling 
146 Utrustning 
149 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhct 
153 Bidrag till statens provningsanstalt 
153 Statens provningsanstalt: Utrustning 
156 Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
159 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 
159 Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 
160 Bidrag till lngenjörsvetcnskapsakademien 
161 Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 
163 Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi 
163 Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran 
163 Särskilda säkerhetsarbetcn inom kärnenergiområdet 
163 Internationellt atomenergisamarbetc 
163 Europeiskt rymdsamarbete 111. 111. 

167 Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling 
168 Finansiering av statens utvecklingsfond 

170 F. Domänverket 

173 Ersättning till domänverkets fond för utgifter för 

191 

210 100 000 
1 000 

12 000 000 
7 500 000 

1 000 
8 080 000 

27 520 000 
1 000 

2 595 000 
1000000 

790 000 
3 925 000 

*47 900 000 
*2 400 000 
*9 200 000 
*4 930 000 
39 160 000 
4 500 000 

381603 000 

övertalig personal 128 000 

Summa för driftbudgeten 548 136 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

I. Statens a!Tärsverksfonder 

E. Förenade fabriksverken 

174 Byggnader och utrustning 

F. Statens vattenfallsverk 

183 Kraftstationer m. m. 

G. Domänverket 

184 Förvaltningsbyggnad för domänverket 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

185 Byggna<lsarbeten för teknisk utveckling 111. 111. 

V. Fonden för låneunderstöd 

187 Lån till Norrbottens järnverk AB 

VI. Fonden för statens aktier 

188 Teckning av aktier i Statsföretag AB 
188 Förvärv av aktier i AB Eiser 

32 200 000 

* 1 648 900 000 

13 000 000 

3 000 000 

104 000 000 

175 000 000 
16 500 000 

191500000 

Summa för kapitalbudgeten I 992 600 000 

Totalt för industridepartementet 2 540 736 000 

* Beräknat belopp 

KUNGL.BOKTR. STOCKHOLM 1975 740515 





Bilaga 16 till budgetpropositionen 1975 

Kommundepartementet 

ÖVERSIKT 

Kommundepartementets uppgifter är bl. a. att biträda med samordning 

av regeringspolitiken i de frågor som rör kommunal verksamhet. 
r departementet handläggs ärenden rörande kommuner, landstingskom

muner och kommunalförbund samt ärenden rörande landets administrativa 

indelning, allt i den mån sådana ärenden inte ankommer på annat depar

tement. Ärenden rörande förhållandet i allmänhet mellan staten samt kom

munerna och landstingskommunerna handläggs också i departementet. 

Till departementets arbetsområde hör vidare ärenden om länsstyrelserna, 

länsskatterätterna, länsrätterna, fastighetstaxeringsrätterna (inrättas den I 

juli 1975), de lokala skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna och 

civilbefälhavarorganisationen. I departementet handläggs vidare ärenden om 

räddningstjänst inklusive oljebekämpning till havs m. m., förebyggande åt
gärder mot brand och kommunernas beredskap samt frågor enligt allmänna 

ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster. Ärenden om 
statsbidrag till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskom
munala byggnader handläggs också inom departementet. 

Departementet är organiserat med ett sakområde för kommunerna m. m., 
ett för länsstyrelserna m. m. och ett för ärenden rörande bl. a. personal hos 
de myndigheter som hör under departementet. Departementets planerings

och budgetsekretariat svarar också för viss utredningsverksamhet och för 

handläggningen av internationella ärenden. 

Kommunernas betydelse för samhällsutvecklingen har ökat under senare 

år. Detta gäller för samhällsbyggande och planering i allmänhet liksom be

träffande olika konkreta samhällsfunktioner. Kommunindelningsreformen 

har varit en förutsättning för denna utveckling. Reformen är nu med un
dantag för tre kommunblock (Malmö, Habo-Mullsjö och Bengtfors-Dals

Ed) genomförd enligt fastställda planer. Antalet kommuner är nu 278. Kom
munernas befolkningsmässiga storlek den 1 januari 1974 framgår av följande 

sammanställning. 

I Riksda1:e11 1975. I som/. Nr/. Bil. 16 

Prop. 1975:1 
Bilaga 16 
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Invånarantal Antal kommuner 96 

- 9999 68 24 
10 000-19 999 99 36 
20 000-29 999 43 15 
30 000-39 9'•'; 21 8 
40 000-49 ~·;c, 13 5 
50000- 34 12 

278 100 

Den kommunstruktur som har skapats utgör en garanti för att med

borgarna skall kunna ta ansvar för viktiga samhällsfrågor genom kommunala 

beslut. Kommunerna har numera goda möjligheter att aktivt medverka 

i regionalpolitiken och med större kraft än tidigare tillgodose medborgarnas 

krav och intressen. Därför är någon ny kommunindelningsreform inte ak

tuell inom överskådlig tid. Självfallet måste emellertid justeringar i gällande 

indelning kunna göras även i fortsättningen. I enlighet med riksdagens beslut 

(CU 1973:6, rskr 1973:77) pågår en översyn av indelningslagen i materiellt 

hänseende genom utredningen (Kn 1974:04) för översyn av lagen om ändring 

i kommunal och ecklesiastik indelning. Utredningen har även övertagit kom

munallagsutredningens (C 1970:30) uppdrag att se över nämnda lag i lag

tekniskt hänseende. 

Den djupgående omvandling som kommunerna genomgått har föranlett 

en översyn av förutsättningarna för ett vidgat och fördjupat medborgerligt 

engagemang i den kommunala verksamheten. För att överväga dessa frågor 

tillkallades utredningen (C 1970:29) om den kommunala demokratin. I ut

redningens uppdrag ingår bl. a. att pröva åtgärder för att förstärka den kom

munala självstyrelsens lokala förankring och informationen till förtroen

demännen och medborgarna. I detta sammanhang har utredningen följt 

försöksverksamhet i ett antal kommuner. Till utredningsuppdraget hör vida

re att se över vissa frågor i anslutning till det kommunala styrelseskicket 

och kommunernas arbetsformer. Resultatet av utredningens överväganden 

rörande huvuddelen av utredningsuppdraget kommer att redovisas i ett be
tänkande under första halvåret I 975. Utredningen har under år I 974 lämnat 

en rapport <SOU 1974:50) rörande information och medverkan i kommunal 

planering. 

Riksdagen beslutade år 1972 (prop. 1972:97, KU 1972:31, rskr 1972:241) 
om en forsöksverksamhet med närvarorätt för de anställdas representanter 

i kommunal eller landstingskommunal nämnd. Regeringen har hittills med

givit 36 kommuner och 20 landstingskommuner att bedriva sådan försöks

verksamhet fram till och med år I 976. Genom tilläggsdirektiv har utred

ningen om den kommunala demokratin fått i uppdrag att utvärdera lör

söksverksamheten och närmare utreda frågan om de anställdas inflytande 

på den kommunala verksamheten. 
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Administrativa och organisatoriska lösningar kan medverka till att insynen 

i den kommunala verksamheten vidgas. Ansvaret för att finna vägar för 

stora medborgargrupper att medverka i samhällsarbetet och delta i debatten 

i kommunala frågor måste emellertid främst vila på de politiska partierna 

och folkrörelserna. Det behöver övervägas vilka åtgärder som kan vidtas 

för alt stärka de politiska partiernas och folkrörelsernas och därmed de en

skilda medborgarnas roll i detta sammanhang. De frågor som nu har berörts 

kommer i huvudsak att handläggas inom kommundepartementet. Därvid 

kommer också uppmärksamhet att ägnas åt förutsättningarna för folk

rörelseorganisationer att ta på sig ett vidgat ansvar för sådana gemensamma 

uppgifter som i ökad utsträckning kommit att handhas av kommunerna. 

Detta arbete kommer att ske i nära samverkan med olika samhällsorgan 

och folkrörelserna. 

Den kommunala indelningens anpassning till samhällsutvecklingen har 

skapat förutsättningar för att vidga den kommunala självstyrelsen. I takt 

med den starka expansionen av den kommunala verksamheten har kom

munernas förvaltningsorganisation byggts ut med ökad tillgång till kva

lificerad sakkunskap på olika områden. Behovet av statlig tillsyn och kontroll 

över kommunernas sätt att fullgöra sina uppgifter har därför minskat. 

I samband med statsmakternas beslut om reformer på olika områden 

där kommunerna har viktiga uppgifter har åtgärder vidtagits för att minska 

eller avskaffa den statliga tillsynen. Förhållandet mellan staten samt kom

munerna och landstingskommunerna i här aktuellt avseende måste emel

lertid prövas kontinuerligt. Mot denna bakgrund pågår inom kommunde

partementet i samråd med andra departement en successiv översyn av sta

tens tillsyns- och kontrollfunktioner i syfte alt mönstra ut sådana föreskrifter 

som inte längre kan anses behövliga. 

Som ett led i nämnda översynsarbete kommer inom kort en inom de

partementet utarbetad promemoria att presenteras. Promemorian avses bli 
remissbehandlad under våren. 

Frågor som rör stora delar av kommunernas verksamhet utreds av olika 

statliga utredningar. I direktiven för vissa av dessa utredningar har angetts 

att frågan om den statliga tillsynen skall prövas. Inom kommundeparte

mentet och andra berörda departement övervägs f. n. frågan om övriga ut

redningars medverkan i översynen av den statliga tillsynen och detaljkon

trollen. 

Frågan om att utvidga den kommunala kompetensen genom att ge kom

muner och landstingskommuner rätt att i viss utsträckning medverka i 

internationell hjälpverksamhet har övervägts av kommitten (C 1973:02) för 

kommunal biståndsverksamhet. Kommitten har lagt fram betänkandet 

(SOU 1974:86) Kommunal biståndsverksamhet, som f. n. remissbehandlas. 

Proposition beräknas komma att föreläggas riksdagen under våren 1975. 

Kommunallagsutredningen (C 1970:30), som har att se över kommunal

lagarna i syfte att åstadkomma förenkling och enhetlighet, kommer inom 
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kort att lägga fram ett betänkande med förslag om enhetlig kommunallag. 

Inom departementet övervägs vissa frågor rörande kommunala val. Kom

munalvalskommittens (K 1968:58) betänkande (SOU 1971:4) Kommunala 

val har tidigare remissbehandlats. Vidare har uppdragits åt utredningen om 

den kommunala demokratin att se över småpartiernas roll i det kommu

nalpolitiska systemet. Förslag om ett nytt system för de kommunala valen 

avses bli förelagt riksdagen under år 1975. 
Nordiska ministerrådet har tillsatt en arbetsgrupp (Kn 1974:01) för ut

redning av frågan om nordisk kommunal rösträtt och valbarhet. Rösträtts

utredningen (Kn 1974:02) utreder frågan om kommunal rösträtt och val

barhet för invandrare. Utredningen väntas lägga fram sitt betänkande så 

tidigt under år 1975 att beslut i frågan kan föreligga i god tid före 1976 

års val. 
Den år 1970 tillkallade länsberedningen lämnade i oktober månad 1974 

betänkandet (SOU 1974:84) Stat och kommun i samverkan. Betänkandet 

remissbehandlas f. n. Remisstiden löper ut i juni 1975. Proposition med 

anledning av länsberedningens förslag kommer att föreläggas riksdagen un

der hösten 1975. 
Länsberedningen har enligt sina direktiv haft att överväga bl. a. principiella 

frågor rörande lämplig decentralisering inom den statliga förvaltningen. Be

redningen har funnit att de detaljöverväganden i decentraliseringsfrågan 

som behövs bör göras i särskild ordning. 

Länsstyrelserna bör genom sina fönroendemannastyrelser och sin orga

nisatoriska uppbyggnad i övrigt ha goda förutsättningar att ta över beslutan
derätten i vissa frågor som f. n. avgörs av centrala statliga myndigheter. 

Sakkunniga kommer att tillkallas i syfte att göra en översyn av förhållandet 
i stort mellan centrala, regionala och lokala myndigheter samt överväga 

möjligheterna att i ökad utsträckning flytta beslutanderätt till lägre myn

dighet. 
På uppdrag av regeringen utför riksskatteverket i samarbete med stats

kontoret organisationsundersökningar hos de lokala skattemyndigheterna 

med syfte att få fram organisationsmodeller och normer för beräkningar 

av behovet av personal m. m. får de lokala skattemyndigheterna. Försöks

verf.::=!mhet för detta ändamål bedrivs vid tre lokala skattemyndigheter i 

landet. 

Kronofogdemyndigheternas geografiska arbetsområden samt deras arbets

och personalorganisation ses ånyo över av en utredning (Kn 1974:03). Denna 

utredning har parlamentarisk förankring. 

En utredning (C 1973:04) företar en av riksdagen begärd förutsättningslös 

översyn av frågan om skorstensfejarmästamas ställning. De sakkunniga (C 
1973:05) för översyn av brandförsvarsutbildningen m. m. ser över den nu

varande brandförsvarsutbildningen med hänsyn till det utbildningsbehov 

som den allmänna räddningstjänsten framkallar. 
ADB-beredningsgruppen (C 1973:06) utreder frågor om automatisk da-
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tabehandling inom länsstyrelserna med anknytning till samhällsplaneringen 
m.m. 

Anslagen för budgetåret 1975176 

Anslagsyrkandena för nästa budgetår inom kommundepartementets verk

samhetsområde uppgår till l 219,3 milj. kr. De resursförstärkningar som 

begärs hänför sig till största delen till länsstyrelserna. 

Länss(vrelserna m. m. 

Förslag läggs fram om förstärkning av länsstyrelsernas skatteavdelningar. 

Förvaltningsavdelningarna får större resurser på grund av bl. a. ökad ar
betsbelastning till följd av 1975 års fastighetstaxering. Planeringsavdelning

arnas naturvårdsenheter förstärks också. 

Räddningstjänst m. m. 

Uppbyggnaden av organisationen för beredskap för oljebekämpning till 

havs m. m. föreslås fortsätta under budgetåret 1975176. Beredskapen för

stärks väsentligt. Medelsbehovet har beräknats med hänsyn till att verk

samheten numera också avser bekämpning till havs samt i kustvattnen, 
Vänern och Mälaren av kemikalier och andra miljöfarliga ämnen. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom kommundepartementets verksamhetsområ
de i förhållande till riksstaten för budgetåret 1974175 framgår av följande 
sammanställning (milj. kr.). 

DRIFTBUDGETEN 
A. Kommundepartementet m. m. 
B. Länsstyrelserna m. m. 
c. Räddningstjänst m. m. 

Summa för driftbudgeten 

KAPIT ALBU DGETEN 
Il Statens allmänna fastighets/ond 

Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för kommundepartementet 

Anvisat 
1974/75 

5,5 
I 013,3 

15,0 

I 033,8 

22,7 

22.7 

1 056,S 

Förslag 
1975/76 

6,3 
I 156,6 

16,9 

I 179,8 

39,5 

39,5 
I 219,3 

Förändring 

+ 0,8 
+ 143,3 
+ 1,9 

+ 146,0 

+ 16,8 

+ 16,8 
+ 162,8 

·------·--·---- -·-
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KOMMUNDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

6 

vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Föredragande: statsrådet Gustafsson. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975176 såvitt avser kommunde

partementets verksamhetsområde. 

DRIFTBUDGETEN Fjortonde huvudtiteln 

A. KOMMUNDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Kommundepartementet 

1973174 Utgift' 

1974175 Anslag 

1975/76 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

I 206 077 
3190000 
3 980 000 

Resecrsä Ilningar (även utrikes resor) 
Expcns.:r 

Därav engångsutgift 

1974/75 

18 
16 
34 

2 900 000 
70 000 

220 000 

Beräknad 
ändring 
1975/76 

+ 2 

+ 2 

+ 550 000 
+ 20 000 
+ 220 000 

(+ 200 000) 

3 190 000 + 790 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 3 980 000 kr. 

Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965:65 
s. 19, SU 1965:105. rskr 1965:295) beslutat inrätta en tjänst for kansliråd 

I Avser första halvåret 1974. 
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i kqmmundepartementet. Tjänsten har inrättats för beredning av frågor rö· 

rande kommunal demokrati m. m. Jag beräknar dessutom medel för ytter· 

ligare en tjänst som departementssekreterare eller kanslisekreterare. 

För det fall att riksdagen efter förslag av regeringen skulle besluta om 

kommunal rösträtt och valbarhet för utländska medborgare behövs - utöver 

den information som ankommer på riksskatteverket - en särskild infor

mation på flera språk om de nya rättigheterna. För denna information har 

beräknats ett engångsbelopp av 200 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommundepartementet för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 980 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1973/74 Utgift' 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

492 866 

2 200000 

2 200 000 

'Avser först<1 halvåret 1974. 

Reservation I 370 212' 

'Reservationen har i sin helhet överförts till bostadsdeparlcmentets motsvarande an
slag under tolfte huvudtiteln. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör för nästa budgetår anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommifteer m. m. för budgetåret 1975176 anvisa ett reser

vationsanslag av 2 200 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1973174 Utgift' 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

26 181 
100000 
100000 

'Avser första halvärct 1974. 

Reservation 35 568' 

'I hirav har 13 000 kr. överförts till bostadsdepartementets motsvarande anslag under 
tolfte huvudtiteln. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

au till Extra utg({rer för budgetåret 1975176 anvisa ett rescrvations
anslag av J()() 000 kr. 
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B LÄNSSTYRELSERNA M. M. 

B 1. Länsstyrelserna, B 2. Lokala skattemyndigheterna och B 3. Krono

fogdemyndigheterna 

Allmän översikt 

Länsstyrelserna 

Landets 24 länsstyrelser svarar för den statliga förvaltningen i länen med 

uppgift att främja resp. läns utveckling och befolkningens bästa samt verka 

för att statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet samordnas 

och anpassas till de regionalpolitiska målen. 

Länsstyrelsernas arbetsuppgifter är mångskiftande och omfattar bl. a. föl

jande områden, nämligen den regionalpolitiska planeringen, plan- och bygg

nadsväsendet, fastighetsregistreringen, naturvården, miljöskyddet, livsme

delskontrollen, den allmänna hälsovården, den sociala omvårdnaden, väg
och trafikväsendet, den civila försvarsberedskapen, räddningstjänsten, be

skattningsväsendet, uppbördsväsendet, exekutionsväsendet samt folkbok

föringen. Länsstyrelsen har dessutom vissa övervakningsuppgifter gentemot 

andra statliga länsmyndigheter, kommuner, landstingskommuner samt en

skilda och är inom resp. län högsta polismyndighet och överexekutor samt 

huvudman for priskontorsverksamheten och hemkonsulentverksamheten. 

Länsstyrelsen leds av en styrelse med landshövdingen som ordförande 

samt tio andra ledamöter. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Som 

ställföreträdare för landshövdingen fungerar i Stockholms län en 

länsöverdirektör och i övriga län en av avdelningscheferna. Med undantag 

för länsstyrelsen i Stockholms län är länsstyrelserna organiserade med tre 

avdelningar nämligen planeringsavdelningen, skatteavdelningen och förvalt

ningsavdelningen. Dessutom finns en administrativ enhet. Avdelningschef 

är ett länsråd. Länsstyrelsen i Stockholms län har följande avdelningar: pla

neringsavdelningen, taxeringsavdelningen, kameral- och uppbördsavdel

ningen, länsskatterättsavdelningen och förvaltningsavdelningen. Vid alla 

länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län finns en länspolis

chefsexpedition. 

En länsskatterätt och en länsrätt samt fr. o. m. den 1 juli 1975 en fas

tighetstaxeringsrätt är knutna till länsstyrelsen. Inom förvaltningsavdelning

en finns kansli för rätterna. I Stockholms län utgör länsskatterättsavdelning

en dock kansli för länsskatterätten och den kommande fastighetstaxerings

rätten. 

Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndighe

terna, kronofogdemyndigheterna, polisväsendet och civilförsvaret. 
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Antalet anställda hos länsstyrelserna uppgär till ca 9 400. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medel

sanvisningcn för innevarande budgetår till ca 665 milj. kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

De lokala skattemyndigheterna verkställer mantalsskrivning, upprättar 

allmän röstlängd, tar befattning med taxeringsarbete samt debitering och 

uppbörd av skatt m. m., bestämmer pensionsgrundande inkomst samt utö

var kontroll över att viss uppgiftsskyldighet inom den allmänna försäkringen 

fullgörs. 
Länsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i lä

net. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde är fögderiet. Chef 

för lokal skattemyndighet är en fögderidirektör eller en häradsskrivare. 

Antalet anställda hos landets 120 lokala skattemyndigheter uppgår till 

ca 4 WO. 
Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till över 227 milj. kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Den exekutiva verksamheten avser dels det allmännas fordringar för skat

ter, böter, allmänna avgifter m. m., dels ärenden som anhängiggörs av en

skilda rättsägare. Den förra ärendegruppen dominerar. Dessutom är kro

nofogde skyldig att handlägga ärenden enligt lagen (1970:741) om statlig 

lönegaranti vid konkurs samt att efter länsstyrelsens förordnande vara över· 

exekutor för särskild förrättning. 
För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. 

I varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kroncxtirektör eller 

kronofogde som chef. Riksskatteverket är centralmyndighet för adminis

tr:.ition av exekutionsväsendet. 

Antalet anställda inom de 81 kronofogdedistrikten uppgår till ca 2 700. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till drygt 167 milj. kr. 

Civilbefälhavarorganisationen 

Landets sex civilbefälhavare verkar i fred för att totalförsvaret inom resp. 

civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med en 

enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås. Förutom 

uppgiften att samordna viss planläggning har civilbefälhavaren att leda stabs

tjänstövningar, utbilda eller verka för utbildning av viss personal för uppgifter 

i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara. 
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För dessa uppgifter biträdes civilbefälhavarna av var sitt kansli, vilket är 

förlagt i anslutning till en länsstyrelse. 

Civilbefålhavarorganisationen omfattar inemot 40 anställda. 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar. 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar för budgetåret 1975/76 innehåller 

yrkanden om totalt ca l 000 ytterligare tjänster. Av dessa belöper drygt 

800 på länsstyrelserna, ca 120 på lokala skattemyndigheterna och 80 på 

kronofogdemyndigheterna. 

Tyngdpunkten i framställningarna om personalökningar hos länsstyrel

serna ligger i fråga om planeringsavdelningarna på naturvårdsenheterna och 

de regionalekonomiska enheterna. På skatteavdelningarna - i Stockholms 

län taxeringsavdelningen - är det främst de processförande funktionerna 

inom taxeringsenheterna och revisionsverksamheten på revisionsenhetema 

som markerats. På förvaltningsavdelningarna samt länsskatterättsavdelning

en i Stockholms län är tyngdpunkten lagd på de dömande funktionerna 

och på verksamheten vid bil- och körkortsregistren. Ansvällningen av ar

betsuppgifter med anledning av 1975 års fastighetstaxering återspeglas i öns

kemål om tillfällig förstärkning främst av förvaltningsavdelningarnas rätts

enheter. Länsstyrelserna begär dessutom resursförstärkning för sina per
sonaladministrativa funktioner. 

För de lokala skattemyndigheterna yrkas förstärkningar på grund av ökad 

ärendetillströmning som lett till större arbetsvolym. 
Förstärkning av kronofogdemyndigheterna motiveras främst av att målens 

svårighetsgrad ökat och att indrivningsarbetet blivit svårare. 

Det beloppsmässigt lägsta alternativet - det s. k. 0-a/ternatil•l'f-som mot

svarar anslaget enligt riksstaten för budgetåret 1974/75 uppräknat med pris

och löncomräkning och därefter reducerat med 5 % innebär en minskning 

av medelsbehovet med följande belopp för 

Länsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

28 637 000 kr. 

4 561 000 kr. 
4 368 000 kr. 

37 566 ()()()kr. 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar redogjort förde beräknade 

följderna av detta alternativ. 

Länsstyrelserna framhåller att nedskärningen främst skulle påverka an

slagen för lönekostnader. Möjligheterna att bereda den befintliga personalen 

fortsatt anställning skulle minskas. 

Myndigheternas verksamhet är till övervägande del styrd genom lagar 

och förordningar samt centralt utfärdade föreskrifter. Inskränkningar av myn

digheternas verksamhet måste därför enligt länsstyrelserna drabba initia-
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tivverksamheten, främst inom planeringsavdelningarna. För skatteavdel
ningarnas del skulle besparingarna enligt 0-alternativet inte uppväga de för

luster för statsverket i form av minskade skatteintäkter som skulle uppkomma 

om insatsen av exempelvis personal för skatte- och taxeringsrevisioner mins

kade. För förvaltningsavdelningarnas del skulle en minskad personalinsats 

medföra ökade balanser. På dessa avdelningar handläggs ärenden i vilka 
avgörandena ofta är av väsentlig betydelse för enskilda personer eller kom

muner. 

I fråga om de lokala skattemyndigheterna framhåller länsstyrelserna att 

en anslagsminskning skulle medföra sämre service åt de skattskyldiga men 

även åt taxeringsnämnderna. Detta skulle resultera i en lägre kvalitet på 

taxeringsresultatet och i viss utsträckning rättsförluster för de skattskyldiga. 

Kvaliteten på krediterings- och arbetsgivarkontrollen får sänkas med skat

teförluster för det allmänna som följd. 
För kronofogdemyndigheternas del hävdar länsstyrelserna att en minsk

ning av dessa myndigheters resurser skulle resultera i ett sämre indriv
ningsresultat. Storleken av förlusterna som härigenom skulle drabba bl. a. 

statsverket är svår att bedöma, men enligt riksskatteverket skulle förlusterna 

inte täckas av utgiftsminskningen. 
Alternativ 1 som skall utgöras av anslaget för budgetåret 1974175 jämte 

pris- och löneomräkning innebär enligt länsstyrelsernas anslagsframställ

ningar en ökning med 

Länsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 
Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

60 334 000 kr. 

26 \47000kr. 
20 504 ()()() kr. 

106 985 000 kr. 

Alternativ 2 - dvs. ökning utöver alternativ I - som innehåller de begärda 

tjänster vilka inledningsvis översiktligt redovisats innebär enligt länsstyrel
sernas anslagsframställningar följande anslagsökningar utöver alternativ I 

Länsstyrelserna 
Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

Remissyttrandl'n 

97 981 ()()() kr. 

11 561 000 kr. 

18 048 000 kr. 

127 590 000 kr. 

Remissyttranden över länsstyrelsernas anslagsframställningar har avgetts 
av rikspolisstyrelsen beträffande länspolischefsexpeditionerna, civilförsvars

styrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar beträffande försvarsen

heterna och civilbefälhavarnas kanslier, bilregisternämnden beträffande bil-
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och körkortsregistren, riksskatteverket beträffande taxeringsavdelningen, 

skatteavdelningarna och utskänkningskontrollen samt de lokala skattemyn

digheterna och kronofogdemyndigheterna, nämnden för samhällsinforma

tion beträffande informationsverksamheten, lantbruksstyrelsen och statens 

livsmedelsverk beträffande länsveterinärerna, statens naturvårdsverk beträf

fande naturvårdsenheterna, statens pris- och kartellnämnd betr'dffande pris

kontoren, konsumentverket beträffande hemkonsulenterna, statens plan

verk beträffande planenheterna samt statens lantmäteriverk beträffande lant

mäterienheterna. 

Rikspolisstyre/sen har ingen erinran mot länsstyrelsernas yrkanden om ytter

ligare tjänster för administrativ personal men anser sig inte kunna tillstyrka 

framställningarna om tjänst som biträdande länspolischef i Kalmar län och 

i Göteborgs och Bohus län. 

Civi/forsvarsstvrelsen anser att länsstyrelsernas personella resurser för be

siktning av enskilda skyddsrum är otillräckliga och tillstyrker att tio län 

tilldelas vartdera ytterligare en tjänst för detta ändamål. Styrelsen anser 

vidare att länen bör tillföras ytterligare medel för planläggning och genom

förande av civilförsvarsövningar. överstyre/sen for ekonomiskt försvar tillstyr

ker att länsstyrelsernas förslag till förstärkning av försvarsenheterna bifalls 

samt framhåller i likhet med civilförsvarsstyrelsen att länsstyrelsernas för
svarsenheter bör ses över. 

Riksskatteverket framhåller att skattekontrollen byggts ut rätt kraftigt på 

senare år. Utbyggnaden har medfört en avsevärt utökad arbetsbelastning 

inom processföringen på taxeringsenheterna. Verket föreslår därför att ytter
ligare tjänster som taxeringsintendenter inrättas hos flertalet länsstyrelser. 

Dessa tjänstemän, som främst skall syssla med ärenden om rörelsetaxering 
vilka initierats av revisionsenhetema, måste ha mycket goda insikter i pro

cessföring, goda kunskaper i redovisning och praktisk erfarenhet av rörel

sebeskattning. Verket tillstyrker vidare vissa tjänster inom taxeringsinspek

törsorganisationen med anledning av övergången till bokföringsmässig re

dovisning för jordbrukare. För att uppnå rimlig proportion mellan den re

visionella och den processuella verksamheten tillstyrker verket endast i 

undantagsfall ytterligare tjänster vid revisionsenheterna. För mervärdeskat

teenhcterna, uppbördsenheterna och dataenheterna förordar verket viss 

mindre förstärkning. Riksskatteverket finner det angeläget att tillstyrka yr

kandena om förstärkning av utskänkningskontrollen hos länsstyrelserna i 

Stockholms, Malmöhus och Hallands län. 

l fråga om de lokala skattemyndigheterna framhåller riksskatteverket att 

undersökningar pågår inom dessa myndigheter för att bl. a. utforma metoder 

och system för planering, styrning och uppföljning av verksamheten. I av

vaktan på resultatet av dessa undersökningar intar verket en restriktiv håll

ning till framställningar om förstärkningar. Endast i de fall då verket kunnat 

konstatera en uppenbar underbemanning tillstyrker verket förstärkning och 

då endast med medel för tillfällig personal. 
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Riksskatteverket framhåller i fråga om kronofogdemyndighcterria att me

delstilldelningen för lönekostnader för närvarande medger anställning av 

en personalstyrka, som i det närmaste svarar mot behovet. Verket bedömer 

emellertid att behov av förstärkning föreligger i vissa av de mest expansiva 

distrikten och tillstyrker att elva tjänster tillförs kronofogdemyndigheterna. 

Bi/registernämnden framhåller att formerna för den rullande uppbörden 

av fordonsskatt intrimmats. Kilometerskattesystemet har börjat stabilisera 

sig och mängden av utredningar och behovet av löpande översyn kan över

blickas. Enligt nämndens bedömning har arbetet med kilometerskatten blivit 

mer arbetskrävande än vad man väntat. Framför allt har arbetet med efter
beskattning och avräkning för utlandstrafik samt informationen till fordons

ägare visat sig oväntat omfattande. Möjligheten att få "bevis om avställnings 

upphörande" har utnyttjats i långt större omfattning än som kunnat förutses. 

Bilregistemämnden framhåller vidare att fordonsparken ökat med över 

300 000 fordon från juli månad 1973 till motsvarande månad 1974. Enligt 

bilregistemämndens beräkningar utgör det totala personalbehovet för 

länsstyrelsernas bil- och körkortsregister 576 tjänstemän. 

Nämnden for samhällsinformation föreslår att samtliga länsstyrelser tilldelas 

för informationsprojekt 3,5 milj. kr. och för kungörelseannonsering 4,8 milj. 

kr. Nämnden föreslår vidare att länsstyrelsernas informationsansvar gent:::mot 

allmänheten stryks under genom att informationsbeloppen specificeras i reg

leringsbrev resp. i kommundepartementets budget för budgetåret 1975176. 
Lantbruksstyrelsen, som finner samtliga framställningar om ökade anslag 

för länsveterinäremas verksamhet angelägna, anser att i första hand bör 

tjänster som biträdande länsveterinär inrättas i Älvsborgs och Västerbottens 

län samt medel ställas till förfogande för arbetskraftsförstärkning för 

länsstyrelsen i Jönköpings län. Statens livsmedelsverk har samma åsikt som 

lantbruksstyrelsen och framhåller därutöver att övriga berörda länsstyrelser 

bör beredas möjligheter att under del av budgetåret genom medel för tillfällig 

arbetskraft anställa biträdande länsveterinär eller annan livsmedelshygienisk 

och livsmedelsteknisk expertis. 
Statens naturvårdsverk stryker särskilt under den besvärliga arbetssitua

tionen för länsstyrelserna i fråga om tillsyn enligt miljöskyddslagen och 

framhåller att en förstärkning med personal med lämpligt inriktad utbildning 

och erfarenhet framstår som synnerligen angelägen. En resursförstärkning 

behövs vidare enligt verket för insatser på inventerings- och planeringssidan 

inom den allmänna naturvården liksom för det värderings- och förhand

lingsarbete som fordras för att säkerställa skyddsvärda objekt. 

Statens pris- och kartellnämnd tillstyrker att ytterligare sex tjänster tillförs 

vissa län på grund av den intensifierade prisövervakningen, administrationen 

av prisregleringama samt den omfattande utredningsverksamheten. 

Konsumentverket avstår från att gå närmare in på den del av länsstyrelsernas 

anslagsframställningar som gäller hemkonsulenterna i avvaktan på ställ

ningstagande till förslaget om kommunal konsumentpolitisk verksamhet 
(Os H 1974: 1). 
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Statens planverk anser det riktigt och angeläget att ge planenheterna ökade 

resurser för förstahandsuppgiften fysisk riksplanering och föreslår en prio

ritering i fem grupper av ca 40 tjänster. Åtta av dessa hänför planverket 

till gruppen med högsta angelägenhetsgrad. 

Statens /ammäteriverk tillstyrker yrkanden om inrättande av tjänst som 

biträdande överlantmätare hos fem länsstyrelser. Bland övriga framförda 

behov av anslagsökningar vill verket särskilt framhälla det angelägna i att 

lantmäterienheterna tillförs erforderliga resurser för fastighetsregistrering och 

därtill hörande arbetsuppgifter såsom upprättande av specialblad till fas
tighetskartan och åjourhållning av denna karta. 

Fiiredragandcn 

Arbetet hos länsstyrelserna, lokala skattemyndigheterna och kronofog

demyndigheterna är till mycket stor del styrt av den efterfrågan på dessa 

myndigheters tjänster som kommer från kommunerna, allmänheten m. n. 
Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar redovisat följderna av en 

anslagsbcräkning enligt alternativ 0. Resultatet skulle bli försämrad service 

gentemot kommuner och allmänhet samt en minskning av initiativverk

samheten till förfång för samhällsplanering, skatterevisioner m. m. Enligt 

mir, mening kan ett sådant resultat inte godtas. 

J.:g förordar att länsstyrelserna nu förstärks med 139 tjänster, varav 19 

på planeringsavdelningarna, 75 på skatteavdelningarna och taxeringsavdel

ningen i Stockholms län, 35 pä förvaltningsavdelningarna och 

länsskatterättsavdelningen i Stockholms län, fem på administrativa enhe

terna, fem på länsstyrelsernas organisationsnämnd samt därutöver medel 

för över IOO årsarbetskrafter. Förstärkningarna på planeringsavdelningarna 

avses främst fö,· tillsyn enligt miljöskyddslagen och för regionalekonomisk 
planeringsverb::imhet. Jag räknar med att fem av tjänsterna på planerings

avdelningarna skall finansieras genom indragning vid uppkommande le

dighet av motsvarande antal tjänster på försvarsenheterna. På taxerings

avdelningen och skatteavdelningarna är det i första hand de processförande 

funktionerna som bör tillföras ytterligare personalresurser. Även taxerings

och skattekontrollen bör förstärkas. Länsskatterättsavdelningen och förvalt

ningsavdelningarna bör tillföras ytterligare tjänster för arbetet vid bl. a. för

valtningsdomstolarna. För att möta arbetsansvällningen pä grund av bl. a. 

ökad arbetsbelastning till följd av 1975 ärs fastighetstaxering beräknar jag 

särskilda medel för att tillfälligt anställa personal under budgetåret 1975176 

såväl för taxeringsenheternas som för fastighetstaxeringsr'citternas arbete där

med. För administration av personalutbildning m. m. räknar jag med att 

de fem största länsstyrelserna nu förstärks med vardera en tjänst. Jag räknar 

vidare med att länsstyrelsernas organisationsnämnd skall förstärkas med 

fem tjänster. Tjänsterna avser till övervägande del arbetsuppgifter i samband 

med införandet av det nya systemet för ekonomisk redovisning - system 
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S - vid länsstyrelserna. Jag beräknar dessutom medel för en viss ökning 

av representationsbidraget till landshövdingarna. Nu utgående bidrag fast

ställdes år 1965. 
Organisationsundersökningarna hos de lokala skattemyndigheterna som 

utförs av riksskatteverket i samarbete med statskontoret har inte drivits 

så långt att förslag ännu kan föreläggas riksdagen. 

1 fråga om kronofogdemyndigheterna har jag enligt regeringens bemyn

digande tillkallat en utredning för att ånyo se över distriktsindelningen samt 

arbets- och personalorganisationen inom exekutionsväsendet. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag, vilka redovisas när

mare i det följande, innebär med bortseende från de under resp. anslag 

beräknade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om sammanlagt I 247,7 

milj. kr., varav 1 2082 milj. kr. på driftbudgeten och 39,5 milj. kr. på ka

pitalbudgeten. Ökningen i förhållande till innevarande budgetår uppgår till 

165,1 milj. kr. - varav 148,3 milj. kr. på driftbudgeten och 16,8 milj. kr. 

på kapitalbudgeten. Av totalbeloppet på driftbudgeten avser 770,6 milj. kr. 

länsstyrelserna, 244,8 milj. kr. de lokala skattemyndigheterna och 192,8 milj. 

kr. kronofogdemyndigheterna. De särskilda uppbördsmedlen under dessa 

tre anslag beräknar jag till respektive 7,1 milj. kr., 36,7 milj. kr. och 7,7 

milj. kr., en ökning med 5 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 





'"' ::i;, 
;;;: 
"' 
~ 
;:: 
..... 
'O 

~ 
..... 
""' "' 3 
:-

~ 
:-
l:l:I 
~ ..... 
°' 

Sammanställning av anslags beräkningarna för B. Länsstyrelserna m. m. (I 000-tal kr.) 
·------------·------------·--·-·-

~. l. Länssty_relserna ···-------·---- !!_ 2. Lokala skattemyndigheterna B 3. Kronofogdemyndighet~~---

1974/75 Beräknad ändring 1975/76 1974/75 Beräknad ändring 1975/76 1974/75 Beräknad ändring 1975/76 
Länss1y- Före- Länssty- Före- Länssty- Före-

_ ------------------ ---~lser~_. ___ d!~!P!ldcn _________ r~!scrn-!____ __ ~r~gan~_n ______ . ____ relserna -~~ndcn _ 

Personal 
~andläggandc personal 2 65 l + 348 315 28 337 + 10 + 87 + -
Ovrig personal 6 699 + 456 + 52 3 777 + 94 2 378 + 62 

9 350 + 804 + 139 4 092 + 122 - 2 715 + 72 -
Anslag 
Lönekostnader 489 641 +130522 1 + 77 149 183 561 + 36 526 1 + 19 094 130 11 7 + 25 697 1 + 18 561 
Sjukvård 1 395 + 261 + 82 611 + 69 + 52 405 + 50 + 50 
Reseersä t tninga r 11 232 + 1 955 + I 267 I 606 + 146 + 128 4 352 + 464 + 452 
Lokalkostnader 66 520 + 10 946 + 10 598 25 607 + 3 487 + 3 4 75 15 952 + 2 565 + 2 565 
Expenser 36 420 + 21 766 + 5 757 11 327 + 3 101 -- I 002 8 398 + 2 211 + l 035 

Därav engångsutgifter 6 016 15 561 9 000 3 497 1 946 2 000 703 1 123 1 000 
Ersättning till nämndemän 3 210 + 232 + l 158 - - - - -
Kungörelseannonserings-
kostnade~ 3 506 + 2 115 + 596 - - -

Lantmäterienheten 
a) Myndighetsuppgifter 24 800 + 5 868 1 + 3 095 -- -- - -
b) Nytt fastighetsregister 2 576 + 400 1 + 268 

Diverse ändamål 25 498 + 6 137 + 5 862 4 962 - - 4 625 - 4 625 8 165 + 3 344 + 2 724 
664 798 + 180 202 +JOS 832 227 674 + 38 704 + 17 122 167 389 + 34 331 + 25 387 

Uppbördsmedel 
Ersättning från allmänna 

pensionsfonden 2 304 - + 325 34 150 - + 2 569 6 582 - + l 129 
Ersättning för uppdrag vid 

dataenheterna 3 500 + 1 000 + I 000 - - -
Nettoutgift 658 994 + 179 202 + 104 507 193 524 + 38 704 + 14 553 160 807 + 34 331 + 24 258 

I Inkl. uppräkning av lönekostnadspålägg till 33 %. Uppräkningen för befintlig personal uppgår för B 1 till 18 647 000 kr., B 2 6 618 000 kr. och B 3 
4 685 000 kr. 
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länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom

räkning m. m. 7 684 187 kr. 

"' + 

2. Med tanke på den alltmer inten

sifierade verksamheten inom konsu

mentupplysningen behövs ytterligare en 

""" hemkonsulent i Stockholms län. Anta
°' ~ Jet besvär över byggnadsnämnds och 

+ hälsovårdsnämnds beslut har under de 

senaste åren ökat kraftigt vilket moti-

1 1 ...., verar att personalen påjuridiska enheten 
N 
~ utökas med en länsassessor. en förste 

""' byråsekreterare, en byråassistent och ett 

I I !;; 
N 

kvalificerat biträde. Den regionalekono

miska enhetens arbetsuppgifter har 

ökat i omfattning och enheten bör till

föras en avdelningsdirektör, en förste 

I I 

I ' 

+ 

byråsekreterare och ett kvalificerat bi

ö träde. På naturvårdsenheten behövs för 

~ ledning av funktionen allmän naturvård 
+ 

en avdelningsdirektör, för ledning av 

den tekniska funktionen en avdelnings-

~ direktör och för vattenvårdsfunktionens 
°' ,,, och laboratoriets ledning likaledes en 

avdelningsdirektör. Vidare behövs på 

enheten tre byrådirektörer, fem förste 

byråinspektörer och ett kvalificerat bi

träde. Planenheten måste förstärkas 

med tre byrådirektörer och ett kartrit

ningsbiträde för att länsstyrelsen skall 

kunna genomföra den fysiska rikspla-

+ + + neringen enligt statsmakternas intentio

ner. Länsstyrelsen kan f. n. ej fullgöra 

sin uppgift att kontrollera fastighets

ägarnas vård och underhåll av skydds
~ - rum, och försvarsenheten bör därför 

tillföras en förste byråingenjör. 

( + 1 891 963 kr.) 

3. Antalet taxeringsbesvär torde 

komma att öka och taxeringsenheterna 

bör tillföras y1terligare en taxeringsin

tendent. För revisioner av större företag 

måste revisionsenhetcrna förstärkas 

med fyra byrådirektörer. Taxcringsin-
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spcktörsorganisationen har under en följd av år varit underbemannad och 

bör nu tillföras tjugo taxeringsinspektörer, en assistent och nio kvalificerade 

biträden. För effektivering av mervärdeskattekontrollen bör medvärdeskat

teenheten tillföras sex förste byråinspektörer. ( + 2 625 256 kr.) 

4. Med hänsyn till det ökande antalet mål i länsrätten bör länsrättens 

personal utökas med en förste länsassessor. Antalet körkortsmål ökade under 

år 1973 mycket kraftigt och länsrättens kansli bör därför förstärkas med 

två länsassessorer samt ett kvalificerat biträde. Som chef för utlänningsdetal

jen inom socialenheten bör denna enhet tillföras en länsassessor. Vidare 

bör utskänkningsdetaljen inom enheten tillföras en förste byråsekreterare. 

För att nedbringa ärendebalanserna på överexekutorsenheten behövs ytter

ligare en länsassessor. ( + 588 395 kr.) 

5. Ärendebalansen på länsskatterättsavdelningen är besvärande och av

delningens personal bör förstärkas med två länsassessorer, en förste 

liinsnotarie samt två kvalificerade biträden. ( + 348 920 kr.) 

6. Kraven på personalenhetens funktion som central utbildningsinstans 

ökar för varje år och enheten bör därför tillföras en byrådirektör för hand

läggning av utbildningsärenden inom länsstyrelseorganisationen. För hand

läggning av ärenden av rutinkaraktär inom enhetens organisationsdetalj bör 

enheten vidare tillföras en assistent samt ett kvalificerat biträde. Uppbörds

enheten saknar resurser för en effektiv arbetsgivarkontroll och bör förstärkas 

med en byrådirektör. ( + 265 792 kr.) 

7. Under budgetåret 1974175 kommer länspolischefen att överta ett stort 

antal ärendegrupper från förvaltningsavdelningen och expeditionen bör där

för förstärkas med en byrådirektör och en assistent. ( + 141 874 kr.) 

8. För att tillräckligt antal kurser inom östra civilområdet skall kunna 

genomföras måste civilbefälhavarens kansli erhålla personalförstärkning med 

en assistent. ( + 53 793 kr.) 

9. För främst extra personal begärs ytterligare medel. ( + 2 545 820 kr.) 

IO. Härutöver begärs ytterligare medel för omkostnader. ( + 2 277 000 kr.) 

11. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 261 000 kr. 

b) Lantmäterienheten bör förstärkas med viss biträdespersonal m. m. 

(+ 130000 kr.) 

Lokala skalfemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 7 825 371 

kr. 

13. I Danderyds fögderi behövs en fögderisekreterare för myndighetens 

handläggning av bl. a. skattebrottsärenden. Vidare behövs i fögderiet ett 

kvalificerat biträde samt en expeditionsvakt. Befolkningsökningen inom 

Handens fögderi har medfört ökat arbete framför allt med fastighetstaxering, 

arbetsgivarkontroll m. m. och fögderiets personal bör förstärkas med en fög

derisekreterare samt två kvalificerade biträden. Arbetsgivarkontrollen och 

den automatiska ökningen av uppgifter i samband med beredning av de

klarationsmaterial m. m. gör att Jakobsbergs fögderi bör tillföras ytterligare 
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personal såsom en fögderisekreterare, ett kvalificerat biträde och en expe

ditionsvakt. I Lidingö fögderi begärs en fögderisekreterare. Tjänsten är nöd

vändig för myndighetens handläggning av skattebrottsärenden m. m. På 

grund av befolkningsökningen, nytillkomna arbetsuppgifter m. m. begärs 

ett kvalificerat biträde i vartdera Sollentuna och Nacka fögderier. Med hänsyn 

till de insatser som krävs på personalvårdsområdet yrkas en förste byrå

sekreterare i Stockholms fögderi. På grund av ökat arbete med arbetsgi

varkontroll m. m. begärs i Södertälje fögderi ett kvalificerat biträde. I Täby 

fögderi begärs på grund av ökat antal jämknings- och ATP-ärenden m. m. 

ett kvalificerat biträde och en expeditionsvakt. Vidare begärs gemensamt 

för hela lokala skattemyndighetsorganisationen i länet fyra landskanslister. 

(+I 071 063 kr.) 

14. För främst biträdespersonal begärs ytterligare medel ( + 629 566 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 485 000 kr.) 

Kronqfogdemyndigheterna. 16. Löne- och prisomräkning m. m. 4 888 153 

kr. 

17. På grund av svår arbetssituation med ökande balanser begärs i Han

dens distrikt en förste kronoassistent samt två kvalificerade biträden. I Hud

dinge distrikt behövs för organiserandet av utsättningsgrupper tre biträden. 

Sollentuna kronofogdedistrikt bör för att klara den ökande belastningen på 

myndighetens kansli tillföras ett kvalificerat biträde. Vidare behövs två bi

träden för organiserandet av utsättningsgrupper. På grund av ökad arbets

belastning på centralregister och bokföring behövs en förstärkning i Solna 

distrikt med ett kvalificerat biträde. I Stockholms kronofogdedistrikt behövs 

med hänsyn till bl. a. att antalet konkurser ökar tre kronofogdar varav en 

i utbyte mot en kronofogdesekreterare. Tre kronokommissarier behövs som 

arbetsledare på fältavdelningarna. Vidare becärs i distriktet tolv biträden. 

I Södertälje distrikt behövs för organiserandet av utsättningsgrupper ytter

ligare tre biträden. (+ l 596 847 kr.) 
18. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 409 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag rnedelsbehovet for 

länsstyrelsen till ll 7 101 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

53 187 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 42 628 000 kr. eller sam

manlagt 212 916 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare 

två byrådirektörer, fem länsassessorer, tre taxeringsintendenter, två förste 

byråingenjörer, åtta förste byråsekreterare, en kontorsskrivare, två kansli

skrivare samt ett kontorsbiträde. Jag har även beräknat preliminärt 250 000 

kr. i engångsutgifter för inköp av ofTsetutrustning, viss arkivutrustning m. m. 

för länsstyrelsen. Jag har vidare beräknat medel för tillfällig personal vid 

lokala skattemyndigheterna med 350 000 kr. Jag har även beräknat pre

liminärt 150 000 kr. i engångsutgifter för lokala skattemyndigheterna för 
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upprustning av telefonväxlar och viss utökning av inventariebeståndet samt 

preliminärt 300 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av lokala skattemyn
digheten i Danderyds fögderi. Slutligen har jag även beräknat preliminärt 

300 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av kronofogdemyndigheten i Dan

deryds distrikt. 
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tillföras en förste byråsekreterare. Vidare begärs på enheten en expeditions
vakt. (+ 111 611 kr.) 

6. För främst biträdespersonal m. m. begärs ytterligare medel.(+ 874 816 
kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka, bl. a. med kostnader för utrustning av 
nytt landsstatshus. (+ 6 358 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 50 400 kr. 
b) Enheten behöver tillföras en biträdande överlantmätare och en arkiv

assistent. Vidare beräknas omkostnaderna öka.(+ 385 300 kr.) 
Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne-och prisomräkning m. m. 608 176 kr. 
I 0. I Enköpings fögderi behövs ett kvalificerat biträde på grund av kraftigt 

ökad arbetsbelastning. Vidare behövs i fögderiet en expeditionsvakt. I Tierps 
fögderi behövs en fögderisekreterare till följd av den ökade arbetsbelast
ningen samt två kvalificerade biträden för biträde med arbetsgivarkontroll 
m. m. Vidare begärs en expeditionsvakt. I Uppsala fögderi behövs en fög
derisekreterare på grund av den stora arbetsmängden i fråga om kvalificerade 
uppgifter samt ett kvalificerat biträde på grund av utökade arbetsuppgifter. 
(+ 409 136 kr.) 

11. Vidare begärs ytterligare medel för främst biträdespersonal och ex
peditionsvakter. (+ 61 688 kr.) 

KronofoKdemvndi.{{heten. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 419053 kr. 
13. En kronokommissarie behövs för att förstärka arbetsledningen av de 

allmänna målen på centralorten. Vidare begärs ytterligare medel för biträ
despersonal (+ 365 947 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka. (+30000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 25 207 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 5 980 000 
kr. och för kronofogdemyndigheten till 3 454 000 kr. eller sammanlagt 
34 641 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. for ytterligare en förste 
byråsekreterare. en förste taxeringsinspektör. en byråassistent, en landskans
list, en kontorsskrivare, en kansliskrivare samt två kontorsbiträden. Jag har 
vidare beräknat preliminärt 4 266 000 kr. i engångsutgifter för inredning 
m. m. av nytt landsstatshus för länsstyrelsen. 
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länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 213 532 kr. 

2. För arbetsuppgifter såsom gransk

ning och bearbetning av inkommande 

statistikuppgifter m. m. behövs för

stärkning av regionalekonomiska enhe

tens personal med en amanuens. På na

turvårdsenheten behövs för att upprätt-

hålla enhetens kapacitet främst beträf

fande de tekniska försörjningssystemen 

i samhällsplaneringen en byrådirektör. 

(+ 147 138 kr.) 

3. För att avhjälpa besvärande balan

ser på taxeringsenheten behövs ytterli

gare en taxeringsintendent. Då större 

och mera kvalificerade revisioner är 

eftersatta behövs förstärkning av revi

sionsenheten med ytterligare en byrå

direktör. ( + 174 770 kr.) 

4. Ny lagstiftning inom firma- och 

föreningsregistreringens område medför 

behov på allmänna enheten av ytterli-
1 I ~I :: gare ett kvalificerat biträde. Ökningen 

av antalet ärenden på rättsenheten 

medför behov av förstärkning med en 
°' ...... 00 g ~ länsassessor. ( + 134 366 kr.) 

+ + 5. För information, introduktion och 
+I utbildning behövs en förste byråsekre-

\0 °' 

"'"' 
terare på administrativa enheten. 

~ (+ 62 539 kr.) 

"" + + + 6. Vidare begärs medel för extra och 

tillfällig personal m. m. (+ 641 255 kr.) 

7. Omkostnaderna 

( + 435 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten . 

väntas öka. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 

6 7 ()()() kr. 

b) Omkostnaderna 

(+28400 kr.) 

väntas öka 

lokala skattemyndigheterna. 9. Löne

och prisomräkning m. m. 454 000 kr. 

10. Länsstyrelsen begär medel förext

ra och tillfällig personal ( + 200 000 kr.) 
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Kronqfogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 586 000 
kr. 

12. Länsstyrelsen begär medel för extra och tillfällig personal. ( + 200 000 
kr.) 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 20 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 22 751 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 6 340 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 042 000 kr. eller sammanlagt 
34 133 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en bi
trädande överlantmätare, en byrådirektör, en länsnotarie samt en kans
liskrivare. Jag har även beräknat preliminärt 115 000 kr. i engångsutgifter 
för viss komplettering av den maskinella utrustningen samt för inköp av 
ny tjänstebil för länsstyrelsen. Slutligen har jag även beräknat 50 000 kr. 
för tillfällig personal vid lokala skattemyndigheterna. 
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5. På grund av ökande arbetsmängd på läilspolischefens expedition behövs 

ytterligare ett kvalificerat biträde. På administrativa enheten behövs en förste 

byråsekreterare för handhavande av bl. a. utbildningsverksamheten och den 

interna informationen. Vidare begärs en arkivassistent för arkivläggning av 

llinsstyrelsens handlingar. ( + 164 088 kr.) 

6. Vidare begärs medel för extra och tillfällig personal samt biträdes-

personal m. m. ( + I 339 640 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 1293000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 73 000 kr. 

b) Omkostnaderna m. m. väntas öka. (+ 43 344 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 806 968 
kr. 

JO. 1 Linköpings fögderi bör personalen utökas med två kvalificerade bi

träden för förstärkning av arbetsgivarkontrollen. I Norrköpings fögderi begärs 

en expeditionsvakt på grund av den ökade arbetsbelastningen. (+ 130 032 
kr.) 

1 I. Omkostnaderna väntas öka. ( + 753 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 586 473 kr. 

13. I Motala distrikt är antalet kronoassistenter otillräckligt och bör utökas 

med en. I Linköpings och Motala distrikt begärs medel för biträdespersonal 

( + 135 527 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 743 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehove1 för 

länsstyrelsen till 30 291 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 717 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 7 382 000 kr. eller sammanlagt 

47 390 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en taxe

ringsintcndent, en förste byråsekreterare, en taxeringsinspektör samt en 

kansliskrivare. Jag har även beräknat preliminärt 70 000 kr. i engångsulgifter 

för kostnader i samband med vissa flyttningar inom länsstyrelsen m. m. 

Jag har vidare beräknat preliminärt 325 000 kr. i engångsutgifter för flyttning 

av lokala skattemyndigheten i Norrköpings fögderi samt preliminärt 306 000 
kr. i engångsutgifter för flyttning av kronofogdemyndigheten i Norrköpings 

distrikt. 
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2. Ytterligare en hemkonsulent be-

hövs för att hemkonsulentverksamhe

tens målsättning skall kunna uppfyllas. 

Ytterligare en länsassessor behövs på ju-

ridiska enheten för att möta en ökad 

ärendemängd och allt större anspråk på 

biträde från avdelningens övriga enhe

ter. Utökade arbetsuppgifter och vän

tade nya sådana medför behov av för

stärkning av personalen på regionaleko

nomiska enheten med en byråsekre

terare. För att tillgodose kraven på 

ökade insatser på tillsynssidan behövs 

på naturvårdsenheten ytterligare en by

rådirektör och en byråinspektör. För att 

lösa förelagda arbetsuppgifter och upp

rätthålla kontakter med byggnads

nämnder och andra lokala organ behövs 

på planenheten ytterligare en byråin

genjör. En byråingenjör behövs på för

svarsenheten förden kontinuerliga kon
trollen av enskilda skyddsrum. 

( + 505 887 kr.) 

3. Övergång från kontantmetod till 

bokföringsmetod för beräkning av in

komst av jordbruksfastighet m. m. 

medför behov på revisionsenheten av 

ytterligare två taxeringsinspektörer. För 

att effektivt kunna utnyttja den för

stärkning med handläggare som enhe

ten tidigare fått behövs ett kvalificerat 

biträde på mervärdeskatteenheten. 

( + 179 645 kr.) 

4. På länspolischefens expedition er

fordras en biträdande länspolischef och 

två kvalificerade biträden. 

(+ 148 531 kr.) 
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5. På administrativa enheten behövs för den ökade utbildningsverksam
heten en byråsekreterare. På personalfunktionen behövs en byråassistent 
för handläggning av personalärenden. Vidare behövs på enheten en assistent 
och en materialförvaltare. (+ 226 782 kr.) 

6. Vidare begärs medel för tillfällig och extra personal. ( + I 847 454 kr.) 
7. Omkostnaderna väntas minska (- 325 000 kr.) 
8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. WO 000 kr. 

b) Omkostnaderna väntas öka. (+ 14 000 kr.) 
Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 830 179 

kr. 
10. I Tranås fögderi behövs för arbetsledning på ATP-avdelningen ett 

kvalificerat biträde. I Vetlanda fögderi behövs ett kvalificerat biträde för 
diarieföring, beredning av självdeklarationer m. m. ( + 95 821 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka (+ 173 000 kr.) 
Kron<H"ogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 465 573 

kr. 

13. På grund av den stora arbetsvolymen begärs en kronofogdesekreterare 
i Jönköpings distrikt. Ytterligare medel begärs för biträdespersonal m. m. 

länets olika kronofogdedistrikt. ( + 355 427 kr.) 
14. Omkostnaderna väntas öka. (+ 17 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 26 322 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 7 435 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 964 000 kr. eller sammanlagt 
38 721 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en 
länsassessor, en förste byråingenjör, en förste taxeringsinspektör samt ett 
kontorsbiträde. Jag har även beräknat preliminärt 30 000 kr. i engångsutgifter 
för inredning av nya lokaler för lokala skattemyndigheten i Vetlanda fögderi. 
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Länss~yre/sen. I. Löne- och prisorn

j räkning m.m. I 517015 kr. 
1 1 ':;; I 2. Personalresurserna på planerings-

.., I 

+ kansliet är otillräckliga och personalen 

I I ""' 
~ 
+ 

bör därför utökas med en förste byrå

sekreterare. På regionalekonomiska en

heten behövs ytterligare en förste by

råsekreterare. Tillsynen enligt miljö-

skyddslagen måste ges en omfattning 

som svarar mot miljöskyddslagens in

tentioner och personalen på naturvårds

enheten bör därför utökas med en by-

rådirektör. På försvarsenheten begärs en 

1 1 
.,, byråassistent (+ 279 800 kr.) 
N 

"' + 
3. På taxeringsenheten behövs för att 

avlasta övriga befattningshavare från or-

ganisatoriska och administrativa uppgif-

1 1 00 
ter en assistent. För placering vid taxe-

~ I ringsinspektörsgruppen i Ljungby be
hövs en förste byråsekreterare. Det 

ökade antalet deklarationer som taxeras 

I I ~1 
~I 

av särskild taxeringsnämnd motiverar 

en utökning av taxeringsinspektörsorga-
nisationen med ytterligare två taxe

ringsinspektörer. Vidare begärs på re-

+ + 

~1 
~1 

I 

visionsenheten ett kvalificerat biträde. 
(+ 289 012 kr.) 

4. På allmänna enheten behövs en 

~ r- ~1 
länsassessor i utbyte mot en länsnotarie. 

Förändringen motiveras av arbetsupp

gifternas ökande svårighetsgrad. Vidare 
+ + ~I 

JI begärs på enheten ett kvalificerat biträ-
de. På rättsenheten behövs på grund av 

00\C\QI 
\Q \0 N 
0\ 0\' 

~1 
den ökande ärendebalansen ytterligare 

en länsnotarie. (+ 126 007 kr.) 

l 5. På administrativa enheten behövs 
I en förste byråsekreterare i utbyte mot 

I en landskanslist. Vidare begärs på en-

1

, heten ett kvalificerat biträde. (+ 66 410 

kr.) 

I 6. Vidare begärs medel för biträdes

i personal m. m. (+ 638 756 kr.) 

7. Omkostnaderna väntas öka. 
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( + 345 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 114 000 kr. 

b) Omkostnaderna väntas öka.(+ 14000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 472 363 

kr. 

10. I Ljungby och Växjö fögderier behövs en fögderisekreternre för hand

läggning av kvalificerade ärenden. Vidare begärs i Växjö fögderi en assistent 

för skärpning av arbetsgivarkontrollen. (+ 177 637 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. (+ 18 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheten. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 271 198 kr. 

13. I Växjö kronofogdedistrikt behövs en tjänst till som utmätningsman. 

Länsstyrelsen begär därför en biträdande kronofogde i utbyte mot en kro

nofogdesekreterare. ( + 17 802 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka.(+ 2000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

1;insslyrclscn till 19 380 000 kr.' för lokala skattemyndigheterna till 4 748 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 2 975 000 kr. eller sammanlagt 

27 103 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en by

rådirektör, en förste länsnotarie, en länsnotarie, en förste taxcringsinspcktör 

samt en kansliskrivare. Jag har även beräknat preliminärt 25 000 kr. i en

gångsutgifter för viss upprustning av den maskinella utrustningen på 
länsstyrelsen m. m. 
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länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 297 513 kr. 

2. Det omfattande behovet av infor
mation gör att behov föreligger på pla

neringskansliet av en byrådirektör för 

informationsärenden. Vidare begärs på 

planeringskansliet ett kvalificerat biträ

de. De ökande arbetsuppgifterna på re-

gionalekonomiska enheten gör att en

' heten bör tillföras en amanuens. På na-
I I ;:;:; 

f'I turvårdscnheten behövs för övervak-
'<I' ning av en ändamålsenlig användning 

av vattentillgångarna en byrådirektör. 
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Vidare behövs på enheten för handlägg
ning av administrativa ärenden en by

råsekreterare. För arbetsuppgifter i sam

band med driftskontroll och teknisk 
rådgivning i samband med olika mil
jövårdande anläggningar behövs en by

råingenjör. Vidare behövs på enheten ett 

kvalificerat biträde. För utökad kontakt

och rådgivningsverksamhet i samband 

med en intensifierad kommunal över
siktlig planering m. rn. behövs på plan

enheten en byrådircktör, för ärende

handläggning av löpande art m. m. be
hövs vidare en förste byråingenjör. På 
försvarsenheten behövs för säkerstäl
lande av en kontinuerlig verksamhet 
och för att undvika viss eftersläpning 

en förste byråinspektör. Vidare behövs 

ett kvalificerat biträde på enheten. På 

länsveterinärens expedition behövs ett 

kvalificerat biträde. ( + 746 445 kr.) 

3. På grund av den ökande arbetsbe

lastningen m. m. behövs två förste by

råsekreterare på taxeringsenheten. 

Vidare begärs på enheten ett kvalificerat 

biträde. För mera omfattande och kom

plicerade taxerings- och skatterevisioner 

behövs en avdelningsdirektör på revi

sionsenheten. Det ökande antalet dekla

rationer som skall behandlas i särskilda 
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nämnder gör att enheten vidare bör förstärkas med en förste taxerings

inspektör och ett kvalificerat biträde. På mervärdeskatteenheten begärs två 

kvalificerade biträden. ( + 501 244 kr.) 

4. Det ökande antalet mål som nu handläggs på rättsenheten kräver för

stärkning med en förste byråsekreterare. ( + 62 539 kr.) 

5. På grund av den ökade arbetsbördan måste en tjänst som biträdande 

länspolischef inrättas. Den erforderliga samordningen av all kursverksamhet 

avseende länsstyrelsens personal kräver att administrativa enheten tillförs 

en förste byråsekreterare. Vidare begärs på enheten en arkivassistent. 

(+ 228 253 kr.) 

6. Vidare begärs medel för biträdespersonal och tillfällig personal. 

(+I 308 006 kr.) 

7. Omkostnaderna väntas öka. (+ I 355 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 108 000 kr. 

b) Lantmäterienhetens personal bör förstärkas med en byrådirektör. Vida

re väntas omkostnaderna öka. (+ 186 000 kr.) 

Lokala skatremyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 515 651 

kr. 

10. I Borgholms fögderi begärs ett kvalificerat biträde. I Kalmar, Oskars

hamns, Vimmerby och Västerviks fögderier begärs i varje fögderi en fög

derisekreterare för kvalificerade arbetsuppgifter ( + 306 349 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 151 000 kr.) 
Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne-och prisomräkning m. m. 414 817 kr. 

13. I Oskarshamns distrikt behövs ytterligare en kronoassistent och ett 

biträde. (+ 92 183 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka. (+ 32 000 kr.) 

Föredraganden 

Med h~invisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 24 472 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 6 453 000 

kr. rn.:h för kronofogdemyndigheterna till 4 777 000 kr. eller sammanlagt 
35 702 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare två förste 

byråsekreterare samt en förste taxeringsinspektör. Jag har vidare beräknat 

preliminärt 470 000 kr. i engångsutgifter för inköp av ny telefonväxel m. m. 

Jag har även beräknat preliminärt 115 000 kr. i engångsutgifter för kostnader 

i samband med flyttning av lokala skattemyndigheten i Vimmerby fögderi 

samt preliminärt 10 000 kr. i engångsutgifter för inköp av telefonanläggning 
till lokala skattemyndigheten i Oskarshamns fögderi. Jag har även beräknat 

preliminärt 11 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av kronofogdemyn

dighetens i Västerviks distrikt fältavdelning i Vimmerby samt preliminärt 

10 000 kr. i engångsutgifter för inköp av telefonanläggning till kronofog
demyndigheten i Oskarshamns distrikt. 

3 Riksdagen 1975. I sam/. Nr I. Bil. 16 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 941 810 kr. 

2. En länsassessor bör tillföras pla

neringsavdelningen för fullgörande av 

där förekommande juristuppgifter 

m. m. För en nöjaktig handläggning av 

vattenvårds-, luftvårds- och andra tek

niska naturvårdsärenden behövs på pla

neringskansliet en länshälsovårds

konsulent. Regionalekonomiska enhe

ten bör tillföras en förste byråsekreterare 

för att klara de ökade arbetsuppgifterna. 

På naturvårdsenheten behövs för inven

terings- och andra uppgifter en förste 

byråinspektör. På planenheten behövs 

för den stora mängden granskningsar

bete en byråingenjör ( + 327 906 kr.) 

3. På skatteavdelningen behövs en 

assistent för viss intern administration 

m. m. Antalet deklarationer i länets sär

skilda taxeringsdistrikt beräknas öka 

och revisionsenheten bör därför tillföras 

en taxeringsinspektör. På enheten för 
övriga ärenden begärs att resurserna för 

processföring och utredning av taxe

ringsmål utökas med en taxeringsin

'.'.:ndent. ( + 114 630 kr.) 

4. På förvaltningsavdelningen har 

landskanslistuppgifterna inom avdel-
00 I O\\OOV>V> 01 00 

ningen successivt ökat och avdelningen - .-1 M V') V -4 ~ ..., N,..... 00 

+ + + + + + -;:' I bör därför tillföras en landskanslist. 
. (+ 52 555 kr.) 

/ 5. På administrativa enheten erford-
\0-'"'2"V('t"')0C- V) ~ ~ ~ j ras för att tillgodose de ökade kraven 

"" 
00 

\ på intern utbildning och information 
0-0\0\0NM 
N - "'"'1" 

"' ,; .. ~ ..... I m. m. en förste byråsekreterare. Vidare 

~ E ~ B :;; I begärs på bokföringsdetaljen inom en-
~ (1) c::: ~-~ I 
S -g ·;:::; "" .. 

1 
heten en assistent. Om båda dessa tjäns-

~ E~ ii§:~ 
:0 .. ~ -~ § ;; &1 ~ 1· ter inrättas kan en amanuenstjänst dras 

~ ~ ~ 0~ ::; E ~ ~ -~ 6 089 k ) S .§ ~ .. ~ ·ii] ~ .5 :;c:.;: in. ( + I r. -
0 'E -~ 0 f;l ,.. ·- ~ ~ :';; >. >. I 6. Vidare begärs medel för främst bi-

~ .!it! .. ~ ~ =s c ~ s :~ t:; E ~ z I "'d I ( 130 010 k ) v.1 1:! -"' f;l ~ g, ~ ,'Oj c: 0 'E ~ ~ tra espersona . + r. 
~ 3 &-~ ..5 ~ ~ ~ ""'j "'.D ! 7. Omkostnaderna väntas öka. 

(+ 110000 kr.) 
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8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 33 500 kr. 

b) Enheten behöver tillföras en biträdande överlantmätare i utbyte mot 

en byrådirektör. Omkostnaderna väntas öka. (+ 76 500 kr.) 

Lokala skattemyndigheten. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 200 000 kr. 

Kronofogdemyndigheten. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 91 000 kr. 

11. Omkostnaderna väntas minska. (- 5 000 kr.) 

Föredraganden 

Med ht4nvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

Hinsstyrelsen till 8 998 000 kr., för lokala skattemyndigheten till I 493 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till I 209 000 kr. eller sammanlagt 

11 700 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en 

länsassessor, en kontorsskrivare samt ett kontorsbiträde för länsstyrelsen. 



Prop. 1975:1 Bilaga 16 Kommundepartementet 36 

Blekinge län 

I I I 0 ...... 000\0V") I "'°' 00 .., 
+ + + + + 

1- ~.-100~8 ~I 
+ + .., --+ + + + + 

"'- ..... lr) "1" 0\ ....-1 V') I I 
'<l" '<!" ...... r- V-1 ff"') --N 

I I I """"N'VOO\Ot- I - "'"'-'<l" 
+ + + + + 

JM M l.l)NV'100V')O\ I 
+ + - \O'<l"N 

Il') 

+ + + + + 

"'"' Il') °' f"') '° t-t ("") I I 

"' "' ...... '<l" Il'),..., 
0 ..,_ .., 

N- M 0\\.00\N<""IO'V 

+ + + V) N Nr- ....-1 C"",. 

"' rfi r~ N 

+ + + + + + 

.., "' °' ...0\.00\00'lt---r--- N -.:1' ("f"\ ('I ....-1 

+ + + '<l" ...., ..... V) 

M 

+ + + + + + 

--

I 

I I 

I I 

I i 

I I 

I I 

"' '<l" '<I" 

"' 
+ + + 

"' ..... 00 ,..., '<!" -
+ + + 

I 
I 

Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 765 641 kr. 

~I 2. För förstärkning av i första hand 

samordningsverksamheten inom pla

neringsverksamheten behövs en byrådi

rektör på planeringskansliet i utbyte mot 

en amanuens. För den av länsstyrelsen 

centralt ålagda informationsverksamhe

ten behövs en informationssekreterare 

och en förste byråsekreterare. Vidare be

gärs på kansliet ett kvalificerat biträde. 

På juridiska enheten finns behov av väl 

kvalificerad juridisk personal och enhe

ten bör därför tillföras ytterligare en 

länsassessor. Regionalekonomiska en

heten bör förstärkas med en byradirek-

Il') 
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°'I !I 
'<!" 
'<!" 
Il') 

N 

Il') 

+ 

Il') .... 
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+ 

N -"' ..., 

"' 00 .... 
N 
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I 

I 

tör för fullgörande av åligganden beträf

fande den regionala planeringen. För att 

länsstyrelsen skall kunna fullgöra sina 

åligganden vad gäller den allmänna na

turvården behövs på naturvårdsenheten 

ytterligare en förste byråinspektör. För 

tillsynsuppgifter inom miljöskyddsom
rådet bör enheten tillföras en förste by
råingenjör. Med hänsyn till länets spe

ciella geografi och bebyggelsens koncen

tration till kusterna erfordras att planen

heten tillförs en arkitekt.(+ 633 365 kr.) 

~I 
3. För utredningsarbcte på taxerings

enheten behövs två landskanslister. För 

granskning av jordbrukardeklarationer 

som överförs till de särskilda taxerings-
+ 

nämnderna behövs ytterligare två taxe
a-!_ / ringsinspektörer samt två kvalificerade 

biträden på taxeringsinspektörsgrupper-

1 

na. Uppbördsenheten bör tillföras ytter

ligare en byråassistent och ett kvalifi-

1 

cerat biträde. (+ 412 619 kr.) 

4. Det kraftigt ökade antalet exeku-

1

, tiva försäljningar av fast egendom gör 

att den allmänna enheten bör förstärkas 

I med en förste byråsekreterare. På rätts-

1 enheten behövs för att komma till rätta 
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med den ökande ärendebalansen en länsassessor och en förste byråsekre
terare. (+ 209 831 kr.) 

5. På administrativa enheten behövs en förste byråsekreterare för adminis
tration av kurs- och utbildningsverksamheten på länsstyrelsen. Vidare be
hövs på enheten en förste byråsekreterare för administrativa serviceärenden. 
(+ 130 806 kr.) 

6. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal och tillfällig personal 
(+ 481 738 kr.) 

7. Omkostnaderna väntas öka. ( + 939 000 kr.) 
8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 104 000 kr. 
b) På lantmäterienheten behövs för serviceuppgifter till andra enheter 

och åt allmänheten en karttekniker. Omkostnaderna väntas öka.<+ 51 000 
kr.) 

Lokala skaflemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 398 000 
kr. 

10. Nytillkomna arbetsuppgifter med skattetillägg och förseningsavgifter 
motiverar att Karlshamns, Karlskrona och Ronneby fögderier tillförs vardera 
ett kvalificerat biträde (+ 147 000 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 90 000 kr.) 
Kronqfogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomr'Jkning m. m. 357 000 kr. 
13. Arbetsbördan avseende allmänna mål i Karlshamns distrikt motiverar 

en förstärkning med ett kvalificerat biträde ( + 49 000 kr.) 
14. Omkostnaderna väntas öka (+ 243 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 16 885 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 4 123 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 119 000 kr. eller sammanlagt 
24 127 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en förste 
byråsekreterare, en förste byråingenjör samt en kansliskrivare. Jag har vidare 

beräknat preliminärt 210 000 kr. i engångsutgifter för vissa kostnader i sam
band med länsstyrelsens ianspråktagande av ytterligare lokaler. Jag har även 
beräknat preliminärt 17 000 kr. i engångsutgifter för viss inventarieanskaff
ning i samband med utökning av lokaler för lokala skattemyndigheterna 
i Karlskrona och Ronneby fögderier samt preliminärt 85 000 kr. i engångs
utgifter för vissa kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyn
digheten i Karlskrona distrikt. 
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Länsstvrelsen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 2 065 444 kr. 

2. För den utökade informations
verksamheten behövs en informations
sekreterare. Arbetsuppgifterna vid pla
neringskansliet kräver ytterligare en by
rådirektör och en förste byråsekreterare. 

+ För genomförande av den konsument
politiska verksamheten behövs en biträ-

1 
1 

°' I dande hemkonsulent. För nytillkomna 
~ arbetsuppgifter behövs på regionaleko
""" nomiska enheten en byråassistent. För 
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genomförandet av länsstyrelsens natur
vårdsplan och bokskogsskydd behövs på 
naturvårdsenheten en byrådirektör samt 
för tillsyn enligt miljöskyddslagen en 
byråingenjör. För uppföljning av den fy
siska riksplaneringen m. m. behövs på 
planenheten en byrådirektör. Försvars
enheten behöver för planläggning rö-
rande det ekonomiska försvaret en by
råassistent. Vidare behövs på plane
ringsavdelningen ett kvalificerat biträ
de. ( + 690 640 kr.) 

3. Arbetsbelastningen på taxerings
enheten motiverar utökning med en 
taxeringsintendent och en förste byrå
sekreterare. För länsstyrelsens deklara
tionsarkiv begärs en förste arkivassis
tent. För utbildning och handledning av 
revisionsenhetens granskningspersonal 
behövs en avdelningsdirektör. Tax
eringsinspektörsgrupperna bör tillföras 

00('f")('f")V)...-l-4 V) V')\O 00 

- """o '° \J;) oo °' - vi \J;) o_, sex förste taxeringsinspektörer, tre tax-
t""'I ~ '°""""' t"f") 

eringsinspektörer samt ett kvalificerat 
biträde. På dataenheten behövs ytterli

gare en assistent och en expeditionsför
man. (+I 030 272 kr.) 

4. På grund av ökat antal målgrupper 
behövs för beredning och föredragning 
i länsskatterätten en byråsekreterare på 
rättsenheten och en byråassistent. Det 
stora antalet exekutiva auktioner med-
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för behov av arbetskraftsförstärkning på allmänna enheten med en byrå

sekreterare ( + 282 278 kr.) 

5. För handläggning av frågor om personalutbildning behövs på admi

nistrativa enheten en byrådirektör. På grund av stor arbetsbelastning behövs 

på servicefunktionen en assistent. (+ 131 580 kr.) 

6. Länspolischefens expedition bör tillföras en polisintendent, en polis

kommissarie, en kriminalkommissarie, en polisinspektör och ett kvalificerat 

biträde. (+ 335 219 kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal (+I 290 567 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. (+ 912 000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 

a) Löne-och prisomräkning m. m. 133 000 kr. 

bi Lantmäterienhetens personal bör förstärkas med en ingenjör och ett 

kartritningsbiträde. Omkostnaderna väntas öka. (+ 121 000 kr.) 

Lokala skauemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 703 000 

kr. 

11. Vid vartdera Klippans, Simrishamns och Ängelholms fögderier be

hövs en expedilionsvakt. Vidare begärs medel för biträdespersonal. 

(+260000 kr.) 

12. Omkostnaderna väntas öka. (+ 46 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 581 285 

kr. 

14. Fören ändrad fördelning av utmätningsmannaansvaret behövs i Häss

leholms distrikt en biträdande kronofogde och en förste kronoassistent i 

utbyte mot en kronofogdesekreterare resp. en kronoassistent. Med hänsyn 

till arbetsbelastningen begärs i Kristianstads distrikt två förste kronoassi

stenter i utbyte mot två kronoassistenter. Vidare begärs en expeditionsvakt. 

Gemensamt för distrikten begärs vidare en kronofogdesekreterare samt me

del för tillfällig personal. (+ 265 715 kr.) 

15. Omkostnaderna väntas öka. ( + 157 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 25 907 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 6 859 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 670 000 kr. eller sammanlagt 

38 436 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en by
rådirektör, en taxeringsintendent, en förste byråingenjör, en förste byråsek

reterare, två taxeringsinspektörer samt en kansliskrivare. Jag har även be

räknat preliminärt 240 000 kr. i engångsutgifter för upprustning av inven

tariebeståndet på länsstyrelsen m. m. Jag har vidare beräknat preliminärt 

30 000 kr. i engångsutgifter för viss maskin- och möbelanskaffning vid lokala 

skattemyndigheterna samt preliminärt 140 000 kr. i engångsutgifter fcir vissa 

kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyndigheten i Kristi

anstads distrikt. 
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länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 3 472 485 kr. 

2. För informationsverksamhet be

hövs en informationssekreterare på pla-

neringskansliet. På grund av ökning av 

- arbetet på juridiska enheten begärs en 
N 
N 
N 

+ 

J 
~1 
:! I 

I 
I 

~1 
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+ 

Cl; 

länsassessor samt för sekreterargöromål 

ett kvalificerat biträde. De ökade arbets-

uppgifterna på regionalekonomiska en

heten kräver en bitr. planeringsdirektör 

och för att tillgodose behovet av rekry

teringspersonal hegärs en amanuens. 

För att avlasta enhetschefen behövs på 

naturvårdsenheten en bitr. naturvårds

direktör. På planenheten behövs en bitr. 

länsarkitekt. För information, tillsyn 

m. m. ang. livsmedelslagen behövs en 

hälsovårdsinspektör. För planläggning 
M 
"' inom fredskatastrofsektorn behövs på 

+ försvarsenheten en byråassistent. 

I ( + 871 603 kr.) 

~ ! 3. För besvärsärenden i svårare revi-

~-1 ~· sionsmål avseende jordbruk och rörelse 

J behövs en taxeringsintendent på tax-

i 
eringsenheten samt för administrativa 

~ funktioner en byrådirektör. En utbygg-

: 1 

si 
:1 

' i 

nad av taxeringsinspektörsorganisatio

nen föreslås med fem taxeringsinspek-

törer. För mervärdeskattekontrollen be

gärs en förste byråinspektör. ( + 541 412 

kr.) 

4. På allmänna enheten behövs för 

<:l"O r1i 
r--o 'o:tl 

tillståndsprövning i fråga om bingo- och 

automatspel samt för de ökade arbets

uppgifterna på handelsregistret två kva-
N M 00 - .... 'o:t 

lificerade biträden. För att höja föredrag

ningskapaciteten i länsskatterätten be

gärs två länsassessorer på rättsenheten 
1 och för att leda de centrala rutinerna en 

byrådirektör. Vidare begärs ett kvalifi

cerat biträde. (+ 425 236 kr.) 
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5. För handläggning av utbildnings- och informationsfrågor yrkas en förste 
byråsekreterare på administrativa enheten. ( + 68 267 kr.) 

6. På civilbefålhavarens kansli begärs en assistent i utbyte mot ett kva
lificerat biträde (+3716 kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal och tillfällig personal. 
(+3473281 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. (+ 2 401 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 166 000 kr. 
b) Lantmäterienheten bör tillföras medel för en förste byråingenjör. Om

kostnaderna väntas öka. (+ 10 000 kr.) 
Lokala ska1tcmyndighererna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 2 144 127 

kr. 
11. Ökningen av kvalificerade arbetsuppgifter kräver i vartdera Eslövs, 

Helsingborgs, Landskrona, Malmö, Trelleborgs och Ystads fögderier en fög
derisekreterare. Vidare behövs i Helsingborgs fögderi ett kvalificerat biträde, 
i Lunds fögderi en assistent och ett kvalificerat biträde samt i Malmö fögderi 
två kvalificerade biträden. ( + 628 873 kr.) 

12. Omkostnaderna väntas öka. ( + 531 000 kr.) 
Krono.fOgdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. l 487 944 

kr. 
14. På grund av ökning av arbetsvolymen i Lunds kronofogdedistrikt 

begärs en förste kronoassistent. I Malmö distrikt behövs för utredningar 
av lönegarantiärenden ett kvalificerat biträde. Vidare begärs för distrikten 

länet medel för biträdespersonal och tillfällig personal. ( + 496 056 kr.) 
15. Omkostnaderna väntas ök<i. (+237000 kr.) 

Föredragandrn 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 55 291 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
22 608 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 16 475 000 kr. eller sam
manlagt 94 374 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare 
en taxeringsintendent, två förste byråsekreterare, en förste länsnotarie, en 
länsnotarie, två taxeringsinspektörer, en byråassistent, två kontorsskrivare 
samt sex kansliskrivare. Jag har även beräknat preliminärt 440 000 kr. i 
engångsutgifter för inköp av viss utrustning till nya lokaler för länsstyrelsen 
samt för anskaffning av ny tjänstebil. Jag har vidare beräknat preliminärt 
125 000 kr. i engångsutgifter för vissa kostnader i samband med lokalut
ökning vid lokala skattemyndigheterna i Lunds och Landskrona fögderier 
samt preliminärt 90 000 kr. i engångsutgifter för viss maskinanskalTning 
m. m. vid lokala skattemyndigheterna i Malmö och Ystads fögderier. Slut
ligen h<ir jag även beräknat preliminärt 5 000 kr. i engångsutgifter för ut
byggnad av telefonväxel vid kronofogdemyndigheten i Lunds distrikt. 
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länsstyrcfsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 649 437 kr. 

2. För uti biträda byråchefen på pla

neringskansliet med uppgifter såsom 

verksamhetsplanering m. m. behövs en 

byrådirektör. Vidare begärs på plane

ringskansliet en informationssekreterare 

och en byråassistent. Regionalekono

miska enhetens personal är otillräcklig 

och bör utökas med en byrådirektör. För 

handläggning av ärenden enligt miljö

skyddslagen bör naturvårdsenheten till

föras en byrådirektör. Planenheten be

höver ytterligare en förste byråsekrete

rare samt en byråingenjör. ( + 506 659 
kr.) 

3. För nedbringande av ärendebalan

sen på taxeringsenheten bör enheten 

tillforas en taxeringsintendent och en 

förste byråsekreterare. Revisionsenhe

ten samt taxeringsinspektörsgrupperna 

bör utökas med en avdelningsdirektör, 

två förste taxeringsinspektörer samt ett 

kvalificerat biträde. På mervärdeskatte-

enheten behövs för ökad skattekontroll 

en fårs te byråinspektör ( + 521 289 kr.) 

4. I och med att skatteavdelningen 

tillförts större personalresurser kommer 

arbetsuppgifterna på rättsenheten att 

öka och personalen där bör därför utökas 

med en förste länsnotarie och en by-

råassistent. På allmänna enheten be

hövs för handläggning av ärenden i frå

g :g ;g ga om utskänkning en byråassistent. 
O'I ..,. 

oo (+ 189475 kr.) 

5. Länspolischefens expedition har 

fått fler uppgifter på grund av ökad in

spektions- och tillsynsverksamhet och 

bör därför tillföras ett kvalificerat biträ

de. Administrativa enheten behöver för 

handläggning av ärenden rörande den 

interna utbildningen m. m. en förste by

råsekreterare. (+ 118 732 kr.) 
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6. Vidare begärs medel för tillfällig personal m. m. (+ I 082 408 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 415 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 238 000 kr. 

b) Omkostnaderna väntas öka. (+ 160000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 483 541 

kr. 

10. En fögderisekreterare begärs i vartdera Falkenbergs, Kungsbacka och 

Varbergs fögderier för handläggning av bl. a. ärenden rörande skattetillägg 

och förseningsavgifter. Vidare begärs i länets samtliga fögderier ett kva

lificerat biträde. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal. ( + 796 459 

kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 227 000 kr.) 

Krono.fiJgdemyndighererna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 337 927 kr. 

13. Antalet ärenden rörande utmätningar och konkurser har under de 

senaste åren ökat och Halmstads distrikt bör därför tillföras en förste kro

noassistent i utbyte mot en kronoassistent. Därjämte begärs ett kvalificerat 

biträde. Varbergs distrikt behöver för kvalificerad verkställighet på fältet 

tillföras en förste kronpassistent i utbyte mot en kronoassistent. Vidare be

gärs i distriktet ett kvalificerat biträde och medel för biträdespersonal. 

( + 204 073 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 8 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 21469000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 5 518 000 

kr. och for kronofogdemyndigheterna till 3519 000 kr. eller sammanlagt 

30 506 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en by

rådirektör, en taxeringsintendent, en förste taxeringsinspektör, en länsnota

ric. tvii kansliskrivare samt ett ko11Lorsbi11·;ide. fog har vidare bcriikn<il pre

liminärt 140 000 kr. i engångsutgifter för upprustning av möbelbeståndet 

på länsstyrelsen samt inköp av ny tjänstebil. Jag har även beräknat pre

liminärt 150 000 kr. i engångsutgifter för vissa kostnader i samband med 

flyttning av lokala skattemyndigheten i Kungsbacka fögderi samt preliminärt 

25 000 kr. i engångsutgifter för utökad telefonväxel vid lokala skattemyn
digheten i Varbergs fögderi. 
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Länsstyrelsen. \. Löne- och prisom

räkning m. m. 5 348 000 kr. 

2. Den fortgående ökningen av ar

betsuppgifterna och behovet av att följa 

utvecklingen i Storgöteborg motiverar 

att regionalekonomiska enheten tillförs 

en byrådirektör samt ett kvalificerat bi

träde. På naturvårdsenhcten begärs för 

tillsyn av miljöfarlig verksamhet två 

förste byråingenjörer. Vidare begärs på 

enheten en laboratorieassistent 

(+311000 kr.) 

3. För att nedbringa balanserna av 

antalet skattemål behövs på taxerings

enheten två taxeringsintendenter. en 

förste byråsekreterare och ett kvalifice

rat biträde. För arbetsledning av biträ

den vid taxeringsinspektörsgrupperna 

på revisionsenheten begärs en assistent. 

För medhjälp vid revisioner på mervär

deskatteenheten behövs ett kvalificerat 

biträde och på dataenheten behövs för 

planering och arbetsledning vid cfterbe

handling en förste byråinspektör. 

(+449000 kr.) 

4. För arbetet med allmän och sär

skild fastighetstaxering samt nedbring

ande av antalet balanser behövs på 

rättsenheten en förste länsassessor. en 

länsassessor, en förste byrå~ekreterare 

samt en byråassistent. Vidare begärs på 

enheten ett kvalificerat biträde. För ar

betet med det nya bitregistersystemet 

behövs på allmänna enheten en assis

tent. För att klara det ökade arbetet med 

lotteriärenden begärs vidare ett kvalifi

cerat biträde. ( + 467 000 kr.) 

5. På grund av den ökade arbetsbe

lastningen som blivit en följd av om

organisationen av länspolischefens ex

pedition begärs en biträdande 

länspolischef. På administrativa enhe

ten begärs for de alltmer omfattande ar-
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betsuppgifterna med lönegarantiäreriden en förste byråsekreterare. Vidare 
begärs en förste byråsekreterare för organisation av den interna utbildningen. 
På civilbefälhavarens kansli behövs en byrådirektör för ledning av utbild
nings- och övningsverksamheten. (+ 347 000 kr.) 

6. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal. ( + I 255 000 kr.) 
7. Omkostnaderna väntas öka. ( + I 114 000 kr.) 
8. Lantmäterienheten. 
Löne- och prisomräkning m. m. 312 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 3 647 000 
kr. 

10. Med anledning av ökad folkmängd och ökat antal ärenden erfordras 
en fögderisekreterare, ett kvalificerat biträde samt två biträden i Mölndals 
fögderi. I Kungälvs fögderi begärs på grund av den ökade ärendemängden 
en fögderiassistent. På grund av ökad arbetsbelastning begärs i Uddevalla 
fögderi en fögderisekreterare samt ett kvalificerat biträde som ansvarig för 
fastighctsregistret i fögderiet. I Munkedals fögderi behövs för handläggning 
av kvalificerade arbetsuppgifter en assistent. ( + 460 000 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 585 000 kr.) 
Kronq/ogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 1 774 000 

kr. 
13. I Göteborgs distrikt behövs för avlastning av kronofogdarnas stora 

arbetsbörda en kronofogdesekreterare, för personal- och kameralärenden en 
förste byråsekreterare, för prövning av löneutmätningsmål en förste kro
noassistent, för handläggning av införselmål en assistent samt som biträde 
två kvalificerade biträden. Vidare begärs i distriktet en materialförvaltare 
och biträdespersonal. För arbetets behöriga gång på centralavdelningen be
gärs i Uddevalla distrikt tre kontorsbiträden i utbyte mot två kronoassis
tenter. ( + 525 000 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka. (+ 269 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 57 303 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
32 435 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 18 215 000 kr. eller sam
manlagt 107 953 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare 
två taxcringsintendenter. tre förste byråsekreterare, en byråassistent, en kon
torsskrivare samt en kansliskrivare. Jag har även beräknat preliminärt 
204 000 kr. i engångsutgifter för viss utökning av inventariebeståndet vid 

lokala skattemyndigheterna i Göteborgs och Kungälvs fögderier samt pre
liminärt 35 000 kr. i engångsutgifter för utökning av telefonväxel vid kro
nofogdemyndigheten i Göteborgs distrikt. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 2 909 855 kr. 

2. Den oavbrutna stegringen av ar

betsvolymen på planeringskansliet 

motiverar en utökning av personalen 

med ett kvalificerat biträde. Antalet 
ärenden rörande såväl yrkesmässig tra

fik som besvär över byggnadsnämnds

och hälsovårdsnämnds beslut har ökat 

väsentligt och kräver en förstärkning av 

juridiska enhetens personal med en 

länsassessor och en länsnotarie. På re

gionalekonomiska enheten behövs för 

ärenden rörande trafikplanering och yr

kesmässig trafik en förste byråsekrete-

+ I rare. För en aktiv tillsynsverksamhet 

inom den allmänna naturvården behövs 
I I ';! 

"' -1 

+I 

I I ~1 
:1 

+ + + 

på naturvårdsenheten förstärkning med 
en byrådirektör. På enheten begärs vida
re en förste byråingenjör för handlägg

ning av ärenden angående buller, tillsyn 

av hanteringen av miljö- och hälsofar

liga varor m. m. samt en byråingenjör. 
På planenheten behövs en byrådirektör 
för att arbetsuppgifterna skall kunna 
skötas tillfredsställande och med tillbör

lig snabbhet. För besiktning av enskilda 

skyddsrum begärs på försvarsenheten 
förstärkning med en förste byråingenjör. 

: I Vidare begärs för organisationsfunktio-

"' + + + 

-I 
~I 

nen en förste byråsekreterare i utbyte 

mot en landskanslist. En biträdande 

länsveterinär erfordras så att 

länsveterinärarbetet skall kunna bedri

vas i enlighet med den lagstiftning som 

länsstyrelsen 

(+ 674 077 kr.) 

har att övervaka. 

3. En taxeringsintendent behövs på 

taxeringsenheten på grund av ansväll

ningen av kvalificerade mål. För gransk

ning av rörelseidkare behövs ytterligare 

fem taxeringsinspektörer på revisions

enheten. För efterbehandlingsarbetet på 
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dataenheten behövs en assistent. ( + 463 083 kr.) 
4. En byråassistent behövs på allmänna enhetens trafikdetalj for att avlasta 

förste byråsekreteraren, vars arbetsvolym ökat väsentligt. På r'jttsenheten 
behövs ett kvalificerat biträde (+ 105 960 kr.) 

5. För utveckling av personaladministrativ planering, utbildning och in

troduktion behövs en byrådirektör på administrativa enheten. För kvali

ficerat arbete med resultatanalys och verksamhetsplanering behövs en by
råassistent i stället för befintlig landskanslist i befordringsgång. För arkiv

sysslor begärs en assistent. (+ 139 862 kr.) 

6. Vidare begärs medel för biträdespersonal ( + I 533 163 kr.) 
7. Omkostnaderna väntas öka. ( + 3 412 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. IOI 494 kr. 
bl Ett kvalificerat biträde och ett biträde erfordras på lantmäterienheten 

för att utföra vissa arbetsuppgifter som hittills i stor utsträckning klarats 
genom lån från överlantmätarmyndigheten. Omkostnaderna väntas öka 
(+!08506 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 601 000 
kr. 

10. För lokala skattemyndigheterna i länet begärs en väsentlig uppr'j!ming 

av lönekostnaderna for att vid behov av personalförstärkning kunna fördelas 
på de lokala skattemyndigheterna i länet bl. a. genom inrättande av kva

lificerade tjänster(+ 200000 kr.) 
11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 473 000 kr.) 
KronofiJgdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 730 851 kr. 

13. Trollhättans distrikt bör tillföras en biträdande kronofogde i utbyte 
mot en kronofogdesekreterare. Vidare begärs medel för tillfällig personal
förstärkning i länets kronofogdedistrikt(+ 142 149 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka(+ 125 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 35 079 000 kr., för lokala skallemyndigheterna till 
10 104 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 965 000 kr. eller sam
manlagt 52 148 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare 
en biträdande länsveterinär, en taxeringsintendcnt. en förste byråsekreterare, 
två taxcringsinspektörcr, en kontorsskrivare samt två kontorsbiträden. Jag 
har även beräknat preliminiirt 2 240 000 kr. i engångsutgilter för inredning 
av nytt landstatshus m. m. Jag har vidare beräknat preliminärt 100 000 kr. 
för tillfällig personal vid lokala skattemyndigheterna, preliminärt 250 000 

kr. i engångsutgifter tör flyttning av lokala skattemyndigheterna i Alingsås, 

Åmåls och Trollhättans fögderier samt preliminärt 80 000 kr. i engångsut
gifter för upprustning av inventariebeståndet. Slutligen har jag även beräknat 
preliminiirt 90 000 kr. i engångsutgifter for flyttning av kronofogdemyn
digheten i Trollhättans distrikt. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 968 340 kr. 
1 1 ~ 2. För att kunna möta kravet på in

~ 

+ formation behöver en byrådirektör till-

I I 

föras planeringskansliet. För arbetet 

med länsplanering m. m. behövs en by

~ rådirektör och en fårste byråsekreterare 
~ 

+ på regionalekonomiska enheten. Vidare 

I I 

I 
.,..1 

~i 
I 

I I~ 
~ 

+ 

I I ~1 
+I 

I 
i 

behövs på enheten för arbete med den 

regionala trafikplaneringen m. m. en 

förste byråsekreterare. För arbetet med 

inventering och planering inom natur

vårds- och miljövårdsområdet behövs 

en byrådirektör och för att kunna be

mästra den stora ärendebelastningen på 

naturvårdsenheten en byråassistent. För 

att en förkortning av handläggningsti

den för planärenden skall kunna ske be

hövs en förste byråingenjör på planen

heten. Den allt större arbetsbördan stäl

ler ökade krav på planenhetens kartrit

ningskapacitet som bör utökas med en 

karttekniker. (+ 553 099 kr.) 

3. För att kunna fullgöm ålagda ar

betsuppgifter och för att delvis kunna 
~ r- ~ 
~ ::;? uppnå målsättningen om en förbättrad 

..., 
+ + + 

~I 
+ + + 

r-N....-1\0C-O{"t) C1\ 0\0""'"' 

skattekontroll måste enheten tillföras en 

amanuens. En fortsatt utbyggnad av 

taxeringsinspektörsorganisationen i lä

net med en förste taxeringsinspektör, en 

taxeringsinspektör samt ett kvalificerat 

biträde är nödvändig. För utskrifter av 

promemorier och preliminära beslut 

m. m. behövs på mervärdeskatteenhe

ten ett kvalificerat biträde. (+ 277091 
kr.) 

00('f"')N"'!tNV")N V N\O f' 
..-! V0'\0 C1\ f'-. 

\D 0 ...... .... 

4. Rättshjälpsreformen har visat sig 

medföra att de muntliga förhandlingar

na ökat, och därmed arbetsbelastningen 

på allmänna enheten, som bör tillföras 

en länsnotarie. Då antalet mål hos 

länsskatterätten - inte minst mål av svå

rare beskaffenhet -torde komma att öka 
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väsentligt krävs ytterligare förstärkning av rättsenheten med en länsassessor 

och en länsnotarie ( + 206 891 kr.) 

5. För att bemästra det alltmer ökande arbetet med utbildningsverksam

heten vid länsstyrelsen behöver administrativa enheten tillföras en förste 

byråsekreterare. (+ 71 827 kr.) 

6. Vidare begärs medel för extra personal m. m. (+ 746 752 kr.) 

7. Omkostnaderna väntas öka. (+I 091 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

al Löne- och prisomräkning m. m. 124 000 kr. 

bl Lantmäterienheten bör tillföras en karttekniker och en expeditionsvakt. 

Omkostnaderna väntas öka. (+ 252 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 639 854 

kr. 

10. Med anledning av befolkningsökning och ökat antal kvalificerade ar

betsuppgifter erfordras i Skövde fögderi en fögderisekreterare i utbyte mot 

en fögderiassistent (+ 11 146 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 25 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 565 496 

kr. 

13. Rådande arbetssituation i Skövde distrikt motiverar en förstärkning 

med ett kvalificerat biträde samt en biträdande kronofogde i utbyte mot 

en kronofogdesekreterare. På grund av ökade krav på indrivningsarbetet 

behövs i Mariestads distrikt ett kvalificerat biträde. I Lidköpings distrikt 

begärs ett biträde ( + 123 504 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka. (+ 8 000 kr.) 

Föredraganden 

\tlcd hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

liinsstyrclsen till 24 207 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 6 231 000 

kr. nch för kronofogdemyndigheterna till 5 053 000 kr. eller sammanlagt 

35 491 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en förste 

taxeringsinspektör, en länsnotarie samt en kansliskrivare. Jag har vidare 

beräknat preliminärt 103 000 kr. i engångsutgifter för viss upprustning av 

inventariebeståndet på länsstyrelsen. 

4 Rik.~dagen 1975. I sam/. Nr i. Bil.16 
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Länss(vrelsen. l. Löne- och prisom

; räkning m. m. 2 022 371 kr. 
1 1 ~ 2. På planeringskansliet behövs för 

00 

+ att bl. a. biträda naturvårdsenheten med 

I I ~I 
I 
I 

I I 01 
: I 

I 

i 
&; I 
+j 

I 

" ~1 
+ 

beredning och allmänna kansligöromål 

en landskanslist. På juridiska enheten 

begärs en länsassessor. För arbetsupp

gifter inom kommunikationsområdet 

begärs på regionalekonomiska enheten 

en byrådirektör och för avlastning av ad

ministrativa rutinärenden från handläg

garpersonalen en byråassistent. För ar

betsuppgifter som berör bidrag till stats

kommunala arbeten och projekterings

bidrag från arbetsmarknadsstyrclsen be

gärs en byråingenjör på naturvårdsen

heten. För arbeten med den översiktliga 

naturvårdsinventeringen m. m. behövs 

vidare en byråingenjör. För uppföljning 

av den fysiska riksplaneringen och den 

diirav föranledda kommunala översikts-

1 1 
'° planeringen krävs en tjänst som byrå-

;::: direktör på planenheten. För besiktning 
'° av skyddsrum behövs på försvarsenhe-

1 ten en byråingenjör. För att länsstyrel-
!:: r- :: I ·r " :: sens tillsyns- och övervakningsuppg1 -

+ + ::' ter inte skall behöva begränsas till enbart 
akutfall utan även omfatta översiktlig 

, verksamhet samt r:ldgivnings- och upp-
v, '"'' V) . 

N ~+ 1· lysningsverksamhcl krävs all det inom 
+ + länet finns en biträdande länsveterinär. 

N\O 

°' '° 0 

I 
01 
'<t" 
'<t" 

(+ 654 649 kr.) 

3. Antalet besvär över skattetillägg 

och förseningsavgifter kräver en bety-

~ dande arbetsinsats av kvalificerad per

sonal. Taxeringsenheten bör därför för

stärkas med en förste byråsekreterare. 

Revisionsenheten bör tillföras en avdel

ningsdirektör för kvalificerad arbetsled

ning. Genom jordbrukarnas successiva 

övergång till redovisning efter bokfö

ringsmässiga grunder samt fortsatt ök

ning av antalet taxeringsdistrikt för ak-
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tiebolag kommer taxeringsinspektörsorganisationen att tillföras ökade ar
betsuppgifter och bör därför tillföras en förste taxeringsinspektör och en 
taxerings inspektör. ( + 289 476 kr.) 

4. Skatte- och taxeringsmålen blir alltmer komplicerade. Rättsenheten 
hör därför tillföras en länsassessor, en förste byråsekreterare samt två by
råassistenter. Antalet jurister inom de till länsstyrelsen knutna domstolarna 
är otillräckligt. Allmänna enheten bör därför tillföras en länsnotarie. Om
läggningen av vägtrafikskatten, nytt körkortsregister m. m. medför behov 
av en byråassistent på allmänna enheten. ( + 395 204 kr.) 

5. Personalvården och personalplaneringen kräver alltmer ökade arbets
insatser från administrativa enhetens sida. Enheten bör därför tillföras en 
förste byråsekreterare. Nuvarande personaluppsättning på länspolischefens 
expedition medger inte att önskvärda insatser sker beträffande inspektion 
av den lokala verksamheten och uppföljning därav. Länspolischefens ex
pedition bör därför tillföras en biträdande länspolischef. ( + 175 698 kr.) 

6. Vidare begärs medel för fr'Jmst biträdespersonal. ( + 664 602 kr.) 
7. Omkostnaderna väntas öka. (+ 756 000 kr.) 
8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 120000 kr. 
b) Omkostnaderna väntas öka. ( + 7 000 kr.) 
Lokala skattemvndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 529 624 

kr. 
10. För biträdespersonal och extra personal begärs ytterligare medel. 

(+ 173 376 kr.) 
11. Omkostnaderna väntas öka. (+ 293 000 kr.) 
Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne-och prisomräkning m. m. 527 454 kr. 
13. I Karlstads distrikt föreligger ett behov av ytterligare en kronoas-

sistent. Vidare yrkas medel för biträde i Arvika distrikt. ( + 88 546 kr.) 
14. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 214 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 26 669 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 7 707 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 586 000 kr. eller sammanlagt 
39 962 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare två förste 
byrå<>ekreterarc samt en taxcringsinspektör. Jag har vidare beräknat pre

liminärt 19 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss ofTsetutrustning till 
länsstyrelsen. Jag har vidare beräknat preliminärt 40 000 kr. i engångsutgifter 
för flyttning av lokala skattemyndigheten i Säffie fögderi samt preliminärt 
10 000 kr. i engångsutgifter för viss maskinanskafTning vid kronofogdemyn
digheterna i Arvika och Kristinehamns distrikt. 
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länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 1 911 232 kr. 

2. På planeringskansliet behövs för 

information mellan offentliga och en

skilda organ samt ökad samordning av 

utredningsverksamheten en byrådirek

tör. För arbetsuppgifter med priskon

trollen erfordras vidare på planerings

kansliet en byråassistent. Ökad efterfrå

gan på rådgivning och information med

för behov av ytterligare en konsument

inriktad tjänst. För att avlasta handläg

gare med administrativa uppgifter och 

leda verksamheten på kontorspersonal

sidan erfordras en byråsekreterare på re

gionalekonomiska enheten. Då tillsy

nen enligt miljöskyddslagen är eftersatt 

behövs förstärkning med en byrådirek

tör på naturvårdsenheten. Enheten be

höver vidare för naturvårdsinventering

ar och bedömningar för säkerställande 

av angelägna naturvårdsobjekt en byrå

inspektör. Omfattande utredningsupp

gifter medför behov av en arkitekt på 

planenheten. För kontroll av allmänna 

och enskilda skyddsrum behövs en by

råingenjör på försvarsenheten, som ock

så för planering och administrering av 

övningar med de lokala civila försvars

organisationerna behöver en byråassis

tent. För skrivgöromålen hos 

länsveterinären behövs ett kvalificerat 

biträde. Den väsentligt utökade arbets

belastningen för länsveterinären medför 

behov av en biträdande länsveterinär. 

(+ 770 982 kr.) 

3. För eftergranskning av deklaratio

ner m. m. behövs ett kvalificerat biträde 

på taxeringsenheten. För gmnskning av 

rörelsedeklarationer behövs ytterligare 

fyra taxeringsinspektörer på revisions

enheten. ( + 278 949 kr.) 

4. För information, introduktion och 
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intern utbildning behövs på administrativa enheten en förste byråsekreterare. 
( + 75 233 kr.) 

5. För biträdcspersonal och tillfällig personal m. m. begärs ytterligare me-
del. (+ 906 604 kr.) 

6. Omkostnaderna väntas öka. ( + 248 000 kr.) 
7. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 113 000 kr. 
bl Ny lagstiftning medför behov av ytterligare ritbiträde. Omkostnaderna 

väntas öka. ( + 23 000 kr.) 
Lokala skallemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning m. m. 506 383 

kr. 
9. För handläggning av kvalificerade ärenden erfordras i vartdera Halls

bergs, Karlskoga och Lindesbergs fögderier en fögdcrisekrclcrnre. (+ 187 617 
kr.) 

10. Omkostnaderna väntas öka ( + 10 000 kr.) 
Kronojogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 496 000 

kr. 

Föredraganden 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
liinsstyrclsen till 25 653 000 kr., for lokala skattemyndigheterna till 6 612 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 875 000 kr. eller sammanlagt 
37 140 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. Tör ytterligare en förste 
byråsekreterare samt en taxeringsinspektör. Jag har vidare beräknat pre

liminärt 37 000 kr. i engångsutgifter för viss upprustning av maskinbeståndet 
på länsstyrelsen. 
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I Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom-

I räkning m. m. I 745 402 kr. 
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juridiska enheten medför behov av 

ytterligare en länsnotarie. För läns

styrelsens samordnande verksamhet be

träffande Mälar-Hjälmarregionen be

hövs ytterligare en byrådirektör på na

turvårdsenheten. Efter länsstyrelsens 

omorganisation har regionalekonomis

ka enheten påförts ett antal nya krävan

de arbetsuppgifter och personalen behö

ver förstärkas med en förste byråsekre

terare. För planläggning och kontroll av 

allmänna och enskilda skyddsrum 

m. m. behövs en byråingenjör på för

svarsenheten. ( + 277 944 kr.) 

3. Ökad ärendebalans och ökad ar

betsbelastning medför behov av en förste 

byråsekreterare och en byråassistent 

på taxeringsenheten. En oavbruten steg

ring av antalet deklarationer i de sär

skilda taxeringsnämnderna medför be
hov av två taxeringsinspektörer på re

visionsenheten. (+ 233 902 kr.) 

4. Ett ökat antal ärenden medför be

hov av en förste byråsekreterare för be

redning och föredragning i länsrätten. 

På grund av stor målbalans och ökade 

. arbetsuppgifter finns behov av en 

länsassessor och en förste byråsekrete

rare på rättsenheten. ( + 209 831 kr.) 

5. För intern information och intro

duktion, intern utbildning och viss per

sonalvårdande verksamhet behövs en 

förste byråsekreterare på administrati

va enheten. Vidare begärs medel för 

biträdes- och expeditionsvaktspersonal 
m. m. (+ 224 921 kr.) 

6. Omkostnaderna 

(+ 507 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. 

väntas öka. 

Löne- och prisomräkning m. m. 
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93 000 kr. 
Lokala skattemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning m. m. 553 312 

kr. 
9. På grund av ökad arbetsbelastning begärs i Västerås fögderi en ex

peditionsvakt. Vidare begärs medel för biträdespersonal. ( + 86 688 kr.) 
10. Omkostnaderna väntas öka. ( + 9 000 kr.) 
Kronqfogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 482 518 

kr. 
12. För effektivare arbete med skatteindrivning behövs ett kvalificerat 

biträde i Köpings distrikt ( + 46 982 kr.) 
13. Omkostnaderna väntas öka. ( + 85 500 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 23 653 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 6 109 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 721 000 kr. eller sammanlagt 
34 483 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en 
länsnotarie, en byråassistent samt en tandskanslist. 
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Länsstyrelsen. l. Löne- och prisom

riikning m. m. I 911 046 kr. 

2. Med hänsyn till de alltmer omfat

tande informationsuppgifter som ålagts 

länsstyrelsen begärs en informationssek

reterare på planeringskansliet. Den 

ökade arbetsbelastningen på juridiska 

enheten medför behov av en länsasses

sor. För tillsyn enligt miljöskyddslagen 

behövs förstärkning på naturvårdsenhe

ten med en förste byråingenjör. För ar

betsuppgifter inom landskapsvården be

hövs en landskapsarkitekt. På planen

heten medför arbetsuppgifternas om-
I I O 

Il') 
CXl fattning behov av personalförstärkning 

+ , med två byrådirektörer och en byråas-
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sistent. På grund av arbetsuppgifternas 

karaktär behövs på försvarsenheten en 

byråassistent i utbyte mot en landskans

list. Vidare begärs på enheten en byrå

ingenjör. ( + 629 678 kr.) 

3. Ökade arbetsuppgifter främst be

träffande processföring medför behov 
av ytterligare en taxeringsintendent på 

taxeringsenheten. Därutöver begärs på 

enheten en byråassistent. För att revi

sionsenheten skall kunna genomföra 

önskvärda revisioner, vilka f. n. måste 

skjut:1s på framtiden eller helt åsidosät

tas, krävs förstärkning med en byrådi

rektör och · två taxeringsinspektörer 

(+337773 kr.) 

4. För att kunna uppehålla verksam

heten i förutsatt omfattning och utan 

att åstadkomma besvärande eftersläp

ningar föreligger behov av en länsasses

sor på allmänna enheten.(+ 79 025 kr.) 

5. Arbetsuppgifterna i länet har så

dan omfattning att behov föreligger av 

·en bitr. länspolischef. För handläggning 

av främst utbildningsfrågor behövs på 

administrativa enheten en byrådirektör. 

(+186456 kr.) 
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6. Vidare begärs medel för tillfällig och extra personal m. m. ( + I 881 022 

kr.) 

7. Omkostnaderna väntas öka.(+ I 042000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. I 92 000 kr. 

b) För övertagande av Falu kommuns uppgifter som fastighetsregistre

ringsmyndighet behövs personalförstärkning med ett kvalificerat biträde på 

lantmäterienheten. Vidare begärs medel för tillfällig personal. Omkostna

derna väntas öka. ( + 527 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 772 179 
kr. 

10. Ökade arbetsuppgifter främst beträffande skattetillägg och försenings

avgifter motiverar en ökning i Borlänge fögderi med ett kvalificerat biträde. 

På grund av ökade arbetsuppgifter främst beträffande fastighetsredovisning 

begärs ett kvalificerat biträde i Mora fögderi. (+ 95 821 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 45 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 661000 

kr. 

13. Omkostnaderna väntas minska (- 55 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 26 638 000 kr., for lokala skattemyndigheterna till 7 712 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 613 000 kr. eller sammanlagt 

39 963 000 kr. Jag har därvid heriiknat medel bl. a. för ytterligare två förste 

byråsekreterare. en förste taxeringsinspektör samt tre kontorsbiträden. Jag 

har även beräknat preliminärt 100 000 kr. i engångsutgifter for inköp av 

viss arkivutrustning m. m. för länsstyrelsen. Jag har även beräknat pre

liminärt 35 000 kr. i engångsutgifter för viss maskinanskaffning vid lokala 
skattemyndigheterna. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 552 853 kr. 

2. För bl. a. samordning, redigering 

och förmedling av information från de 

regionala samhällsorganen till företagen 

begärs på planeringskansliet en inför-
I ! ~1· . F k :--~ mat1onssekreterare. ör att unna upp-

+ fylla statsmakternas intentioner vad gäl-

I I~ 
~ 

"'I 
I I~ 

Q() 

+ 

I 

I ~1 
Q() ' 

+1 
I 

Il ~1 
~1 

r-r- Ml 
N'L:l ~I 
+ + +i 

ler den konsumentpolitiska verksamhe

ten i länet behövs ytterligare en hem

konsulent. Nytillkomna arbetsuppgifter 

motiverar att personalen på regionaleko

nomiska enheten utökas med en by

rådirektör. Vidare begärs på enheten en 

byråassistent. För att arbetsuppgifterna 

i samband med fysiska riksplaneringen 

skall kunna klaras och för att ärende-

balanserna ej skall växa ytterligare krävs 

på naturvårdsenheten en förste byråin

spektör. För tillsynsuppgifter på miljö

skyddsområdet krävs vidare en byrådi

rektör alternativt förste byråingenjör. 

Det ökade behovet av service till kom

munerna beträffande översiktligt pla

neringsunderlag motiverar att planen

heten tillförs en byrådirektör. På för

svarsenheten behövs för att komma till 

rätta med den hårda arbetsbelastningen 

V>O 
o
N 

I först:irkning med en förste byråinspck.,, ; 

j:::'. tör och för inspektion av allmänna och 
V") 

+ + + enskilda skyddsrum m. m. en förste by

råingenjör. ( + 630 965 kr.) 

3. För arbete med all män och särskild 
VOOO"Ctt- I 1.11 M N.....-t "'!I" 
~'"" ~ ~ ;;g '"" v ,.,., ...... ~ fastighetstaxering behövs en taxerings-

N- N 
N intendent på taxeringsenheten. På revi

sionsenheten begärs för taxeringsrevi

sioner för större företag och ledning av 

taxeringsrevisionsarbete av invecklad 

art en avdelningsdirektör. Till följd av 

att samtliga jordbrukare ålagts övergå 

till bokföringsmässig redovisning ökar 

antalet skattskyldiga som skall taxeras 

av särskilda nämnder. Antalet taxe-
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ringsinspektörer bör därför ökas med en. På dataenheten behövs ytterligare en 
förste byråinspektör. ( + 323 222 kr.) 

4. Som föredragande i länsrätten i körkortsmill begärs en länsassessor. 
Vidare behövs som föreståndare och bitr. föreståndare vid en blivande re
gisterenhet på enheten en förste byråsekreterare och en byråassistent. På 
rättsenheten begärs en förste länsnotarie. ( + 279 646 kr.) 

5. På länspolischefens expedition begärs en bitr. länspolischef. För or
ganisation och ledning av den interna utbildningen m. m. begärs på ad
ministrativa enheten en byrådirektör. Vidare begärs en arkivassistent. 

( + 235 295 kr.) 
6. Vidare begärs medel för tillfällig personal m. m. (+ 807019 kr.) 
7. Omkostnaderna väntas öka. (+ 665 000 kr.) 
8. Lantmäterienheten. 
al Löne- och prisomräkning m. m. 135 000 kr. 
b) Omkostnaderna väntas öka (+ 86 000 kr.) 
Lokala skanemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 743 553 

kr. 
10. Arbetsbelastningen i Söderhamns fögderi motiverar att fögderiet till

förs två kvalificerade biträden. (+ 97 447 kr.) 
11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 6 000 kr.) 
Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 796 000 

kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag medelsbehovet för 
l~insstyrelscn till 26 276 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 7 780 000 
kr. och får kronofogdemyndigheterna till 6 407 000 kr. eller sammanlagt 
40 463 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en taxe
ringsinspektör. Jag har vidare beräknat preliminärt 40 000 kr. i engångsut
gifter för inköp av viss arkivinredning till länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom-
räkning m. m. 2 550 330 kr. 

I I .,., 
2. För att avlasta planeringsdirektö-'° 00 

+ ren begärs på regionalekonomiska en-
heten en avdelningsdirektör. Handläg-
garpersonalen på enheten är otillräcklig 

i I 00 och bör utökas med en byrådirektör. (71 
\C) 

+ Den ökade efterfrågan på rådgivning 
och information medför behov av en bi-
trädande hemkonsulent. Naturvårdsen-

I I N 
00 heten bör tillföras en förste byråingenjör N 

'° för vatten- och luftvårdssektorn. För na-
turvårdsinventeringar m. m. behövs en 
förste byråinspektör. För utrednings-

I I N 
0 och pla nserv iceverksa m het behöver 0-, 

+ planenheten ytterligare en arkitekt. 
Vidare begärs på enheten att personalen - för kartritningsarbcten utökas med en 00 

0 
karttekniker. För kontroll och besikt-

+ ning av skyddsrum behövs en förste by-
råingenjör på försvarsenheten. För att 

I ..,,. avlasta länsveterinären begärs en bitr. 
r-

länsveterinär. ( + 644 200 kr.) N 

'° 3. Arbetsbelastningen på taxerings-
enheten motiverar att enheten tillförs 

'° r-- ytterligare taxeringsintendent. r-- '° en r-
(V) (+ 79 025 kr.) 

+ + + 
4. Den fortgående ökningen av 

länsskatterättcns arbetsuppgifter gör att 
"'- = \ behov föreligger av ytterligare r- en !'<) 

+ + 
':;:', länsassessor. (+ 101 549 kr.) 

5. För utbildning och information 
bör en byrådirektör tillföras administra-

~ ~ ~ tiva enheten. Därutöver begärs på en-
"' 

~ heten en arkivassistent.(+ 127 864 kr.) 
6. Vidare begärs medel för tillfällig 

och extra personal. ( + 680 032 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 
(+ 581 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 
a) Löne-och prisomräkning m. m. 

156 000 kr. 
b) Enheten behöver förstärkas med 
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en byråassistent för handläggning av registreringsärenden. Omkostnaderna 

väntas öka. ( + 218 000 kr.) 

Lokala skatremyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 968 322 

kr. 

JO. Ökad arbetsbelastning medför behov av ett kvalificerat bitr'.ide i Sunds

valls fögderi. För effektivering av arbetsgivarkontrollen erfordras ett kva

lificerat biträde i Örnsköldsviks fögderi (+ 97 678 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. (+ 15 000 kr.) 

Krono/Ogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 698 000 

kr. 

Föredraganden 

Mec.l hänvisning till sammanställningen beräknar jag mec.lelsbehovct för 

liinsstyrelsen till 26 877 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 7 176 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 7 147 000 kr. eller sammanlagt 

41 200 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en taxe

ringsintendent samt en förste byråingenjör. Jag har även bcriiknat pre

liminärt 80 000 kr. i engångsutgifter för viss upprustning av maskinbeståndet 

på länsstyrelsen. Jag har även beräknat preliminärt 15 000 kr. i engångs

utgifter för viss inventarieanskaffning vid lokala skattemyndigheterna. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 484 570 kr. 

2. För att möjliggöra nödvändiga in

satser för samordning. verksamhetspla

nering och uppföljningsverksamhet be

hövs på planeringskansliet en byrådirek

tör. På regionalekonomiska enheten be

hövs för nytillkommande arbetsuppgif

ter en förste byråsekreterare och en ama

nuens. På naturvårdsenheten begärs en 

byråsekreterare. På planenheten begärs 

för att möta de ständigt stigande ansprå

ken på utredningsarbeten en byråingen

jör. ( + 376 242 kr.) 

3. För att säkerställa att arbetet inom 

allmänna enheten kan bedrivas utan 

störningar begärs en förste länsnotarie. 

(+72756 kr.) 

4. En förste byråsekreterare behövs 

på administrativa enheten för arbets

uppgifter med internutbildning m. m. 

(+ 69 350 kr.) 

5. För fullföljande av fredskansliets 

utbyggnad i enlighet med 1964 års ci

vilbefålhavarutrednings förslag till per

sonalorganisation för civilbefälhavaren i 

Nedre Norrlands civilområde begärs en 

förste byråsekreterare. ( + 66 254 kr.) 

6. Vidare hegärs medel för främst hi

trädespersonal. ( + 284 328 kr.) 

7. Omkostnaderna 

(+ 472 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

väntas öka. 

a) Löne-och prisomräkning m. m. 

81 000 kr. 

b) Överlantmätarens många kvalifi

cerade arbetsuppgifter inom lantmäte

rienheten 01:h överlantmätarmyndighe

ten nödvändiggör att inom enheten 

finns en erfaren och kvalificerad befall-

ningshavare, som kan biträda överlant

mätaren i dennes tjänsteuppgifter. En

heten bör därför tillföras en bitr. över-
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lantmätare. Vidare begärs på enheten ett biträde. Omkostnaderna väntas 

öka. (+ 151 500 kr.) 
Lokala skattemyndigheten. 9. Löne-och prisomräkning m. m. 236 550 kr. 

I 0. För tillfällig personal begärs ytterligare medel. ( + 111 450 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 4 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheten. 12. Löne- och prisomräkning 326 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 18 003 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 3 587 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 3 090 000 kr. eller sammanlagt 

24 680 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en bitr. 

överlantmiitare och en förste länsnotarie. Jag har även beräknat preliminärt 

45 000 kr. i engångsutgifter för inköp av ny tjänstebil m. m. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 2 252 000 kr. 

2. För skrivcentralen på planerings
kansliet begärs ett kvalificerat biträde. 
Regionalekonomiska enheten bör tillfö
ras en byrådirektör och en byråassistent 
for handläggning av nytillkomna arbets
uppgifter. Behovet av en fortsatt land
skapsvårdsplanering gör att naturvårds
cnheten bör tillföras ytterligare en by
rådirektör. Länsstyrelsen begär vidare 
att en bitr. länsveterinär tillförs 
länsstyrelsen. ( + 364 000 kr.) 

3. På grund av den hårda arbetsbe
lastningen på taxeringsenheten begärs 
en taxeringsintendent och en förste by
råsekreterare. Med hänsyn till aktiebo
lagslagens ändrade utformning med 

~ bl. a. låneförbud och tLI behovet av 
+ skärpt kontroll av fåmansbolag m. n. be-

gärs på revisionsenheten ytterligare två 
.,., taxeringsinspektörer. ( + 265 000 kr.) 
~ 4. Ärendebalansen på rättsenheten är 

besvärande och enheten bör därför till
föras en länsassessor, fyra förste byrå

§ r- ~ sekreterare samt två kvalificerade biträ
..., den. Även på allmänna enheten är ar

+ + + 
betsbelastningen stor och personalen 

I bör därför utökas med tre kvalificerade 
--c ,,,I 
;q ~ 

1 
biträden. ( + 620 000 kr.) 

+ + :' \' 5. På administrativa enhetens ekono-
, mifunktion begärs en förste byråsekre

terare. Vidare begärs på personalfunk-
-Or-NOO \ "1" 0 .-<\Q (!\ 

oc "';;!; 8 :=:: "' '° gg '° "' tionen på samma enhet en byrådirektör 
"' för information, introduktion och ut

bildning. (+ 142 000 kr.) 

6. Vidare begärs medel för biträdes
personal och tillfällig personal m. m. 
!+I 140 000 kr.) 

7. Omkostnaderna väntas öka. 
( + 225 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 
al Löne- och prisomräkning m. m. 
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103 000 kr. 

b) På lantmäterienheten begärs en karttekniker och en tjänsteman för 

arkivgöromål. Omkostnaderna väntas öka. ( + 154 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 818 000 

kr. 

10. För tillfällig personal begärs ytterligare medel. ( + 86 000 kr.) 

11. Omkostnaderna väntas öka. ( + 32 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne-och prisomräkning m. m. 557 161 kr. 

13. I Umeå distrikt behövs en förste expeditionsvakt. (+ 48 839 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka. (+ 13 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 24 384 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 6 605 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 109 000 kr. eller sammanlagt 

36 098 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en taxe

ringsintendent, en förste byråsekreterare, en förste länsnotarie samt en taxe

ringsinspektör. Jag har även beräknat 4 000 kr. i engångsutgifter för inköp 

av bl. a. transportmoped till lokala skattemyndigheten i Skellefteå fögderi. 

5 Riksda1:en 1975. I samt. Nr/. Bil. 16 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 416 090 kr. 

2. På planeringskansliet behövs för 

samordning av utredningsverksamhe

ten en byrådirektör. På grund av stän

digt ökande informations- och kontakt

verksamhet behövs en byråsekreterare 

på kansliet. För handläggning av indu

strifrågor behövs på regionalekonomis

ka enheten en avdelningsdirektör och 

ett kvalificerat biträde. Vidare behövs 

på enheten för den praktiska socialpo

litiska utvecklingsplaneringen och upp

följningen av åtgärdsförslagen med an

ledning av länsplanering 1974 en förste 

byråsekreterare. Den allmänna expan

sionen inom den s. k. fyrkantsregionen 

medför behov av en avdclningsdirektör 

på naturvårdsenheten. För invente

rings- och tillsynsverksamhet i fjällom

rådet behövs tio assistenter. För den all

männa naturvården behövs vidare en 

landskapsarkitekt. Ökade krav på tillsyn 

inom miljöskyddsområdet medför be

hov av en förste byråingenjör. Slutligen 

behövs på enheten på grund av ökad 

arbetsbelastning ett kvalificerat biträde. 

På planenheten behövs med hänsyn till 

de omfattande utredningsuppgifterna 

en biträdande länsarkitekt. ( + I 364 560 

kr.) 

3. För granskning av rörelsedeklara

tioner behövs ytterligare en förste taxe

ringsinspektör samt tre kvalificerade 

biträden. Vidare behövs på revisionsen

heten för taxerings- och skatterevisioner 

avseende stora företag en avdelnings

direktör. Den oavbrutna stegringen av 

arbetsvolymen medför behov av ett 

kvalificerat biträde på mervärdeskatte

cnhetcn. (+ 379 569 kr.) 

4. Starkt växande ärendebalans med

för behov av att ytterligare en länsasses-
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sor tillförs rättsenheten. På enheten behövs vidare ett kvalificerat biträde. 

(+ 156657 kr.) 

5. Den starkt växande arbetsvolymen på länspolischefens expedition med

för behov av en polisintendent och en byråassistent. För information, in

troduktion och intern utbildning behövs en byrådirektör på administrativa 

enheten. På enheten begärs vidare en byråsekreterare för handläggning av 

biblioteksverksamheten. ( + 289 863 kr.) 

6. Utbyggnad av civilbefälhavarorganisationen med en byråinspektör be-

gärs. (+ 63 623 kr.) 

7. Vidare begärs medel för tillfällig och extra personal.(+ I 121 638 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka.(+ 1217000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 136 000 kr. 

b) På grund av nya arbetsuppgifter krävs ett kvalificerat biträde på lant

mäterienheten. Omkostnaderna väntas öka. (+ 414 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 707 000 
kr. 

11. Omkostnaderna väntas öka. (+ 55 000 kr.) 

Kronojogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 871 000 
kr. 

13. Omkostnaderna väntas öka. ( + 24 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

länsstyrelsen till 30 454 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 7 940 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 7 892 000 kr. eller sammanlagt 

46 286 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare tre förste 

byråsekreterare samt en byråassistent. Jag har vidare beräknat preliminärt 

110 000 kr. i engångsutgifter för upprustning av maskinbeståndet m. m. 

på länsstyrelsen samt för inköp av ny tjänstebil. Jag har även beräknat 

preliminärt 5 000 kr. i engångsutgifter för komplettering av kontorsmaskiner 

vid lokala skattemyndigheten i Kiruna fögderi samt preliminärt 8 000 kr. 

i engångsutgifter för flyttning av kronofogdemyndigheten i Arvidsjaurs dis

trikt. 
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med 4 700 000 kr. för extra personal 
hos länsstyrelsernas skatteavdelning 
och förvaltningsavdelning i samband 

j med den allmänna fastighetstaxering-

1 en. 

1 Med hänvisning till sammanställning

! en beräknar jag medelsbehovet till di-
1 vcrse ändamål till 31 360 000 kr. för 

I 
länsstyrelserna, 337 000 kr. för de lokala 
skattemyndigheterna och 10 889 000 kr. 
för kronofogdemyndigheterna, eller 
sammanlagt 42 586 000 kr. 
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Hc1rnställan 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. till länssryre/sema för budgetåret 1975176 anvisa ett förslags

anslag av 763 501 000 kr.; 

2. till lokala skauemyndigherema för budgetåret 1975176 anvisa 

ett förslagsanslag av 208 077 000 kr.; 

3. till Krono./Ogdemyndigheterna för budgetåret 1975176 anvisa ett 

förslagsanslag av 185 065 000 kr. 
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C RÄDDNINGSTJÄNST M. M. 

C 1. Statens brandnämnd 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

'3 706 289 
4 770000 
4 905000 

' Anslagen Statens brandinspektion och Statens brandskola 

70 

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighet tillsyn över 

brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår dels att meddela utbildning för 

brandpersonal och skorstensfejare, dels att lämna råd och anvisningar till 

länsstyrelser, kommuner och enskilda i frågor rörande sådan räddningstjänst 

som ankommer på kommunerna och rörande förebyggande åtgärder mot 

brand dels också att biträda länsstyrelserna vid handläggning av ärenden 

om sådan räddningstjänst som ankommer på kommunerna och om före
byggande åtgärder mot brand. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersättningar 
Lokalkostnaclc.:r 
Expcnscr 

därav t!ngångsu tgifter 
Ersättning till kommuner för 

lokaler och materid, driv-
medel m. m. 

Visst försöks- och utvccklingsarbck 

Särskilda upphördsmedel 
försäljning av publikationer m. m. 

Statens brandnämnd 

1974/75 

16 
12 

28 

3 240 000 
5 000 

145 000 
7 lO 000 
700 000 

(117 000) 

20 000 
50 000 

4 870 000 

100 000 

4 770 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Brandnämn- Förcdra-
den gandcn 

+ l 

+I 

+ 185 200 

+ 116 500 
+120300 

(-- 7 000) 

+ 50 000 

+ 472 000 

+ 472 000 

+ 

+ l 

+I 

63 000 

+ 116 000 
- 44 000 

(- 98 000) 

+ 135 000 

+ 135 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 267 700 kr., varav 100000 kr. avser 

höjt lönckostnadspålägg. 
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2. I 0-alternativet förordar nämnden en minskad utbildningsverksamhet 

och en minskning av råd- och anvisningsverksamheten. 

3. Anslagsposten till lönekostnader bör räknas upp med medel för ett 

biträde som skall sköta nämndens telefonväxel och för att bereda extra 

timavlönad skrivhjälp ökad anställningstrygghet i form av halvtidstjänst

göring. Vidare yrkas medel för tillfällig administrativ personal på utbild

ningsenheten. Förändringar i utbildningsverksamheten medför minskade 

kostnader i vissa hänseenden medan å andra sidan den praktiska utbild

ningen bör byggas ut. t + 55 IDO kr.) 

4. Anslags posten till lokalkostnader hör räknas upp. ( + 8 000 kr.) 

5. Undervisningsmaterielen för den teoretiska utbildningen är i vissa fall 

otillräcklig, i andra delar föråldrad och bör därför kompletteras. Yllerligare 

utrustning behövs för den praktiska utbildningen. Vidare behövs ytterligare 

materiel för studieförberedelser. Kostnaderna för telefon, publikationstryck 

och databehandling beräknas öka. Å andra sidan bortfaller vissa engångs

kostnader. Anslagsposten till expenser bör räknas upp. ( + 91 200 kr.) 

6. Medel yrkas för utvidgat försöks- och utvecklingsarbete. ( + 50 000 
kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 4 905 000 

kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. får ytterligare ett biträde (3). Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Srarcns lmmd11iim11d för budgetåret 1975176 anvisa ett får

slagsanslag av 4 905 000 kr. 

C 2. Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 

I 973174 Utgift 

I 974175 Anslag 

1975176 Förslag 

'S 933 075 

5 450 000 

6 950000 

' Anslaget Beredskap för oljcbekämpning till sjöss utom anslagsposten Ersättning till 
kommuner m. n. vid ingripande mol oljeutsläpp till sjöss. 

Enligt instruktionen ( 1973:884, ändrad 1974:409) för tullverket svarar ver

ket för åtgiirder till havs och i kustvattnen, Vänern och Mätaren för att 

avviirja eller begr~insa skada till följd av utflöde av olja eller annat som 

är skadligt. Från anslaget bestrids utgifter för bl. a. anskaffning av bekämp

ningsanordningar och bekämpningsmedel, visst tekniskt utvecklingsarbete 

samt drift och underhåll av teknisk materiel. Vidare får tullverket förskotts

vis bestrida utgifter får sådan bekämpning av miljöfarliga utsläpp vilken 

utförts på uppdrag av generaltullstyrelsen. Återbetalda förskottsmedel tas 

upp som uppbörd under anslaget. 
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1974/75 Beräknad ändring 1975/76 

Generaltull- Förcdra-
styrehen !!anden 

Kostnader för anlitandc av konsulter 
och annan expertis 300 000 + 50 000 

Anskaffning av bckämpningsanord-
ningar och bekämpningsmedel m. m. 2 900 000 +I 400 000 + 800 000 

Tekniskt utvccklingsarbete och forsk-
ning beträffande medel och metoder 
för bekämpning av miljöfarliga ut-
släpp till havs samt i kustvattnen, 
Vänern och Mälaren 650 000 + 150 000 + 85 000 

Drift och umlcrhåll av teknisk ma-
tcricl för bekämpning av miljö-
farliga utsläpp I 600 000 +I 210 000 + 615 000 

5 450 000 + 2 810 000 +I 500000 

Genera/tullstyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 960 000 kr. 

2. I 0-alternativet förordar styrelsen en minskad materielanskaffning. 

3. Medel begärs för anlitande av konsulter m. m. avseende bekämpning 

av löskomna kemikalier (+ 50 000 kr.). 

4. Medel behövs för att börja anskaffningen av en basutrustning för ke

mikaliebekämpning ( + 800 000 kr.). 

5. Anslagsposten till tekniskt utvecklingsarbete och forskning bör räknas 

upp(+ 150000 kr.). Härvid har 100000 kr. beräknats för kemikaliebekämp

ningsändamål. 
6. Med hänsyn till den ökande omfattningen av den materiel som ingår 

i beredskapsorganisationen för oljebekämpning räknar styrelsen med ett ökat 

medelsbehov för drift och underhåll och för hyreskostnader ( + 350 000 kr.) 

Vidare beräknar styrelsen medel för två nya ändamål, nämligen flygöver· 

vakning (+ 300 000 kr.) och beredskap för omhändertagande och kvitt

blivning av upptagen olja(+ 100 000 kr.). Slutligen behövs medel för drift 

och underhåll av kemikalieskyddsmateriel ( + I 00 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Beredskap for oljebekämpning till hai•s m. m. för budgetåret 

1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 6 950 000 kr. 
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C 3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

1973/74 Utgift I 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

7 539 800 
3 300 000 

3 500 000 

73 

' Anslaget Bidrag till förebyggande och släckning av brand och anslaget Beredskap 
för oljebekämpning till sjöss, anslagsposten Ersättning till kommuner m. Il. vid in
gripande mot oljeutsläpp till sjöss. 

Från anslaget bestrids utgifter för skogsbrandbevakning och ersättningar 

enligt 20 §, 21 § första stycket och 21 *tredje stycket brandlagen (1974:80). 

Statens brandnämnd 

Brandnämnden föreslår med hänsyn till de ökande kostnaderna för skogs

brandbevakningen att anslaget ökas med 200 000 kr. till 3,5 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag biträder brandnämndens förslag. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Ersättning.for i•erksamhet vid räddningstjänst m. m. för bud

getåret 1975/76 anvisa ett förslagsanslag av 3 500 000 kr. 

C 4. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

888 538 
I 500 000 

I 500 000 

Reservation 874 608 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till kommuner för beredskaps

planläggning enligt 7 ~ lagen (1964:63) om kommunal beredskap. Vissa be

stämmelser för tillämpningen av nämnda lag har meddelats i kommunala 

beredskapskungörelsen (1964:722; ändrad senast 1971:379) och i Kungl. 

Maj:ts brev den 14 maj 1971. 

Riksnämnden for kommunal beredskap 

Under hösten 1974 beräknas sammanlagt 114 kommuner ha genomfört 

planläggningen och ha fått sina beredskapsplaner godkända av länsstyrelsen. 

De medel som anvisats för innevarande budgetår medger planläggning av 

38 kommuner. Den sammanlagda befolkningen i de 152 planlagda och plan

läggande kommunerna uppgår därmed till närmare 5,9 milj. människor. 

Inte mindre än 126 kommuner med ca 2,3 milj. människor saknar således 

i dag kommunal beredskapsplan. Nämnden har tidigare rekommenderat 
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- främst med hänsyn till länsstyrelsernas möjligheter att medverka i plan

läggningen - en årlig nyplanläggning av ett 50-tal kommuner jämte viss 

revision av äldre beredskapsplaner. Den återstående nyplanläggningen skulle 

följaktligen - om nödiga medel ställs till nämndens förfogande - kunna 

genomföras på två å tre år och bli klar senast under budgetåret 1977178. 

Enligt nämndens beräkningar år 1970 skulle de nu återstående statsbi

dragskostnaderna för planläggningens genomförande inklusive kostnaderna 
för revision av äldre planer uppgå till närmare 7 milj. kr. Ar 1970 bedömdes 

revisionskostnaderna till 2,2 milj. kr. under en femårig uppbyggnadsperiod 

av den kommunala beredskapen. För revisionsändamål har under en tre

årsperiod förbrukats knappt 200 000 kr. Kostnaderna för den återstående 

nyplanläggningen skulle enligt de ursprungliga beräkningarna följaktligen 

uppgå till (7-2) 5 milj. kr. Om de återstående 126 kommunerna - i likhet 

med de hittills planlagda -också föredrar schablonersättning framför löpande 

räkning skulle totalkostnaden bli ännu lägre eller närmare bestämt 4,6 milj. 

kr. De genomförda planrevisionerna har mot förväntan blivit av tämligen 

liten omfattning. Om tendensen fortsätter under kommande treårsperiod 

torde revisionskostnaderna uppskattningsvis bli i storleksordningen 400 000 

kr. 

De sammanlagda statsbidragskostnaderna för treårsperioden 1975176-

1977178 skulle i jämförelse med 1970 års beräkningar sålunda nedgå med 

2 milj. kr. till ungefär 5 milj. kr. Då planläggningen bör bli klar så 
fort som möjligt bör beloppet 5 milj. kr. fördelas med 2+2+1 milj. kr. per 

budgetår. Eftersom någon reservation ej beräknas föreligga på anslaget vid 

utgången av löpande budgetår, bör alltså för budgetåret 1975176 anvisas 

2 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kosrnaderfiir kommunal beredskap för budgetåret 

1975/76 anvisa ett rescrvationsanslag av 1500000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

ll Statens allmänna fastighctsfond 

18 Rn:gnadsarbeten för länsstyrelserna 

I 973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

Byggnadss(vrelsen 

28 357 226 

22 700000 

39 500000 

Behållning 

75 

16 789051 

I prop. I 974: 1 (bil. 16 s. 83) har ombyggnad av länsstyrelsehus i kv. Karin 

i Malmö tagits upp inom en kostnadsram av 5 900 000 kr. i prisläget den 

1 april I 972. Byggnadsstyrelsen har hemställt att kostnadsramen höjs till 

7 850 000 kr. i prisläget den I april 1974, då mer kostnadskrävande lokaler 

fordras på grund av att bl. a. högre säkerhetskrav numera ställs på utrymmen 

för dataverksamheten. Byggnadsarbetet måste också i större utsträckning 

än väntat utföras samtidigt med att den normala myndighetsverksamheten 

pågår. Kungl. Maj:t har den 29 november 1974 uppdragit åt byggnadssty

rclsen att utföra nämnda arbeten. 

Redogörelse för nybyggnad al' länsstyrelsehus i Malmö lämnades i prop. 
1972:1 (bil. 14 s. 112). I föregående års anslagsframställning föreslog bygg

nadsstyrelsen att projektet skulle föras upp med oförändrad kostnadsram. 
Under det fortsatta byggnadsarbetet har det emellertid visat sig nödvändigt 

att ramen skrivs upp med anledning av den allmänna stegringen av bygg
nadskostnaderna under både budgetåret 1972/73 och 1973/74. Ramen fö

reslås därför uppförd med 27 J milj. kr. i prisläget den 1 april 1974. 

Motsvarande gäller i fråga om de i investeringsplanen uppförda kost

nadsramarna för yttre planering i kv. Karin i Malmö och nybyggnad ./Or 

länsstyrelse och tingsrätt i VänersbofK för vilka redogörelse lämnats i prop. 

1974:1 (bil. 16 s. 81 och 82). 

Föredraganden 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna ändringarna 

av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. Jag förordar att medel 

för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsbe

räkning. 
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lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 
--·------
Byggnadsprojck t Kostnadsram 

1973-04-01 

Stockholm. ombyggnad 
för lokal skatte-
myndighet 

Linköping, läns-
styrelsehus 15 500 

Malmö, länsstyrcl-
se hus 23 450 

Malmö, ombyggnad 
i kv. Karin 5 9002 

Malmö, yttre pla-
ncring i kv. 
Karin I 2002 

Göteborg. nyhygg-
nad for lokal 
skattemyndighet 33 000 

Umeå, nybyggnad 
för länsförvalt-
ning och väg-
förvaltning 8 400 

Vänersborg. ny-
byggnad för 
länsstyrelse och 
tingsrätt 1 s 5002 

Växjö. nybyggnad 
för länsstyrelse 
och tingsrätt 21 8002 

Härnösand, om-
och tillbyggnad 
för länssty rcls~ 
m. Il. 11 2002 

Sumrna 135 950 

I Prop. 1974:170 (hil. 12 s. 9ll. 
2 Prisläge 1972-04-0 I. 

1974-04-01 

9 2501 

15 700 

27 100 

7 850 

I 500 

31 000 

7 500 

19 200 

23 500 

12 400 

155 000 

Anslagsbcräkning (l 000-tal kr.) 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
74-06-30 74/75 

7 750 

15 236 464 

18 016 7 500 

3 500 

300 

19 149 10 000 

4 216 2 500 

1 500 

3 000 

56 617 36 514 

76 

75/76 

l 000 

l 200 

3 500 

I 200 

l 500 

500 

11 000 

15 000 

7 575 

42 475 

Medels tillgång Beräknad mcdelsförbrukning 

Behållning 1974-07-01 
Anslag för 1974/75 
Anslag för 1975/76 (förslag) 

Summa 

16 789 
22 700 
39 500 
78 989 

1974/75 
1975/76 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

36 514 
42 475 

78 989 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för 

länsstyrelserna inom i investeringsplanen uppförda kostnads

ramar i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2. till Byggnadsarheten för länsstyrelserna för budgetåret 1975176 

anvisa ett investeringsanslag av 39 500 000 kr. 

Byggstart Färdig-
ställn. 

år/mån. år/mån. 

74-07 75-03 

71-05 72-12 

72-10 74-10 

74-11 75-11 

75-04 75-09 

72-04 74-11 

73-09 74-12 

75-06 76-11 

75-02 76-12 

76-01 77-05 
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Register 

Sid. 

I Översikt 

DRIITBUDGETEN 

A. Kommundepartementet m. m. 
6 Kommundepartementet 
7 Kommittccr m. m. 
7 Extra utgifter 

8. Länsstyrelserna m. m. 

8 Allmiin översikt 
8 1.iinsstyrelserna 
9 Lokala skattemyndigheterna 
9 Kronofogdemyndigheterna 

C. Räddningstjänst m. m. 
70 Starens brnndnämnd 
71 Beredskap för oljebek;impning till havs m. 111. 

73 Ersiillning för verksamhet vid räddningstjiinst m. m. 
73 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

KAPIT ALBUDGETEN 

Starens allmänna filstighets/i:md 
75 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 

Summa för drirthudgctcn 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för kommundepartementet 

77 

3 980 000 
2 200000 

100000 

6 280 000 

763 501 000 
208 077 000 
185 065 000 

I 156 643 000 

.t 90 5 ()()() 
6 950000 
3 500000 
l 500000 

16 855 000 

I 179 778 000 

39 500 000 

39 500000 

1219 278 000 





Bilaga 17 till budgetpropositionen 1975 

Oförutsedda utgifter 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975176 såvitt avser oförut
sedda utgifter 

DRIFTBUDGETEN 

Femtonde huvudtiteln 

För bestridande av oförutsedda utgifter är i riksstaten vid sidan av de
partementshuvudtitlarna uppfört ett förslagsanslag, vilket såsom ett 

komplement till de beredskapsstater för särskilda ändamål som årligen 
antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens förfo
gande. 

Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1974 har 
anvisats utgå från detta anslag efter Kungl. Maj :ts beslut i varje särskilt 

fall. 

På u t r i k e s d e p a r t e m e n t e t s föredragning: 

Till ersättning för skadegörelse på ambassad (28/6) . . . . . . 9 746: 61 
Till gåva till Portugal avseende papper till röstsedlar m. m. 

inför det förestående valet där i mars 1975 (20/12) . . . . 325 000: -

Summa kr. 334 746: 61 

Vidare bar genom beslut på utbildningsdepartementets föredragning 

(28/6) föreskrivits att från anslaget högst 432 000 kr. förskottsvis skall 

utgå för täckande av kostnader för ersättning av en brandskadad kli
matsimulator vid tekniska högskolan i Stockholm. Medel för detta än

damål bar sedermera slutligen belastat det under åttonde huvudtiteln 

I Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1 Bil. 17 

Prop.1975:1 
Bilaga 17 
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uppförda reservationsanslaget till inredning och utrustning av lokaler vid 

universiteten m. m. 
Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera över medel till 

täckande av utgiftsbehov som vid statsbudgetens fastställande inte kan 
överblickas. Jag förordar sålunda att för nästa budgetår förs upp ett an
slag för ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast för ut
gifter som är av så brådskande art att resp. ärenden inte hinner under
ställas riksdagen och att utgifterna inte lämpligen kan bestridas av and
ra medel som står till regeringens förfogande. Härmed avses även att 
utgifter inte får tillgodose behov som omtalas i 9 kap. 3 § tredje stycket 
regeringsformen. 

Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och 
de under de olika departementshuvudtitlarna uppförda reservationsan
slagen till extra utgifter torde böra gälla att anslaget till oförutsedda ut
gifter huvudsakligen skall användas för större sådana. Denna gräns
dragning bör emellertid inte tolkas alltför snävt, utan regeringen bör 
härvidlag ges den handlingsfrihet som efter omständigheterna anses på

kallad. 
Det bör slutligen ankomma på regeringen att vid början av nästa riks

möte göra anmälan till riksdagen om de utgifter som under det senaste 
året anvisats utgå av anslaget till oförutsedda utgifter. 

Härutöver bör följande speciella ändamål få tillgodoses av anslaget 
till oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att, un
der förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, 
från detta anslag bestrida belopp, som staten genom lagakraftvunnen 
dom har ålagts att ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. 
budgetåret 1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten 
till följd av skada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse 
har åtagit sig att ge ut som ersättning. Motsvarande bemyndigande bör 
inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207, 
rskr 1948: 406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. 
under budgetåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada 
på egendom utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och 

som var i rikets tjänst, liksom till deras familjemedlemmar och personli

ga tjänare. Ersättning skulle utgå efter samma grunder som under bud
getåren 1943/44-1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande er
sättningar för förluster som hade uppkommit på grund av krigsförhål
Jandena (prop. 1944: 183, SU 1944: 147, rskr 1944: 329). För budget

åren 1949/50-1974/75 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndigan
den. Bemyndigande att på samma villkor betala ut ersättning för skador 
av ifrågavarande natur bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951: 38 medgav riksdagen (SU 1951: 42, 
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rskr 1951: 63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. un
der budgetåren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egen
dom inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhål
tandena. För budgetåren 1952/53-1974175 har riksdagen lämnat mot
svarande bemyndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis 
genom minsprängning, fortfarande om än i mindre omfattning kan före
komma, bör riksdagens bemyndigande inhämtas till att även under nästa 
budgetår på oförändrade villkor betala ut krigsskadeersättningar. 

Jag får i detta sammanhang erinra om att senast i prop. 1974: 170 har 

föreslagits, att de behov av medel utöver anvisade anslag som eventuellt 
kan uppkomma för svenska FN-styrkors verksamhet utomlands och 
övervakningskontingenten i Korea skall få tillgodoses genom anlitande 
av anslaget till oförutsedda utgifter. Frågan om täckning av sålunda be
stridda utgifter skulle få tas upp framdeles. Mot detta har riksdagen inte 
gjort någon erinran (FöU 1974: 31, rskr 1974: 390). 

Under löpande budgetåret anvisar riksdagen på tre tilläggsbudgetar 
normalt medel för olika ändamål utöver vad som anvisas i statsbudgeten. 
Dessa medel avser i vissa fall åtgärder som sätts in i konjunkturstimu
lerande syfte. Regelmässigt anvisas emellertid medel även för utgifter 
som ej kunnat förutses vid statsbudgetens fastställande. Detta leder till 
att budgetutfallet avviker från den fastställda statsbudgeten. Under bud
getåren 1969/70- 1973174 anvisade riksdagen på tilläggsstater till riks
staten för respektive budgetår i genomsnitt drygt 1 000 milj. kr.lår för 
andra ändamål än konjunkturstimulerande åtgärder. 

Jag anser det rimligt att redan statsbudgeten så långt möjligt utvisar 
de totala utgifter som kan förväntas under budgetåret. Med hänsyn här
till förordar jag att förevarande anslag förs upp med 1 000 milj. kr. Syf
tet med detta är att statsbudgeten skall ge en så god bild som möjligt 
av de samlade slutliga utgiftsanspråken. Någon ändring i tidigare gäl
lande praxis och regler när det gäller att begära medel på tilfäggsstat 
avses således inte. Detta anslag kommer inte att belastas med utgifter 
som normalt bör finansieras över tilläggsbudget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1975/76 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 000 000 000 kr. att stå till regeringens 
förfogande för de ändamål och på de villkor jag har förordat 
i det föregående. 

ICUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1975 740517 





Bilaga 18 till budgetpropositionen 1975 Prop. 1975: 1 
Bilaga 18 

Riksdagen och dess verk m. m. 
FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng. 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudget för budgetåret 1975176 såvitt avser riksdagen och 
dess verk m. m. 

DRIFTBUDGETEN Sextonde huvudtiteln 
Fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse har 

den 14 november resp. den 11 december 1974 överlämnat förslag till de 

anslag som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. 

för budgetåret 1975176. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en sam

manställning av förslagen, vilken torde få fogas till regeringsprotokollet i 

detta ärende (bilaga 18:1). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmäktige i 

riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

I Riksdagen JY75. I sam/. Nr 1. Bil. 18 
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Bilaga 18:1 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 
DRIFTBUDGETEN 

Sextonde huvudtiteln 

Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens forvaltnings

styrelse angående regleringen för budgetåret 1975/76 av utgifterna för riks

dagen och dess verk rn. m. har liksom föregående år av praktiska skäl sam

manförts. 

Riksdagen har i december 1973 med anledning av förvaltningsstyrelsens 

hemställan beslutat uppdra åt styrelsen att utreda frågan om riksdagens 

lokalfrågor på längre sikt (KU 1973:51). Utredningen skulle dels utreda för

utsättningarna och kostnaderna för permanenta lokaler för riksdagen vid 

Sergels torg genom långtidskontrakt med Stockholms kommun alternativt 

förvärv av berörda fastigheter, dels föranstalta om bearbetning av vissa om

byggnadsförslag gällande Helgeandsholmen. För utredningen anvisades ett 

reservationsanslag om 250 000 kr. Förvaltningsstyrelsen har i oktober 1974 
överlämnat utredningen till riksdagen. Beslut i frågan kan förvtintas under 

vårsessionen 1975. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagens och dess verks område i förhållande till 

riksstaten för budgetåret I 974175 framgår av följande sammanställning. Be
loppen anges i I 000-tal kr. 

Anvisat Förslag Ökning 
1974/75 1975176 Minskning 

A. Riksdagen 38 196 49644 + 11 448 
B. Den inre riksdagsförvallningen 45 188 51 865 + 6 677 
C. Allm~int kyrkomöte 50 I 779 + I 729 
D. Riksdagens verk 25 503 29 634 + 4 131 
E. Diverse 771 516 255 

109 708 133 438 + 23 730 
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ANSLAGEN 
A. RIKSDAGEN 

A 1. Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

25 935 264 

22 628 000 

31638000 

Arvoden till riksdagens ledamöter 
Kostnadsersättningar 
Arbetsgivaravgifter 
aJ arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäk

ringen 
bl arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspcnsio-

neringen 
l'.) avgift till grupplivförsäkring 
d) lönegarantiavgift 
e) arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen 

och det kontanta arbetsmarknadsstödet 
I) so,ialförsäkringsavgift till folkpensioneringen 

Särskilda uppbördsmedel 
Ersiittning från försäkringskassor 

1974175 

19 748 ()()() 
I 260000 

365 000 

877 ()()() 
85 ()()() 
2000 

39000 
317000 

22 693000 

- 65 000 

22 628000 

Beräknad 
ändring 
1975176 

+ 7 600 000 
+ Il 000 

+ 656 000 

+ 511 000 

+ I 000 

+ 20000 
+ 296 000 

+ 9095000 

+ 85 000 

9 010 000 

från anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättningar 

till samt arbetsgivaravgifter avseende riksdagens ledamöter. 

Ökningen under anslagsposten har beräknats till 9 010 000 kr. Beloppet 

avser bl. a. av riksdagen beslutad ändrad beräkning av arvodet till riksdagens 

ledamöter (KU 1974:28) samt som följd därav ökning av arbetsgivaravgif

terna under a). b) och 0. 

Beträffande pensions- och socialförsäkringskostnader i övrigt får riksda

gens ledamöter upptas de faktiska utgifterna, beräknade på nu kända för

hållanden (Jfr BaU 1969:28, s. 2). 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter får bud

getåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av 31 638 000 kr. 

A 2. Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

1973174 Utgift 5849551 

1974175 Anslag 5 744 000 

1975176 Förslag 6 957 000 
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Från anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas llyg

och järnvägsresor inom riket och, såvitt gäller andra färdmedel, resor mellan 

riksdagsorten och hemorten, dels traktamenten till riksdagsledamöter under 

sessionstid. Från anslaget bestrids även kostnaderna för sådana resor, som 

riksdagsledamöterna företar med utskotten inom Sverige. 

Anslagsposten har beräknats öka med 1 213 000 kr. Därav utgör 352 000 

kr. ökningar på grund av prishöjningar som huvudsakligen avser riksdags

ledamöternas resor medan en ökning med 452 000 kr. avser traktaments

ersätmingar (enligt crsättningsstadgan för riksdagens ledamöter, SFS 

197l:1197) samt 57 000 kr. ledamöternas resor med utskotten inom Sverige. 

Resterande 352 000 kr. utgör en ökning av llygkostnaderna på grund av 

riksdagens beslut (KU 1974: 13) att tillämpa ett något generösare system 

som innebär vidgad rätt för riksdagsledamot att använda inrikes flyg vid 

fullgörandet av riksdagsmannauppdraget. vilket även framgår av de av för

valtningsstyrelsen utfärdade tillämpningsföreskrifterna till ersättningsstad

gan för riksdagens ledamöter (RFS 1973:2). 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

för budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av 6 957 000 

kr. 

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksam
het 

1973/74 Utgift 

1974/75 Anslag 

1975/76 Förslag 

236 580 
275 ()()() 
275 ()()() 

Från anslaget bestrids kostnader som sammanhänger med riksdagsleda

möters deltagande i Europarådets verksamhet. Styrelsen för riksdagens för

valtningskontor har den 5 juni 196 7 fastställt bestämmelser om ersättning 

till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet (RFS 1967: 15, 

ändr. 1969:6). 

Europarådets rådgivande församling sammanträder tre gånger årligen i 

Strasbourg. Antalet svenska ombud är sex, vartill kommer sex suppleanter. 

Alla tolv förväntas normalt delta i församlingssessionerna och är på likställda 

villkor fördelade på de olika församlingsutskotten. 

F. n. finns 14 fasta utskott inom Europarådsförsamlingen. I åtta av dessa 

utskott är Sverige företrätt av två ombud i varje och i de övriga sex utskotten 

av ett i varje. Utskotten sammanträder i varierande omfattning och ut

skottsmötena förläggs - förutom till rådets huvudsäten i Strasbourg och 

Paris - till skilda platser i medlemsländerna. I medeltal torde årligen totalt 

hållas ca 40 sammanträden som inte förläggs i anslutning till församlings

möten i Strasbourg. Därtill kommer ett mindre antal sammanträden och 

symposier helt eller delvis arrangerade av Europarådet (ofta i samarbete 

med andra internationella organ). 
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Från anslaget bestrids även vissa representationskostnader i samband med 
församlingsmöten i Strasbourg liksom kostnader för lokala arrangemang 
då utskottsmöten förläggs till Sverige. 

Anslaget för budgetåret 1975176 torde böra uppföras med oförändrat be
lopp, dvs. 275 000 kr. Visserligen har belastningen på anslaget under bud
getåret 1973174 understigit detta belopp med ca 38 000 kr., men redan de 
betydande höjningar av flyg- och hotellpriser (inte minst i Frankrike), 
som har inträtt under 1974 och som visar en tendens att fortsätta, torde 
motivera att anslaget bibehålls oförändrat. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet för budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag 
av 275 000 kr. 

A 4. Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 

1973174 Utgift 268 211 
1974/75 Anslag 750 000 
1975/76 Förslag I 632 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor utom Sve
rige. 

Utskott skall samråda med talmanskonferensen innan det fattar beslut 
om utrikes studieresa. Talmanskonferensen äger meddela närmare bestäm
melser om utskottens studieresor. 

Anslagsberäkningen har grundats på uppgifter som lämnats av utskotten 
rörande planerade resor utom Sverige. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige för 

budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av 1 632 000 kr. 

A 5. Riksdagen: Parlamentariska delegationer 

1973174 Utgift 
1974175 Anslag 
1975176 Förslag 

114 539 
200000 
200000 

Under förevarande anslag har medel beräknats för kostnader för parla
mentariska delegationer enligt följande. 

I. U1ländska delegationsbesök i Sverige 
2. Delegalionsbcsök i ullandet 

1974175 

100000 
100000 

200000 

+ 

Beräknad 
ändring 
1975176 

50000 
50000 
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Från anslaget bestrids kostnader för vissa utländska delegationsbesök i 

Sverige och för vissa riksdagsdelegationcrs besök i utlandet. I det förra fallet 

avses sådana besök av ofliciella delegationer från andra länders parlament, 

vilka inbjudits av talmanskonferensen och för vilka riksdagen står för hela 

värdskapet (däremot inte representation gentemot parlamentariker- och and

ra delegationer, som besöker vårt land på eget eller andra svenska myn

digheters initiativ, jfr. anslaget A 7. Riksdagen: Representation m. m.). 

En närmare beräkning av antalet officiella besök och resor samt deras 

omfattning under budgetåret 1975176 är svår att göra. Under innevarande 

budgetår förutses besök från bl. a. de polska och schweiziska parlamenten 

samt besök av svenska riksdagsdelegationer i bl. a. Förbundsrepubliken 

Tyskland. Med ledning av de senaste årens erfarenheter torde emellertid 

böra beräknas 150 000 kr. f6r utländska delegationsbesök i Sverige och 50 000 
kr. för svenska delegationsbesök i utlandet. innebärande oförändrat total

anslag i jämförelse med innevarande budgetår. 

Riksdagens f6rvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Parlamentariska delegationer för budgetåret 

1975176 anvisas ett förslagsanslag av 200 000 kr. 

A 6. Riksdagen: Bidrag till studieresor 

1973174 Utgift 112 890 Reservation 66 992 
1974175 Anslag 120000 
1975176 Förslag 120 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagsledamöters 

enskilda studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonferensen. 

Under budgetåret 1973/74 fördelades bidrag om sammanlagt 115 390 kr. 

Därav återbetalades 2 500 kr. Den reservation som vid utgången av bud

getåret 1972/73 uppgick till 59 882 kr. har den I juli 1974 ökat till 66 992 
kr. Anslaget synes för budgetåret 1975176 böra uppföras med oförändrat 

belopp. 120 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till studieresor för budgetåret 1975176 an

visas ett reservationsanslag av 120 000 kr. 

A 7. Riksdagen: Representation m. m. 

1973174 Utgift 122 848 
1974175 Anslag 125 000 
1975176 Förslag 125 000 

Liksom tidigare torde anslaget komma att tas i anspråk får bl. a. en middag 

för utländska diplomater och företrädare för näringsliv m. m. Från anslaget 

bestrids även kostnaderna för måltider och liknande för ett stort antal ut-
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ländska parlamentarikergrupper eller motsvarande, vilkas Sverigevistelse i 

övrigt handhas och bekostas av UD/Svenska institutet eller av de utsän

dande institutionerna själva (jfr. under A 5 Riksdagen: Parlamentariska dele

gationer). Härtill kommer även vissa andra reprcsentationskostnader. 

Anslaget torde för budgetåret 1975176 böra uppföras med oförändrat be
lopp, 125 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Representation m. m. för budgetåret 1975176 an

visas ett förslagsanslag av 125 000 kr. 

A 8. Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

1973174 Utgift 169000 
I 974/75 Anslag I 94 000 
I 975176 Förslag 187 000 

Styrelsen for riksdagens interparlamentariska grupp 

Gruppens bidrag till Interparlamentariska unionen och dess dokumen

tationscentrum har för verksamheten under kalenderåret 1974 uppgått till 

ca 41 000 kr. i enlighet med beslut vid unionens rådsmöte i Geneve i oktober 

1973. Vid rådsmötet i Tokio i oktober 1974 har unionens totala budget 

för kalenderåret I 975 blivit fastställd till ett belopp av drygt 2 100 000 schwei

zerfrancs, vilket innebär en ökning med nära 25 % i förhållande till verk

samhetsåret 1974. Den svenska bidragsandelen (som år 1974 uppgått till 

ca 1,8 % men för år 1975 blir ca 1,7 % av den samlade budgeten) kommer 

därför att öka till ca 57 000 kr. vid nuvarande förhöjda schweizerfranc-kurs. 

För verksamhetsåret 1976 föreligger på nuvarande stadium endast preli

minära beräkningar, men enligt dessa torde budgeten för verksamhetsåret 

1976 till följd av fortsatta kostnadsstegringar komma att stiga till ca 2 300 000 

schweizerfrancs, vilket vid oförändrad bidragsskala skulle medföra en ökning 

av det svenska bidraget till ca 67 000 kr. 

Interparlamentariska unionens årskonferens hösten 1975 avses hållas i 

London (under tiden 2-12 september). Liksom vid de närmast föregående 

till Europa förlagda IPU-konfercnserna (Paris år 1971. Rom år 1972) torde 

gruppen få företrädas av tolv delegater (motsvarande den svenska gruppens 

röstetal vid årskonferenserna), av riksdagsdirektören (som ledamot av den 

samtidigt arbetande och med IPU associerade generalsekreterarekonferen

senJ, gruppens sekreterare samt en biträdande tjänsteman. Interparlamen

tariska rådet och de fem studiekommissionerna (utskotten) torde våren 1976 

(under tiden 19-25 april) komma att sammanträda i Mexico City (mot

svarande möten hölls våren 1974 i Bukarest, Rumänien. och avses våren 

1975 hållas i Colombo. Sri Lanka). Den svenska representationen torde i 
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så fall få begränsas till de båda fasta ledamöterna av interparlamentariska 

rådet jämte gruppens sekreterare. Ett större antal delegater är annars normalt 

och en förutsättning for en effektiv bevakning av arbetet i de parallellt 

sammanträdandc studiekommissionerna, vilkas uppgift är att bereda ären

dena för årskonferensen senare under året. 

Kostnaderna for deltagande i utrikes interparlamentariska möten har be

räknats till sammanlagt 104 000 kr. utifrån ovan angivna förutsättningar. 

Underförstått är därvid även att inga väsentliga pris- eller kurshöjningar 

under mellantiden inträffar eller att större delegationer än som ovan angetts 

sedermera bedöms som erforderliga. Skulle förutsättningarna i dessa hän

seenden avsevärt förändras eller extrakonferenser (i likhet med de regionala 

interparlamentariska konferenserna om europeiskt samarbete och säkerhet 

i Helsingfors i början av år 1973 och i Bel grad i början av år 1975) eventuellt 

komma all anordnas även under kommande budgetår, torde ett tilläggs

anslag bl i erforderligt. 

Övriga delposter har beräknats till oförändrade belopp. 

Gruppens inkomster av medlemsavgifter beräknas likaledes till oförändrat 

belopp. 

För nästkommande budgetår har här ifrågavarande anslag beräknats till 

187 000 kr., vilket innebär en sänkning av bidraget till gruppens verksamhet 

med 7 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Beräkningen av anslaget framgår schematiskt av följande uppställning, 

där jämförelsebelopp avseende innevarande budgetår även har intagits. 

Bidrag till lntcrp•trlamcntariska unionen o.:h 
dess dokumentationsccntrum 

Utrikes möten 
Inrikes liivcn nordiska) möten och representation 
Skrifter 
Förvalt ningskostnader 

Avgi1r medlemsavgifter 

Medelshehov 

Riksdagens .förvaltningsstyrelse 

Summa kr 

1974175 

45 000 
133 000 

3 500 
J 200 

10000 

194 700 

700 

194 000 

+ 

1975176 

22 000 
29000 

7000 

Riksdagens forvaltningsstyrelse, som inte har något att erinra mot mc

delsberäkningen, föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag Till riksdagens imerparlamenlariska grupp 
för budgetåret 1975176 anvisas ett anslag av 187 000 kr. 

A 9. Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

1973174 Utgift 55 000 

1974175 Anslag 55 000 

1975176 Förslag 55 000 
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S~vrefsen jör Sällskapet Riksdagsmän och .forskare 

Eftersom ingen expansion av verksamheten f. n. är planerad beräknas 
kostnaderna for nästa budgetår vara av samma storlek som i år. 

Förutom anslaget från riksdagen och avgifter från medlemmarna åtnjuter 
siillskapet "naturaförmåner" i riksdagshuset genom att disponera ett rum 
och genom att ha tillgång till riksdagens upplysningstjänst och skrivbyrå. 

Dessa förmåner har utnyttjats i ökad utsträckning, men fortfarande mindre 

än vad som är teoretiskt möjligt. Detta har berott på att sällskapets verk

ställande sekreterare är anställd vid lngenjörsvetenskapsakademien (IV A) 
nch där har kvalificerad sekreterarhjälp och direkt tillgång till tryckeri m. m. 

Det har därför varit praktiskt svårt att liimna annat än större skrivuppdrag 
till riksdagens skrivbyrå. Handhavandet av arkiv, mcdlemsregister och stu

diegruppsregister med de ständiga förändringar som dessa undergår samt 
beställning av adresserade kuvert från riksdagens citograf har måst skötas 

från IV A, eftersom det kräver en persons kontinuerliga uppmärksamhet. 

För verksamheten har följande budget uppgjorts: 

Lön nch socialuti.:ith:r tör sekn::teran:: 
Bitrlideshjlilp -
Publikatinncr 
Kontorsmatcrid 
lilleratur. kopior 111. 111. 

Studiegrupper <arvnden till gruppsekreterare 

351)0() 
16000 
4 500 
3 000 
2 000 

och medverkande) 7 500 
Rifo-nytt I redigering) 4 000 
Samm<inlriiden lldms1 mouagning pil IV A) 1 500 

Summa kr. 74 500 
Den budgeterade summan utgör det belopp som åtgår om verksamheten 

skall hållas vid sin nuvarande omfattning och under förutsättning att riks
dagshusets resurser kan utnyttjas som f. n. En sänkning av beloppet skulle 
medförn att antalet parallellt arbetande studiegrupper måste minskas, att 
ett lägre antal allmänna möten kan hållas samt att Rifo-nytts utgivning 

måste skäras ned. 
Medlemsavgiften utgör för närvarande 25 kr. En höjning av denna utan 

en motsvarande utvidgning av verksamheten vore olämplig med hänsyn 
till effekten på medlemsunderlaget, där en minskning vore beklaglig, spe
t:iellt i vad gäller riksdagens ledamöter. En bibehållen medlemsavgift inneh1ir 
att ca 17 500 av budgeterade 74 500 kr. kan täckas av medlemsavgifter. 
Med bibehållet anslag på 55 000 kr. uppstår en förlust på ca 2 000 kr., som 
emellertid kan täckas av sällskapets kapitaltillgångar. 

Sällskapet anhåller om ett anslag för verksamheten under budgetåret 

1975176 med oförändrat 55 000 kr. 

Riksdagens jorvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse tillstyrker framställningen och föreslår 
att till Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och.forskare för 

budgetåret 1975176 anvisas ett anslag av 55 000 kr. 

I'· Riksdagen 1975. I sam/. Nr/. Rit. 18 
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A 10. Riksdagen: Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 

1973/74 Utgift 6 500 

1974/75 Anslag 30 000 

1975/76 Förslag 30000 

Anslaget ~ir avsett att bestrida kostnader för informations· och studie· 

verksamhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor, för viss representation 

gentemot utländska besökare i detta sammanhang samt för visst deltagande 

i internationella utrikespolitiska seminarier, konferenser och liknande. 

Medlens användning ankommer på talmanskonferensens prövning i sam· 

råd med dels riksdagens utrikespolitiska klubb, dels riksdagens Europaråds

dclegation. 

Då anslagets syfte och anviindningssätt är nydefinierat och någon er

farenhet av den nya ordningen ännu inte hunnit vinnas, torde det för bud

getåret 1975/76 böra uppföras med oförändrat belopp, dvs. 30 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 
för budgetåret 1975176 anvisas ett anslag av 30 000 kr. 

A 11. Riksdagen: Kontorshjälp till riksdagsledamöter 

1973/74 Utgift I 025 275 

1974/75 Anslag 1 000 000 

1975/76 Förslag 1 100000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kontorshjälp till riksdagsledamö

terna. 

Anslaget har sedan det infördes i samband med regleringen för budgetåret 

1971 /72 av utgifterna under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. 

beräknats efter av förvaltningsstyrelsen föreslagna principer (KLJ 1971 :38). 

Ifrågavarande principer innebar att 10 ledamöter skulle dela på ett kon

torsbiträdes tjänster under en antagen årlig verksamhetsticl av åtta månader 

och en medellön motsvarande löneklass 13 på den dåvarande statliga lö

neplanen A (2 316 kr. för månad). Denna löneklass har efter 1974 års av

talsuppgörelse sammanslagits med löneklass A 14 till löneklass F l (2 880 

kr. för månad), innebärande en höjning sedan 1971 med de generella ökningar 

som ägt rum under perioden med 564 kr. för månad. 

Samtliga partiers riksdagsgrupper har hos förvaltningsstyrelsen hemställt 

att medellönen fr. o. m. nästa budgetår skall motsvara löneklass F 2. 

Med hänsyn till elen höjning av medellöncn som automatiskt redan skett 

har förvaltningsstyrelsen ansett sig böra föreslå att anslaget för nästkom

mande budgetår skall beräknas med utgångspunkt från löneklass f l vilket 

medför en uppräkning av anslaget till I 100 000 kr. Enligt riksdagens beslut 

ankommer det på varje partigrupp att själv besluta om antalet kontors

biträden och bestämma lönernas storlek. 
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Med hiinsyn till att de exakta kosmaderna under detta anslag inte kan 

beräknas ll::irrän resultatet av 1975 års lönerörelsc föreligger, torde ett an

slagsöverskridande i detta fall komma att ske. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Kontorshjälp till riksdagsledamöter tör budgetåret 

1975176 anvisas ett forslagsanslag av I 100 000 kr. 

A 12. Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. 

1973174 Utgift 5330054 
1974175 Anslag 6 900 000 
1975176 Förslag 6 900 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för pensioner åt f. d. riksdags

ledamöter samt for p•;:nsioncr åt efterlevande till riksdagsledamöter i enlighet 

med av 1971 års riksdag antagen ersättningsstadga för riksdagens ledamöter 

<KU 1971:75, iindr. 1974:28). 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Pensioner åtf d. riksdagsledamöter m. fl. för bud

getåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av 6 900 000 kr. 

A 13. Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

1973174 Utgift 171 383 Reservation 140 048 
1974175 Anslag 175 000 
1975176 Förslag 425 000 

Från anslaget bestrids utgifter för utgivandc av otryckta ståndsprotokoll. 

Anslaget disponeras av riksgäldskontoret. 

Kontrakterade protokoll, som f. n. är under utarbetande, är prästeståndets 

protokoll vid riksdagarna 1719-1720, 1723, 1726--1727, 1731 och 1734, rid

derskapet och adelns protokoll vid riksdagarna 1755-1756 och 1778-1779, 
borgarståndets protokoll vid riksdagen 1740--1741 samt bondeståndets pro

tokoll vid riksdagarna 1769-1770, 1771-1772 och 1778-1779. 
Arbetet med utgivningen av dessa protokoll pågår under en längre tids

period. Under innevarande budgetår beräknas tre protokollsband komma 

att färdigställas och under budgetåret 1975176 beräknas ytterligare tre band 

komma att tryckas. Detta utgivningsprogram medför kraftigt stigande ut

gifter for tryckningen. 

För arbetet med protokollen erfordras för budgetåret 1975176 enligt full

miiktiges beräkning 425 000 kr. utöver på anslaget tillgänglig behållning. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokol/ för budget

året 1975176 anvisas ett rescrvutionsanslag av 425 000 kr. 
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B. DEN INRE RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 
R. 1. Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 
l 974175 Anslag 
1975176 Förslag 

36 248 911 
37 333 000 
42 035 000 

--------------------- ------------

Personal 
Kammarkansliet 

!-_!anufaggamlc personal 
Ovrig personal 

lh.1/.:1111e11 
l landliiggandc personal 
Övrig personal 

Fän•a/tnin!(skonwret 
I _landliiggandc personal 
Ovrig personal 

Anslag 
Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrclsen 

och supplcantcr mr dessa 
Lönekostnader 
Sjukvård m. m. 
Rcsccrsättninl!ar 
Riksdagens restaurang 
Lokalkostnader 
Exix:nser 
Kostnader rör övcrsiittningsarbcte 
Puhlikatinnstrvd; 
Övriga utgifte-r 

Siir.~kilda 111•p/liirdsmedel 
Er~iiuning för utlånad personal 
fnllutna hyror m. m. 
Försiiljning av informationsmateriel 

1974/75 

32 
Il 

50 
16 

32 
104 

245 

38000 
!5 820000 

!30000 
250 000 
100000 

18 449 000 
2 625 000 

30000 
225 000 
142 ()(){) 

37 809000 

- 25 ()(){) 
- 395 000 
- 56 000 

37 333000 

Bcriiknad 
ändring 
1975/76 

+ 2 330000 
+ 27 000 
+ 38 000 
+ 10000 
+ 2 126000 
+ 516000 

80000 
+ 94 000 

+ 5061000 

+ 20 000 
+ 339 000 

+ 4 702000 

Ökningen under anslagsposten Lönekostnader har av förvaltningsstyrel
scn beräknats till 2 330 000 kr. Huvudparten av detta belopp hänför sig 
till löneomräkning till följd av avtalet om löner 1974 för tjiinstemän hos 
riksdagen och dess verk. 

Efter förslag av riksdagens informationsutredning har vissa nya tjänster 
inrättats, nämligen vid kammarkansliet en tjänst som pressekreterare i högst 
Fe 13 och en tjänst som byråassistent (informationsassistent) i Fe 6 samt 
vid förvaltningskontoret en tjänst som avdelningsdirektör i Fe 21 för riks
dagens skoltjänst och en tjänst som byråassistent i Fe 6 som föreståndare 
före guidningsverksamheten. Den befintliga halvtidstjänsten i Fe 3 för guid-
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ningsverksamheten bör utgå ur organisationen. Sedan innehavaren av en 
ordinarie tjänst i förutvarande Bo 6 som chef for intendenturenheten avgått 
med pension har denna tjänst hållits vakant och en extra ordinarie tjänst 
som avdelningsdirektör i Fe 21 nyinrättats. Den vakanta ordinarie tjänsten 
bör utgå ur organisationen. På grund av den ökade försäljningen av riks
dagstryck har intendenturenheten som numera ombesörjer faktureringsar
betet måst förstärkas med två tjänster i F 2. Inom upplysningstjänsten har 
en arvodestjiinst som dokumentalist i förutvarande A 24 försöksvis funnits 

inrättad. försöksverksamheten har visat att behov föreligger av en permanent 

tjänst för vård av bok- och dokumentsamlingar m. m. Med hänsyn härtill 
har en tjänst i Fg 11 inrättats. På grund av ökad arbetsbelastning har inrättats 
en halvtidstjänst som expeditionsassistent i reglerad befordringsgång för ar
betet med prägling av adressplåtar och en halvtidstjänst som kontorsassistent 
i Fe 2 för arbetet med prenumeration av riksdagstryck m. m. För tillsyn 
av de lokaler på plan 5 i hotellbyggnaden som tillkommit under föregående 
budgetår har en tjänst som expeditionsassistent i reglerad befordringsgång 
inrättats. 

Riksdagen har beslutat att tjänsterna som kanslichef inom riksdagens 
utskottsorganisation fr. o. m. den I januari 1975 skall ombildas till visstids
tjänster med rätt till förordnandepension. varvid de nuvarande innehavarna 
av dessa tjänster skall äga valmöjlighet mellan fortsatt förordnande tills 
vidare och visstidsförordnande med rätt till förordnandepcnsion (KU 
1974:61 ). Förvaltningsstyrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att - då 
särskilda skäl föranleder det - anställa även nytillträdande kanslichef medelst 
förordnande tills vidare. 

Enligt kontrakt slutet melhm riksdagens förvaltningskontor och Sarabo
laget skall riksdagen bestrida vissa utgifter avseende riksdagsrestaurangen. 
bl. a. kostnader för övertid m. m. För dessa utgifter och för prishöjningar 
giillande underhåll och nyanskaffning beräknar förvaltningsstyrelsen en ök
ning under anslagsposten Riksdagens restaurang med 10 000 kr. 

För innevarande budgetår har under anslagsposten Lokalkostnader an
visats 18 449 000 kr. För nästkommande budgetår har förvaltningsstyrclsen 
beräknat medelsbehovet till 20 336 000 kr.. innebärande en ökning av me
delsbehovet med I 887 000 kr. Under innevarande budgetår har I 156 000 
kr. ber~iknats för eventuell inlösen av de av Stockholms kommun gjorda 
ombyggnadsinvesteringarna för plan 5 i hotellbyggnaden, därest riksdagen 
skulle besluta sig för att stanna kvar i Riksdagen - Sergels torg. Med hänsyn 
till att något beslut om riksdagens hus ännu inte fattats bör ifrågavarande 
engångskostnad. uppräknad med avtalade 7 %, till I 325 000 kr., anvisas 
även för nästkommande budgetår. Resterande ökning - I 718 000 kr. 
- avser övriga utgifter som bestrids från här ifrågavarande anslagspost (hyror 
I 265 000 kr.. varav I 200 000 kr. avser hyresrest för plan 12 i hotellbygg
naden. lyse 100 000 kr., bevakning 67 000 kr., löner till lokalvårdare 338 000 
kr., tvätt 15 000 kr., övriga utgifter for lokalerna 8 000 kr.). Under inne-
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varande budgetår är medel anvisade för reparationer och lokaländringar (en· 
gångskostnader) med 200 000 kr. För nästkommande budgetår beräknas 

125 000 kr. bli nödvändiga för ifrågavarande ändamål innebärande en minsk

ning av anslagsposten med 75 000 kr. 

Om riksdagen beslutar bifalla riksgäldskontorets hemställan den 28 no

vember 1974 att till förvaltningskontoret överföra riksgäldskontorets uppdrag 

all anskaffa bostäder för riksdagsledamöter m. m., erfordras för detta än

damål en ytterligare ökning av anslagsposten med ca 239 000 kr. Hyror 

för ifrågavarande bostäder m. m. beräknas till ca 234 000 kr. varför net

toutgiften för riksdagen inskränker sig till det belopp - f. n. 5 000 kr. -

som behövs för att täcka underskottet. 

Under anslagsposten Expenser har för innevarande budgetår anvisats 

2 625 000 kr. För nästkommande budgetår föreslås en uppräkning av an

slagsposten med 516 000 kr. till 3 141 000 kr. Ökningen, som uppgår till 

c;i 20 % , hänför sig dels till de procentuella prishöjningar som finans

departementet angivit som godtagbara under vissa delposter, dels till de 

stora prishöjningar som ägt rum avseende papper och plastvaror. Anslags

postcn bör minskas med 43 000 kr. som anvisats som engångskostnad för 

utrustning av filmsal och vissa maskiner till snickeriverkstaden. 

Under anslagsposten Publikationstryck är för innevarande budgetår an

visade 225 000 kr. varav 80 000 kr. avser riksdagens skoltjänst och 75 000 

kr. framställning av en ny riksdagsbroschyr. Kostnaderna för riksdagens 

skoltjänst har för nästkommande budgetår upptagits under anslaget B 4. 

Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade informationsverk

samhet varför här ifrågavarande anslagspost kan minskas med 80 000 kr. 

Under anslagsposten Övriga utgifter har för innevarande budgetår anvisats 

142 000 kr. Anslagsposten biir uppföras med 426 000 kr., varav bl. a. för 

riksdagens öppnande avses 100 000 kr. och kostnader för måltidssubven

tionering för övertidsarbctande tjänstemän 35 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 

att till Den inre rik~dag~/örvaltningen: Förva/rningskosrnader for bud

getåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av 42 035 000 kr. 

B 2. Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för riksdagstrycket m. m. 

1973/74 Utgift 

1974175 Anslag 

7099 617 
7 ()()()()()() 

1975176 Förslag 9 200 000 
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Utgifier 
T ryckpappcr 
Riksclagshamllingar 

T ryckningskostnader 
Bokbinderi kostnader 
Kommittetryck 

Särskilda uppbördsmede/ 
Försiiljning av riksdagstryck 

1974175 Bcriilrnad 
Jndring 
1975176 

-----------

1 118 000 

5 327 000 
1 554 000 

1 000 

8 000000 

- l 000000 

7 000000 

+ 335 000 

+ 1 600000 
+ 465 000 

+ 2400 000 

+ 200000 

+ 2 200000 

Enligt meddelande från Svenska tryckeriföreningen har priserna för sätt

nings-, trycknings- och bokbinderiarbeten under tiden den I april 1973 -

den I april 1974 stigit med ca 14 % , priserna på papper med ca 25 % och 

tryckfårgspriserna med ca 30 % . Med hänsyn till väntade ytterligare pris

höjningar under resterande del av innevarande budgetår och under näst

kommande budgetår föreslår förvaltningsstyrelsen en ökning av anslags

posten med ca 30 % . Som en följd av ökad försäljning torde inkomsterna 

komma att öka med ca 200 000 kr. Nettoökningen av anslaget beräknas 

sålunda till 2 200 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdag!iförvaltningen: Kostnader.för riksdagstrycket 

m. m. för budgetåret 1975/76 anvisas ett förslagsanslag av 

9 200 000 kr. 

B 3. Den inre riksdagsförvaltningen: Utgivande av särskilda publikationer 

1973/74 Utgift 174 601 Reservation 151 883 
1974175 Anslag 255 000 

1975176 Förslag 155 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utgivningen av riksdagens årsbok 

och arbetet på ett sammanfattande person- och sakregister till riksdagens 

protokoll med bihang för åren 1961-1970 00-årsregistret). 

Utgifterna tör årsboken uppgick för budgetåret 1973174 till 174 601 kr. 

På grund av att redigeringsprinciperna blivit föremål for en översyn som 

bl. a. medfört ett mindre antal sidor torde ingen ökning av tidigare beräknade 

medel för årsboken - 155 000 kr. - behöva ske. Anvisade medel för bud

getåret 1974/75 uppgår till 255 000 kr. varav 100 000 kr. är avsedda för 

översättning av Sveriges grundlagar till främmande språk. Med hänsyn till 

att denna utgift avser innevarande budgetår kan anslaget minskas med 

100 000 kr. Ca 5 000 kr. beräknas intlyta vid försäljning. 

Framställningen av 10-årsregistrct pågår och utgåvan beräknas kunna far-
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digställas innevarande budgetår, varvid reservationsbeloppet från budgetåret 

1973174 beriiknas tas i anspråk. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

att till Den inre riksdagfi/Ön•altningen: Utgivande av särskilda publi
kationer for budgetåret 1975/76 anvisas ett reservationsanslag 

av 155 000 kr. 

B 4. Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade informations
verksamhet 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 600 000 
1975/76 Förslag 475 000 

Anslaget tillkom genom riksdagens beslut i anledning av förslag från riksda

gens informationsutredning<K U 1974: 19). 
Från anslaget bestrids kostnader dels för viss serviceverksamhct till mass

medier, dels for informationsmaterial etc. till besökande i riksdagshuset, samt 

dels for riksdagens skoll.hinst. 

För nästa budgetår beräknas ett anslag på 475 000 kr. Minskningen beror på 

att även lönekostnaderna har upptagits i budgeten för budgetåret 1974175. 
Medel härför har for nästkommande budgetår beräknats under anslaget B I. 
Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader. 

Förvissserviceverksamhet till massmedier beräknas nästa budgetår 150 000 
kr. Härav utgör 120 000 kr. kostnader för TT:s bevakning av nyhetsmaterial 

med lokal och regional anknytning och 24 000 kr. kostnader för kursverksam

het for massrnecl iepersonal. 

För inforrnationsmaterial till besökande i riksdagshuset beriiknas 10 000 kr. 

under nästa budgetår. 

Riksdagens skoltjänst har under innevarande budgetår beräknats kosta 

80 000 kr., vilket belopp har upptagits under anslaget B I. Den inre riks

dagsförvaltningen: Förvaltningskostnader. Verksamhetens omfattning skall 

enligt riksdagens beslut öka, varför 315 000 kr. bör anvisas för detta ändamål 

för nästkommande budgetår under här ifrågavarande anslag. Härav utgör 

200 000 kr. kostnader för en film om riksdagen i arbete. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdagfiförvaltningen: Riksdagens utåtriktade i11for

mationsverksamhet för budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsan

slag av 475 OOOkr. 



Prop. 1975: l Bilaga 18 Riksdagen och dess verk m. m. 17 

C. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 
C. Allmänt kyrkomöte 

1973/74 Utgift 29 
1974175 Anslag 50 000 
1975/76 Förslag I 779 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för allmänt kyrkomöte. Om allmänt 

kyrkomötes sammansättning och verksamhetsformer föreskrivs i kyrkomö
tesförordningen (1949:174) samt arbetsordningen för det allmänna kyrko
mötet den 7 december 1948. Grunderna för beräkning av ledamöternas ar
voden och resekostnadsersättningar finns angivna i kungörelsen (1963:408) 
om ersättning till ledamot av allmänt kyrkomöte. 

Under år 1975 hålls allmiint kyrkomöte. Riksdagens förvaltningskontor 
har. i samråd med företrädare for detta kyrkomöte, beräknat kostnaderna 
för mötet med utgångspunkt i utgiftsstatcn för 1970 års kyrkomöte och 
gällande bestämmelser om arvoden, traktamenten och resekostnadsersätt
ningar m. m. 

På motsvarande siitt som nu sker beträffande beräkning av socialförsäk
ringskostnader for riksdagens ledamöter <BaU 1969:28) har forvaltningskon
toret under förevarande anslagspost till arbetsgivaravgifter beräknat de fak
tiska utgifterna for kyrkomötets ombud. 

Övriga kostnader under denna anslagspost såsom lokalkostnader inklusive 
utgifter för bevakning, for uppvärmning och lokalhållning i övrigt har inte 
ansetts böra belasta kyrkomötets kostnader. 

.. 111.1/ag 
Arrnden till kvrkomötcts ombud 
T rak1amc111sersiit1ningar 
Arbetsgivaravgifter 
al arbetsgivaravgift till den allm:inna sjukforsäk

ringcn 
bl arbctsgivaravgili till den allmiinna till~iggspcnsio

neringen 
cl lönegarantiavgift 
d) arhetsgivaravgift till arhetslöshc1smrsiikringen 

och det kontanta arbetsmarknadsstötkt 
c) sociallörsiikringsavgift till folkpensioneringen 
Reseer<i l t ni mm r 
Avlöningar tiTI 1jäns1emii11 inkl. lön~kostnadspåliigg 
Lnl<.alkostnatkr 
Expenser (inkl. tryckningskostnadcr) 

Kronor 

Särsk. upphördsmedel 
Försiiljning av kyrkomötets tryck. m. m. 

Summa kronor 

1970171 

421 00(). 
184 000 

4 000 

8000 

s 000 

75 000 
238 000 

7000 
165 000 

I 107 000 

- 6000 

I 101 000 

Beräknad 
Undring 
1975176 

+ 184 000 
+ 25 000 

+ 17 O<Xl 

+ 6000 
+ 100 

3800 
+ 12 500 
+ 19 000 
+ 308 000 

7 000 
+ 117 200 

+ 678 000 

+ 678 000 
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Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Allmänt f...yrkomöre för budgetåret 1975176 anvisas ett för

slagsanslag av I 779 000 kr. 
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0. RIKSDAGENS VERK 
D. 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

l973/i4 Utgif1 
1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

Personal 
I landl~iggande pcrsnnal 
Övrig personal 

,j nslag 
Lönclwst n;1dcr 
'.';jukv:1rd 
R.:secrs~ilt ningar 
D;ir.iv utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
l'uhlikatiunstrv'k 

6 794 041 
7 338 000 
8 527 000 

Kllstnad.::r for. maskinell knntrnll av inliista vinster 
Obligatinn..;sortcring genom auwnwisk datahc-

handling 
Kostnader li'ir vins1u1lu11ning pa premielånen 

SänJ..ilda llf'[Jbiird.1111ed!'I 
Fi.irs~iljning av puhlikatiuncr 
lnk1)111s1cr i samhand med data-

ma.;;kindragning 111. 111. 

I 000 

69 000 

I 974175 

28 
78 

+ 

Beriiknad 
iindring 
1975176 

106 + 

5 4SR 000 
35 000 
20000 

H 
I 000000 

408 000 
32 000 

210 000 

150000 
65000 

7 408 000 

70 000 

7 3311000 

+ 788 000 

+ 10000 
(+ 5 000) 
+ 64 000 
+ 82 000 
+ 5 000 
+ 160000 

+ 90000 
+ \0000 

+ 1209000 

+ 20000 

+ 1 1119 000 

Riksgiildskontorel har som huvudsaklig uppgift all ombesörja den statliga 
upplåningen och förval!a statsskulden. Emissionsverksamheten har under 
senare år varit omfattande. En fortsall livlig emissionsvcrksamhct förutses. 

Kontorets lönekosrnader beräknas stiga med 788 000 kr. under 1975176 
i förhållande till anslaget for innevarande budgetår. beroende främst på höjd 
liinenivå och ökat lönekostnadspålägg. Anslagsposterna Kost11ader./ör ma
ski11ell kontroll av inlösra vi11ster och Ohligationssortering ge11om automatisk da-

1abcha11dli11g har uppriiknats med 160 000 kr. resp. 90 000 kr. till följd av 
beriiknad ökning av arbetsvolymen och stigande priser. 

Fullmiiktigc i riksgäldskontorct föreslår 
all till Riksgäldsko11tore1: Förvalrningskos111ader för budgetåret 

1975176 anvisas ett förslagsanslag av 8 527 000 kr. 
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D 2. Riksgäldskontoret: Kostnader vid emission av statslån m. m. 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag 

1975176 Förslag 

I. Obligationspapper 
2. Viirdepapperstryck 
3. Annonsering m. m. 

6 702 433 

5 325 000 

6 600000 

1974175 

125 000 
800000 

4 400 000 

5 325 000 

Beräknad 
iindring 
1975176 

+ 175 (){)() 
+ 300000 
+ 800000 

+ I 275 000 

Utgifternas storlek är beroende av den statliga upplåningens omfattning 

och inriktning. Anslaget belastades 1973174 med 885 000 kr. utgörande kost

nader i samband med av statens vattenfallsverk företagen utländsk upp

låning, som av riksgäldskontoret bokföres såsom statsskuld. Belastningen 

på anslaget för innevarande år beräknas nu till närmare 6 000 000 kr. Vid 

beräkningen av anslaget 1975/76 har antagits en fortsatt omfattande emis

sionsverksamhet. 

fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgä/dskontoret: Kostnader l'id emission av statslån m. m. 

för budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av 6 600 000 

kr. 

D 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparandet 

1973174 Utgift 260 763 

1974175 Anslag 320000 

1975176 Förslag 330 000 

I. Vinstutlollning 
2. \riformation om vinstutlottning 
3. Ovrigt 

1974175 

10000 
300000 

10000 

320 000 

+ 

+ 

Beräknad 
iindring 
1975176 

10000 

10000 

Fullmäktige i riksgäldskontoret handhar administrationen av nya lön

sparandet, bl. a. den årliga vinstutlottningen. Anslag till vinster i vinstut

lottningen samt sparkampanj för budgetåret 1975/76 äskas under sjunde 

huvudtiteln. 
Under förevarande anslag beräknas för administrationskostnader i sam

band med utlottningen 20 000 kr. För information om vinstutlottning och 
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delgivande av utlottningsresultat, bl. a. genom annonsering i dagspress, be

räknas 300 000 kr. I beräkningen har inte medtagits kostnader för det arbete 

som i samband med utlottning och information utföres av riksgäldskontorets 

egen personal. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader for lönsparandet 

för budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av 330 000 

kr. 

D 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med premie
ring av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

1973174 Utgift 

1974175 Anslag I 000 

1975176 Förslag I 000 

Kungl. Maj:t har bemyndigats att, om konjunkturläget motiverar det. 

besluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär 

skatt i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering 

av visst frivilligt sparande. Riksgäldskontoret skall handha administrationen 

vid eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetåret 1975176 

uppföras med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgä/dskontorer: Administrationskostnader i samband med 

premiering av.frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 
för budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av I 000 kr. 

DS. Riksdagsbiblioteket: Förvaltningskostnader 

1973174 Utgift 1 765 848 

1974175 Anslag I 723 000 
1975176 Förslag 2 092 000 

Riksdagsbiblioteket är främst avsett for riksdagen, dess delegationer och 

verk, kyrkomötet, Kungl. Maj:ts kansli och de centrala ämbetsverken samt 

av Kungl. Maj:t förordnade eller jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande till

satta kommitteer. Biblioteket skall därjämte, i den mån dess uppgifter inte 

därigenom åsidosätts, betjäna dem som bedriver forskning eller allvarliga 

studier. 

Reglemente för riksdagsbiblioteket har fastställts av riksdagen den 15 

december 1966 (RFS 1967:18). 
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Riksdagsbib/ioteket 

1974/75 Beriiknad 
~indring 
1975176 

--- --------
Personal 
Handlliggamlc personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsiillningar 
Expenser 
Puhlikationstryck 

18 
8 

26 

I 548 000 
8 000 
8 000 

104 000 
55 000 

l 723 000 

+ 179 f)(J() 

+ 70000 
+ 120 000 

+ 369 000 

Avtalet om löner 1974 för tj~instemän hos riksdagen och dess verk medför 
ökade lönekostnader med ca 179 000 kr . 
. Anslagsposten Publikationstryck torde böra ökas med 20 000 kr. för Ars

bibliografien och 50 000 kr. för nyförvärvsförteckningarna samt 50 000 kr. 
för en fotografisk utgåva av en del av huvudkatalogen 1946-1965. Anslags
posten Expenser torde böra ökas med 70 000 kr. därav för anskaffning av 
en läsapparat med fotografisk utrustning 20 000 kr. samt av terminalut
rustning för bibliotekets utnyttjande av databanken för de svenska biblio
tekens utländska rnaterial(LJBRIS)med 50 000 kr. 

Rikwlagens förvalt ningsstyr<'lse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medclsbe
räkningen och föreslår 

att till Riksdagsbib/ioteker: Fön·altningskostnader för budgetåret 
1975176 anvisas ett förslagsanslag av 2 092 000 kr. 

D 6. Riksdagsbiblioteket: Bokinköp och bokbindning 

1973174 Utgift 

1974/75 Anslag 
1975/76 Förslag 

R iksdagsbiblioteket 

382 013 

520 000 
660000 

Reservation 42 721 

Kostnadsökningen beror på prenumeration på Förenta nationernas utgåva 
av publikationerna på mikrofiche med en engångskostnad på 56 000 kr. och av 
prisstegringen för bokinköp och bindning, som beräknas till 12 % . 
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Biblioteket har från riksdagens förvaltningskontor övertagit anskaffningen 
av tidningar och tidskrifter, varvid de medel förvaltningskontorct disponerat 
för ändamålet överförts till biblioteket. Med hänsyn till svårigheten att för
utse de höjningar av priserna på tidningar och tidskrifter som kan komma 

att ske med täta intervall under såväl innevarande som n~istkommande 
budgetår föreslås att anslaget, som nu är reservationsanslag, omvandlas till 

förslagsanslag. 

Riksdagens .förvaltningss~vrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe

riikningen och föreslår 
att till Riksdagsbiblioteket: Bokinköp och bokbindning får budgetåret 

1975176 anvisas ett förslagsanslag av 660 000 kr. 

D 7. Riksdagens ombudsmannaexpedition 

1973/74 Utgift 4 935 537 
1974/75 Anslag 5 180 000 

I 975176 Förslag 5 860 000 

Riksdagens ombudsmän skall ha tillsyn över att de tjänstemän och andra, 
som iir underkastade fullständigt ämbetsansvar, i sin tjänsteutövning efter
lever lagar och andra författningar och i övrigt fullgör sina åligganden. Om

budsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftningen avhjälps och 
för att enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning främjas. 

Av riksdagen antagen instruktion för riksdagens ombudsmän har kun
gjorts av Kungl. Maj:t elen 29 december 1967 med ändring den 29 december 
1970 (RFS 1970:10). 

Riksdagens ombudsmän 

1974175 Ber:iknad 
:i ml ring 
1975176 

P1·rso11al 
l_lamlliiggande personal 30 + 2 
Ovrig personal 24 

54 + 2 

.411.1/ag 
Lönekostnader ..\ 383 000 + 600000 
Sjukvård 10000 + 8 000 
Rcsecrs~itiningar 130000 

Oiirav utrikes resor (10 000) 
Lokalkostnader 419000 + 38 000 
Expenser 238 000 + 34000 

5 180000 + 680000 
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Arbetsbelastningen är alltjämt mycket stor. lnspektionsverksamheten har 

en betydande omfattning med en målsättning av ca 30 dagars inspektion 

för varje ombudsman, vartill kommer de inspektioner som utförs av de 

ställföreträdande ombudsmännen och av tjänstemän på ombudsmännens 

vägnar. 

Antalet nya ärenden år 1974 är i huvudsak lika stort som föregående 

år. 

Anslagsberiikningen i vad avser lönekostnader grundar sig på nu tillämpad 

organisation. Ökningen under anslagsposten hänför sig till avtalet om löner 

1974 för tjänstemän hos riksdagen och dess verk. Några väsentliga avsteg 

därifrån torde inte böra ske innan resultatet av den beslutade översynen 

av JO-institutionen föreligger (KU 1972:19). En viss ökning av personalen 

är dock erforderlig på grund av arbetsbelastningen. Sålunda avses ytterligare 

två föredragande anställas mot arvode. De på staterna upptagna lönerna 

för tre amanuenser har utnyttjats för anställande! av juris kandidater som 

ett led i deras tingsutbildning. Efter prövning i varje fall kan sex månaders 

tjänstgöring hos JO få tillgodoräknas som tingsutbildning. F. n. är en sådan 

juris kandidat anställd. Ökat behov av skrivhjälp m. m. har medfört en 

ökning av personalen med en kansliskrivare. 
Enligt uppgift från byggnadsstyrelsen uppgår hyran för lokalerna för bud

getåret 1975/76 till 353 000 kr. Lokalkostnaderna beräknas till 457 000 kr. 

(hyror 353 000 kr. + löner till lokalvårdare 88 000 kr. + övriga utgifter för 

städning 6 000 kr. + bevakning 10 000 kr.). Här ifrågavarande anslagspost 

föreslås sålunda uppräknad med 457 000 kr. 

Med hänsyn till anslagsbelastningen under anslagspostcn till expenser 

under föregående budgetår bör anslagsposten uppräknas med ytterligare 

34 000 kr. (telekostnader 5 000 kr., fotokopiering 9 000 kr., skrivmatcriel 
m. m. 15 000 kr. och bokinköp, bindning av böcker m. m. 5 000 kr.). 

Riksdagens .förvaltningssryrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe

räkningen och föreslår 

att till Riksdagens ombudsmannaexpedirion för budgetåret 197 5/76 

anvisas ett förslagsanslag av 5 860 000 kr. 

D 8. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1973174 Utgift 2 210 169 

1974175 Anslag 2 030 000 

1975176 Förslag 2 285 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision utöva 

kontroll av den statliga finansförvaltningen. I detta syfte skall de tillse att 

statens inkomster inflyter i behörig ordning, att en god hushållning iakttas 
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med statens medel och att statens tillgångar utnyttjas efter rationella grunder. 
Revisorerna skall särskilt undersöka den sakliga effekten av myndighe

ternas medelsdispositioner samt ändamålsenligheten av tillämpade organi
sationsformer och arbetsmetoder. De skall påtala förhållanden som de lin ner 
otillfredss@landc och sträva efter att befrämja kostnadsmedvetandet inom 
den statliga och statsunderstödda verksamheten. 

Av riksdagen antagen instruktion för riksdagens revisorer har kungjorts 

av Kungl. Maj:t den 29 december 1970 (SFS 1970:949). 

Revisorerna 

1974/75 Beriiknac.l 
iindring 
1975176 

Personal 
11andliiggande personal 13 
Ov rig personal 5 

18 

Anslai: 
Arvoden till revisorerna 122 000 
Lönekostnader I 624 000 + 235 000 
Sjukvård 5 000 
Rcsccrs~illningar 50000 
Lokalkostnader 160000 + 20 000 
Expenser 69000 

2 030 000 + 255 000 

Avtalet om löner 1974 för tjänstemän hos riksdagen och dess verk medför 
ökade lönekostnader med 135 000 kr. Av återstoden - 100 000 kr. - hänför 
sig ca 50 000 kr. till lönekostnaderna för den assistenttjänst i Fe 2 som 
revisorerna med stöd av giillande bestiimrnclscr beslutat inrätta fr. o. m. 
den 1 oktober 1974, medan 50 000 kr. avser anlitande av erforderliga, ut
omstående experter. 

Riksdagens .förvaltningsstyre/se 

Riksdagens förvaltningsstyrefse har inte något att erinra mot rnedelsbe
räkningen och föreslår 

att till Rihdagens re1•isorer och deras kansli för budgetåret 1975176 
anvisas ett förslagsanslag av 2 285 000 kr. 

D 9. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltningskost
nader 

1973174 Utgift 1 147 376 
1974175 Anslag 1 343 000 
1975176 Förslag 1 445 000 
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Nordiska rådet, vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet) 

1962 med ändringar 1971 och 1974, är ett organ för samråd mellan de nor

diska ländernas riksdagar och regeringar. Färöarna och Åland deltar i rådets 

arbete. 

Rådet består av 78 valda medlemmar, av regeringsrepresentanter och av 

representanter för Färöarnas landsstyre och Ålands landskapsstyrelse. 

Delegationen 

Pemmal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden för medlemmars deltagande i sammantrii-

den 
Arvoden fdr medlemmar av arbetsutskottet 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersätt ni ngar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1974175 

6 
7 

13 

17000 
8000 

856000 
8000 

200000 
87000 

167 000 

I 343 000 

+ 

+ 
+ 
+ 

Beräknad 
ändring 
1975176 

68 000 

13000 
21 000 

102 000 

Sveriges riksdag väljer 18 medlemmar. Dessa utgör tillsammans med av 

regeringen utsedda representanter rådets svenska delegation. Delegationen 

bistås i sin verksamhet av ett kansli. 

Avtalet om löner 1974 för tjänstemän hos riksdagen och dess verk medför 

ökade lönekostnader med 68 000 kr. 
Anslagsposten Expenser har ansetts böra uppräknas med 21 000 kr. med 

hänsyn i första hand till de starkt ökande papperskostnaderna. 

Riksdagens förvaltningssTyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe

räkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvalt
ningskostnader för budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag 

av 1 445 000 kr. 
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D 10. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemen
samma kostnader för Nordiska rådet 

1973/74 Utgift 
1974175 Anslag 
1975/76 Förslag 

Delegationen 

1510172 
I 773 000 
I 834 000 

Riksdagen beslöt den 24 maj 1973 att godkänna tilläggsprotokoll om Nor
diska rådets presidiesekretariat och dess rättsliga ställning, vilket underteck
mus av Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar den 
15 maj 1973. Riksdagens beslut innebär som bekant att samma principer 
som föreslagits gälla ministerrådets sekretariat i proposition 1973: 122 an
gående godkännande av överenskommelse om Nordiska ministerrådets se
kretariat och deras rättsliga ställning kommer att tillämpas för presidiesek
retariatcts del. Överenskommelsen innehåller bl. a. bestämmelse om ett 
speciellt avgiftsssystem för sekretariatspersonalen. Detta innebär att skatten 
ersätts av avgift som tillfaller sekretariaten. Detta system tillämpas på pre
sidiesekretariatet efter regler som utformats i samarbete mellan presidiet 
och finansdepartementet. 

Rådets presidium har för 1975 antagit en budget om 4 075 000 kr. 
I följande sammanställning upptas Sveriges andel, beräknad efter 45 % 

av hithörande budgetkostnader. 

Andel i gemensamma kostnader.för Nordiska rådet 

I. Arvoden och löner 
2. Förvaltningskostnader 
3. Resecrsättningar 
4. Rådets tryck 
5. Information 
6. Konferenser 

Inkomster 

Riksdagens forval111i11gss~vrelse 

832 500 
162 ()()() 
112 500 
562 500 
358 ()()() 
54000 

2 081500 

- 247 500 

1834 000 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i ge
mensamma kostnader.för Nordiska rådet för budgetåret 1975176 
anvisas ett forslagsanslag av I 834 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E 1. Kommitteer m. m. 

1973174 Utgift 429 545 

1974175 Anslag 770 000 

1975176 Förslag 515 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommitteer och utredningar genom 

särskilda sakkunniga m. m. 

Kostnaderna får budgetåret 1975176 beräknas för den inre riksdagsför

valtningcn till ca 505 000 kr. och for riksgäldskontoret till ca 10 000 kr. 

Medel har bertiknats för de av talmanskonferensen tillsatta utredningarna 

om riksdagens informationsbehov (KlJ 1972:25) ca 415 000 kr., för översyn 

av utskottens personalorganisation <TK 1973:5) och översyn av riksdagens 

arbetsformer ( KU 1973:26) ca 40 000 kr. samt for riksdagshusutredningens 

projektkommitte ca SO 000 kr. 

Anslagsposten kan minskas med 255 000 kr. med hänsyn till att kom

mitten för utredning om riksdagens ombudsmäns uppgifter och arbetsformer 

beräknas avsluta sitt arbete under innevarande budgetår. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1975/76 anvisas ett för

slagsanslag av 515 000 kr. 

E 2. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

Anslaget är avsett för täckning av de merkostnader som kan väntas upp

komma till följd av förestående löneöverenskommelser, vilkas ekonomiska 

konsekvenser prövas av riksdagens lönedelegation. 
I princip behöver ytterligare medel för löneökningar som berör redan an

visade förslagsanslag inte anvisas. Medelsanvisningen under sådana anslag 

är inte till summan begränsad av riksdagen. Riksdagens medgivande till 

anslagsöverskridande m. m. erfordras endast för löneökningar som faller 

på obetecknade anslag och reservationsanslag. Under sextonde huvudtiteln 

finns vissa reservationsanslag, från vilka bestrids arvodeskostnader som bru

kar uppräknas med beaktande av tilläggen till de statsanställdas löner. Under 

hänvisning till vad som anförts om motsvarande anslag under sjunde hu

vudtiteln förordas en medelsanvisning av 1 000 kr. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Täckning av merkostnader.för löner och pensioner m. m. för 

budgetåret 1975176 anvisas ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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Register 

DRIFTBUDGETEN 

Sextonde huvudtiteln 

Sid. 
2 INLEDNING 

3 ANSLAGEN 

i\. Riksdagen 

3 I. Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 
3 2. Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 
4 J. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 
5 4. Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 
5 5. Parlamentariska delegationer 
6 6. Bidrag till studieresor 
6 7. Representation m. m. 
7 8. Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 
8 9. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

10 IO. Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 
I 0 11. Kontors hjälp till riksdagsledamöter 
11 12. Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. Il. 
11 I 3. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

R. Den inre riksdai:sfönaltnini:en 
12 I. Förvaltningskostnader 
14 2. Kostnader för riksdagstrycket m. m. 
15 3. Utgivande av särskilda publikationer 
16 4. Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet 

c. Allmänt k)·rkomöte 

17 I. Allmänt kyrkomöte 

I>. Riksdai:ens \'erk 

Riksgä/dskontoret 
19 I. Förvaltningskostnader 
20 2. Kostnader för emission av statslån m. m. 
20 3. Administrationskostnader för lönsparandet 
21 4. Administrationskostnader i samband med premiering av fri-

villigt sparande av överskjutande preliminär skatt 

Riksdagsbib/ioteket 
21 5. Förvaltningskostnader 
22 6. Bokinköp och bokbindning 
23 7. Riksdagens ombudsmannaexpedition 
24 8. Riksdagens revisorer och deras kansli 

Nordiska rcidet5 svenska delegation och dess kansli 
25 9. Förvaltningskostnader 
27 IO. Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

F.. Din•rse 

28 I. Kommitteer m. m. 
28 2. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

Summa kr 

31 638 000 
6 957 000 

275 000 
I 632 000 

200000 
120000 
125 000 
187 000 
55 000 
30000 

I 100000 
6 900000 

425 000 

49 644000 

42 035 000 
9 200000 

155 000 
475 000 

51865000 

1779000 

l 779000 

8 527 000 
6 600000 

330000 

I 000 

2 092 000 
660000 

5 860000 
2 285 000 

I 445 000 
I 834 000 

29 634 000 

515000 
I 000 

516000 

133 438000 





Bilaga 19 till budgetpropositionen 1975 

Riksgäldsf onden 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975176 såvitt avser riksgälds

fonden 

Med skrivelse den 14 november 1974 har riksgäldskontoret överläm

nat förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1975/76. På ut
giftssidan tas i detta förslag upp räntor till ett belopp av 4 554 00 l 000 
kr. samt kapitalrabatter, kursförluster och diverse utgifter om samman
lagt 29 102 000 kr. Av utgiftsräntorna hänför sig 2 125 milj. kr. till de 
räntelöpande obligationslånen. Fördelningen av detta belopp på de olika 
lånen framgår av följande sammanställning. 

Specifikation av ränta pd räntelöpande obligations/dn 
1934 års 3 % lån av 30/12 
1937 " 3 % amorteringslån av 1/2 
1937 .. 3 % .. .. 1/3 
1941 " 3 1/2 % lån av 15/12 
1942 " 3 1/2 % " " 15/8 nr 1 
1943 .. 3 1/2 % .. .. 15/3 .. 3 
1943 .. 3 1/2 % .. .. 15/4 " 4 
1943 .. 3 1/2 % .. .. 1/11 .. 7 
1944 .. 3 1/2 % .. .. 15/3 " 9 
1944 .. 3 1/2 % .. .. 15/12 " 10 
1945 .. 3 % 1/7 " 11 
1945 " 3 % 1J11 " 12 
1946 .. 3 % 1/2 .. 13 
1946 .. 3 % 15/12 " 14 
1951 .. 3 1/2 % .. " 15/6 " 19 
1952 .. 3 1/2 % .. .. 10/2 " 20 
1953 .. 3 1/2 % .. .. 5/10 " 31 
1953 .. 3 1/2 % .. .. 14/12 .. 32 
1955 .. 4 1/2 % .. .. 9/5 " 42 
1956 .. 4 1/2 % .. .. 20/3 " 43 
1956 .. 4 3/4 % .. .. 10/12 " 46 
1959 .. 5 % .. .. 5/10 " 62 

1 Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 19 

Kr. 
4 363 572 
1300518 

899 865 
10 838 895 
Il 041 069 
7 881 258 

12 368 020 
Il 031 405 

7 281 330 
16 732 380 
10 776 570 
6 470 550 

17 494 860 
6 475 290 
8 601 583 
6 949 915 
6970145 
6 955 620 

19 543 028 
Il 250 000 
9 519 000 

15 000 000 

Prop. 1975: 1 
Bilaga 19 
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1963 års 4 1/2 % lån av 15/3 
1963 .. 5 1/4 % .. .. 15/11 
1964 .. 5 1/4 % .. " 18/3 
1964 .. 5 3/4 % .. .. 19/3 
1964 .. 6 o: 17/12 
1965 .. 6 ~r 18/3 
1966 .. 63/4 % .... 16/9 
1967 .. 5 3/4 % " " 17/11 
1968 .. 6 1/2 % .. .. 19/3 
1968 .. 61/4 % .. " 2/5 
1968 .. 6 % 25/10 
1969 .. 6 % 23/1 
1969 .. 6 3/4 % .. " 5/6 
1969 .. 7 1/4 % .. .. 3/9 
1970 " 7 1/4 % amorteringslån av 20/1 
1970 " 7 1/4 % lån av 19/5 
1970 .. 7 1/4 % " .. 10/11 
1971 " 7 1/4 % amorteringslån av 8/6 
1971 " 7 1/4 % lån av 15/9 
1972 " 7 % .. .. 20/1 
1972 .. 6 3/4 % .. .. 15/3 
1972 " 7 % " " 9/6 
1972 " 7 % amorteringslån av 10/6 
1972 " 6 1/2 % lån av 15/11 
1973 .. 7 % .. .. 10/1 
1973 " 6 1/2 % .. " 18/3 
1973 " 7 % .. .. 11/4 
1973 .. 7 % " .. 10/6 
1973 " 6 % 18/9 
1973 " 7 % 10/ll 
1973 " 5 1/2 % .. " 18/11 
1974 " 7 % " " 10/1 
1974 " 6 % .. .. 15/2 
1974 .. 7 % 10/2 
1974 .. 7 1/2 % .. " 10/4 
1974 .. 7 1/2 % .. .. 10/7 
1974 .. 8 % .. " 10/9 

nr 71 
" 76 
.. 77 
.. 78 
" 81 
" 82 
" 84 
•• 87 
" 88 
" 90 
" 92 
.. 93 
.. 94 
" 95 
" 96 
" 97 
.. 98 
" 99 
" 100 
.. 102 
" 104 
" 105 
" 106 
" 107 
.. 108 
" 109 
" 111 
" 112 
.. 113 
.. 114 
" 115 
" 116 
" 117 
" 118 
" 119 
" 120 
" 121 

2 

Kr. 
18 000000 
15750000 
10 558 853 
18 689 513 
16 008 600 
24 000 000 
30375 000 
31625000 
39 000000 
43 750 000 
46 500000 
48 000000 
60 750000 
58 000 000 
65 250000 
58 000000 
58 000000 
58 000000 
65 250000 
63 000000 
35 437 500 
56 000000 
38 500000 

103 999 800 
49 000000 

104000000 
56000 000 
56000000 

110000000 
71750000 
48 125 000 
51 800 000 
75 000000 
64 750 000 
63 750000 
38 250000 
64000000 

Summa kr. 2 124 614 139 

Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppgå till sammanlagt 
365 milj. kr. Fördelningen på de olika lånen framgår av följande sam
manställning. 

Specifikation av vinster pd premieob/igations/dn 
B-lånet 
1965 års premielån 
1967 " " 
1968 " första premielån 
1968 " andra " 
1969 " premielån 
1970 " första premielån 
1970 " andra " 
1971 " premielån 
1972 " första premielån 
1972 " andra " 
1973 " första premielån 
1973 " andra " 
1974 " första " 
1974 " andra 
1974 " tredje .. 

Kr. 
2 820000 
8 300000 

31900000 
15 950000 
13 200000 
24000000 
21875000 
17 500000 
17 700000 
35 400000 
17 700000 
32 600000 
25 200000 
35 600000 
23 740000 
42000000 

Summa kr. 365 485 000 
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Inkomsterna på riksgäldsfonden beräknas till 83 103 000 kr. Förslaget 
till stat utvisar således ett underskott av 4 500 milj. kr. som bör föras 
av på statsbudgeten. Detta innebär en ökning med 1 025 milj. kr. i för
hållande till det underskott som har tagits upp i riksstaten för inne
varande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna bilagda förslag till stat för riksgäldsfonden för bud
getåret 1975176 (bilaga 19.1), 

2. för Riksgäldsfonden på driftbudgeten för budgetåret 1975/76 
ta upp ett underskott av 4 500 000 000 kr. 
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Bilaga 19. 1 

Förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1975/76 

Utgifter 

A. Räntor pd statsskulden: 
1. Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis 
2. Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 
3. Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis 
4. " " sparobligationer, förslagsvis 

Kr. 
2125 000000 

365 000000 
127 000 000 
190 000000 

5. " upplåning i utlandet för statens vattenfallsverk, 
förslagsvis 9 300 000 

6. " av staten övertagna lån, förslagsvis 160 000 
7. " " lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., förslagsvis 60 000 000 
8. Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (den s.k. Guadeloupe-räntan) 300 000 
9. Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i 

k:v. Lejonet i Stockholm 
10. Ränta på konung Carl XIII:s hemgiftskapital 
11. " " Göta kanals reparationsfond 
12. " kortfristig upplåning hos banker m. fl., förslagsvis 

90000 
7 500 
7045 

50000000 
1175000000 

452 136 455 
13. " skattkammarväxlar, forslagsvis 
14. " beräknad ny upplåning, förslagsvis 

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

C. Diverse utgifter: 
I. Försäljningsprovisioner m. m., förslags1·is 
2. Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis 
3. Övriga diverse utgifter, förslagsi•is 

Inkomster 

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

B. Uppgäld och kursvinster: 
1. Uppgäld 
2. Kursvinster 

C. Diverse inkomster: 

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

Underskott att avföras ptl statsbudgetens driftbudget 

I 000 
I 000 

20 000000 
9 000000 

100000 

4554 001000 

2000 

29 100 000 

Summa kr. 4 583 103 000 

I 000 
70 000000 

1 000000 
3 500000 

1 000 
1 000 

74501000 

2000 

8 000000 
300000 
300 000 8 600 000 

83103 000 

4500000000 

Summa kr. 4 583 103 000 

KUNGL.BOKTR. STOCKHOLM 1975 7~0519 
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Avskrivning av nya 
kap i talinvesteringar 

r:INANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975176 såvitt avser avskriv

ning av nya kapitalinvesteringar. 

Under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar uppförs 

anslag för täckning av den formella investeringsförlust som enligt gäl

lande hudgetprinciper uppstår i samband med genomförandet av nya 

kapitalinvesteringar, som inte kan eller skall förräntas till sitt fulla värde. 

I likhet med vad som gäller för investeringsanslagen ställs avskrivnings

anslagen direkt till de fondförvaltande myndigheternas förfogande. 

Föreliggande förslag till statsbudget innefattar åtskilliga anslag på ka
pitalbudgeten beträffande vilka en investeringsförlust måste beräknas. 
Jag skall nu i korthet redogöra för de fall där så är förhållandet. 1 an
slutning till denna redogörelse kommer jag att hemställa om att avskriv

ningsanslag föreslås eller tas upp med beräknade belopp i förslaget till 
statsbudget. 

lnvcsteringsförlusten bestäms utifrån statens förräntningskrav. I före
varande sammanhang anses detta överensstämma med den för varje bud

getår fastställda normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. 

Normalräntan beräknas på grundval av kostnaderna för statens lång

fristiga upplåning. Kungl. Maj:t har genom kungörelsen (1974: 289) om 

normalränta för lån från statens utlåningsfonder fastställt normalräntan 

för innevarande budgetår till 7 ,25 % . Jag har vid beräkningen av av

skrivningsanslagen följaktligen utgått från ett förräntningskrav på 

7,25 %. 

Enligt beslut av 1969 års riksdag (prop. 1969: 1bil.19, SU 1969: 117, 

rskr 1969: 295) skall under denna huvudtitel också beräknas ersättning 
för tidigareläggning av vissa investeringar. I huvudsak innebär bestäm-

Riksdaf.!en 1975. I sam/. Nr 1. Bil. 20. 

Prop.1975:1 
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mclscrna att ersättning kan utgå för anskaffningar som avser affärs
verksfond, sjöfartsverkcts fond eller statens vägverks förrådsfond och 
s<im i syssclsättningsfrämjande syfte tidigareläggs i samråd med arbets
marknadsstyrelsen. I princip skall myndigheten ersättas för de merkost
nader som tidigareläggningen förorsakar. I normalfallet kan en scha
blllllrcgel tillämpas som innebär att myndigheten får ersättning med 
10 % av anskaffningens belopp. Ersättning ifråga om anskaffningar 
som finansieras över investeringsanslag sker således genom att 10 % av 
investeringen avskrivs på förslagsvis beräknade avskrivningsanslag på 
statsbudgeten. 

Tidigareläggning av vissa arbeten av investeringskaraktär som inte är 
värdehöjande och därför finansieras med affärsverks driftmedel kan 
också förekomma i sysselsättningsskapande syfte. Aven i sådana fall bör 
myndigheterna ersättas för de merkostnader som tidigareläggningen av 
ifrågavarande arbeten förorsakar. Därvid bör i normalfallet samma 
schablonregel gälla som vid finansiering över investeringsanslag. Efter 
samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förordar jag att 
sådan ersättning får bestridas från det av arbetsmarknadsstyrelsen dispo
nerade anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder. 

Statens affärsverksfonder. I överensstämmelse med vad chefen för 
kommunikationsdepartementet förordar bör enligt gällande principer av
skrivas dels de medel som beräknats för försvarsberedskap vid telever
ket och statens järnvägar med 6 milj. kr. resp. 2,3 milj. kr., dels de medel 
som beräknats för statens järnvägars investeringar i det ersättningsberät
tigade nätet med 22,3 milj. kr. 

Statens aUmänna fastighetsfond. Enligt glillande regler för avskriv
ning av investeringar i allmänna fastighctsfonden utgör grundavskriv
ning vid nybyggnader för ämbetsverk 25 %- av anläggningskostnaden 
och vi<l nybyggnader för civilförsvaret, kriminalvården, sjukhus. forsk
ningsinstitut och skolor 50 % . Investeringar i mark avskrivs inte. 

Med tillämpning av dessa grunder bör avskrivningsanslagen i för

slaget till statsbudget föras upp i enlighet med följande sammanställning. 

Investeringar under anslaget Anskaffning av vissa skyddsrumsanlägg

ningar hör, liksom hittills, skrivas av helt. 

Anslag 

Justitiedepartementet 
Polishus m. m. 
Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

Investering ·Avskrivning 
kr. kr. 

48000000 
8000000 

1 000 
26000000 

12 000 000 
2000000 

6500000 
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Anslag 

Utrikesdepartementet 
Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig

heter för utrikesrepresentationen 

Försvarsdepartementet 
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

Socialdepartementet 
Utbyggande av karolinska sjukhuset 
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-

mentets verksamhetsområde 
Finansdepartementet 

Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
Inköp av fastigheter m. m. 
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

Utbildningsdepartementet 
Vissa byggnadsarbcten för Sveriges Radio 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartemen

tcts verksamhetsområde 
Jordbruksdepartementet 

Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 
Industridepartementet 

Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 
Kommundepartementet 

Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 
Summa kr. 

• Beräknat belopp. 

Investering 
kr. 

7 000000 

7 000 000 
2 200000 

13 000000 
2 480000 

22 645 000 

185 000 000 
25 000000 

600000 

*4 700 000 

•110 000 000 

85 000000 

3 000 000 

39 500000 
649126 000 

Avskrivning 
kr. 

I 750 000 

3 500000 
2 200000 

6 500000 
I 240000 

11323000 

55 000 000 

150 000 

*85 000 000 

42 500 000 

15()0000 

9 875 000 
241038 000 

J3eträffande anslaget till vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 

erinrar jag om alt investeringar i radiohus enligt riksdagens beslut 

(prop. 1955: 146, SU 1955: 125, rskr 1955: 288) helt skall finansieras 
med radiolicensmedel. Motsvarande finansieringsform tillämpas beträf
fande investeringar i televisionshus. Något avskrivningsanslag på stats-_ 

budgeten behövs således inte för detta ändamål. 

Försvarets fastighetsfond. För investeringar i försvarets fastighets- -

fond skall enligt gällande regler grundavskrivningsbchovet beräknas 

schlablonmässigt till 50 % av investeringar i kasernbyggnaders delfond, _ 

medan total avskrivning tillämpas för investeringar i befästningars del

fond. Nybyggnad för ämbetsverk grundavskrivs dock med endast 25 "/,. 

Investeringar i mark avskrivs inte. 

Under försvarets fastighetsfond har investeringar beräknats om sam

manlagt 297,8 milj. kr. Härav beräknas för markförvärv 16,9 milj. kr., 

för kasernbyggnader 176,5 milj. kr. och för befästningar 104,4 milj. kr. 

/\ \'Skrivningsanslagen ber(iknas till sammanlagt avrundat 192,7 ri1ilj. kr. 

Statens utlåningsfonder. Anslaget till studiemedelsfonden bör skrivas 

av hell och avskrivningsanslaget beräknas till 510 milj. kr. Till Låne-
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fonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m. tas 
upp ett investeringsanslag av 700 000 kr. Dessa lån är under viss tid rän
tefria och löper därefter med 5 % ränta. Jag tar här upp ett avskriv
ningsanslag av 338 000 kr. 

}'onden för låneunderstöd. Anslaget till län till nybyggnader vi<l er

kända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. bör skrivas av helt 
och jag tar upp ett avskrivningsanslag av 4,5 milj. kr. Från anslaget 
Lån för inrättande av alkoholfria restauranger, som upptagits med 

l05 OUO kr., utgår lån som till 1/4 utgörs av en stående räntefri del. 
Aterstoden är räntefri under de fyra första åren av en tjugoårsperiod 
och löper därefter med en ränta av 4 %. Jag tar här upp ett avskriv

ningsanslag av 70 000 kr. 
Avskrivning med 100 % bör liksom tidigare tillämpas beträffande an

slaget till lån till utbyggnad av oljelagringen, varför jag tar upp av
skrivningsanslaget med 11,5 milj. kr. Från anslaget Lån till teko-, sko
och garveriindustrier avses utgå lån som är ränte- och amorteringsfria, 
varför anslaget bör skrivas av helt. Jag tar upp ett avskrivningsanslag 

av 10 milj. kr. 
Till län till investeringar för kommersiell service i glesbygd föreslås 

ett anslag av 1,5 milj. kr. Vissa lån avses bli ränte- och amorteringsfria. 

Den hittillsvarande erfarenheten av långivningen tyder på alt avskriv
ningsbehovet schablonmässigt -kan beräknas till 50 % . Jag tar upp ett 

avskrivningsanslag av 750 000 kr. 

Il. Justitiedepartementet 
III. Utrikesdepartementet 
1 V. Försvarsdepartementet 
V. Socialdepartementet 

VI. Kommunikationsdepartementet 
VII. Finansdepartementet 

VIII. Utbildningsdepartementet 
IX. Jordbruksdepartementet 
X. Handelsdepartementet 

Xll. Bostadsdepartementet 
XIII. Industridepartementet 
XIV. Kommundepartementet 

Summa kr. 

Statens Statens all- Försvarets 
affärsverks- männa fästig- fastighets-
fonder hetsfond fond 

30 602 000 

20 500 000 
I 750 000 
5 700 ()()() 192 701 ()()() 

19 063 000 

55 150000 
85 000 ()()() 
42 500 000 

2 000 I 500 000 
9 875 ()()() 

30 604 000 241 038 000 192 701 000 

Till tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse före

slås ett anslag av 14 milj. kr. Dessa lån avses vara ränte- och amorte

ringsfria i tio år, vilket medför ett visst avskrivningsbehov. Erfarenhe

terna av lånevcrksamheten kommer att utvisa huruvida någon del av 

lånen därefter kommer att avskrivas och hur lång den genomsnittliga 

lånetiden blir. Innan dessa erfarenheter vunnits torde avskrivningsbe

hovet få beräknas schablonmässigt. Jag tar upp ett avskrivningsanslag 

av 7 milj. kr. 
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Statens Fonden Fonden för Diverse 
utlånings- för låne- statens kapital-
fonder understöd aktier fonder 

Il. Justitiedepartementet 
III. Utrikesdepartementet 
IV. Försvarsdeparte-

mentet 
V. Socialdepartementet 4 500 000 

VI. Kommunikations-
departementet 2000 

VII. Finansdepartementet 70 ()()() 
VIII. Utbildningsdeparte-

mentet 510 000 000 
IX. Jordbruksdeparte-

mentet 338 000 
X. Handelsdepartementet 22 250000 77100000 

XII. Bostadsdepartementet 7000000 
XIII. Industridepartementet 22 300000 50000000 
XIV. Kommundeparte-

mentet 
Summa kr. 510 338 000 56120 000 50 000000 77102000 

Till Uin till Norrbottens Järnverk AB föreslås ett anslag av 104 

milj. kr. Lånet är räntefritt i tre år av en 14-årsperiod. Avskrivnings-
anslaget bör tas upp med 22,3 milj. kr. 

Fonden för statens aktier. Ett anslag av 175 milj. kr. föreslås för teck
ning av aktier i Statsföretag AB. Av anslaget avser 50 milj. kr. ett i 
förhållande till aktiernas nominella värde överskjutande belopp. Jag 
tar upp ett avskrivningsanslag av 50 milj. kr. 

Diverse kapitalfonder. Till förrådsanläggningar m. m. under förråds
fondcn för ekonomiskt försvar har föreslagits ett anslag av 77,1 milj. kr. 
Hela beloppet avser anskaffning som sker av beredskapsskäl och bör 
avskrivas helt. Jag tar alltså upp ett avskrivningsanslag av 77,1 milj. kr. 

Sammanfattning och hemställan. Avskrivningsanslagen uppgår till 
sammanlagt 1 157 903 000 kr. En översikt över hur anslagen fördelar sig 
på olika fonder och departement har lämnats i närmast föregående tablå. 

Under åberopande av vad jag sålunda har anfört hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen att 

1. under förutsättning au motsvarande investeringsanslag bevil
jas, anvisa följande förslagsanslag till avskrivning av nya ka
pitalinvestcringar för budgetåret 1975/76 i härefter angivna 
fonder, nämligen 

Postverkets fond 

Kommunikationsdepartementet 
Posthus m. m. 1 000 

Summa 

20 500 000 
1 750000 

198 401000 
23 563 000 

30 604000 
55 220000 

595 000000 

42 838 000 
99 350 000 
7000000 

73 802000 

9 875 000 

1157903 000 
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Televerkets fond 

Kommunikationsdcpartementet 

Teleanläggningar m. m. 

Statens järnvägars fond 

Kommunikationsdcpartcmentet 

Järnvägar m. m. 

l,uftfartsverkets fond 

Kommunikationsdcpartcmcntct 

Flygplatser m. m. 

l•abriksverkens fond 

Industridepartementet 

Byggnader och utrustning 

Statens vattenfallsvcrks fond 

Industridepartementet 

Kraftstationer m. m. 

Diverse kapitalfonder 

Kommunikationsdepartementet 
Statens vägverks förrådsfond: 

Vägmaskiner m. m. 

Sjöfartsverkets fond: 

Sjöfartsmateriel m. m. 

6 000 000 

24 600 000 

l 000 

1 000 

I 000 

l 000 

1 000 

2. under förutsättning att motsvarande investeringsanslag beviljas, 

anvisa följande rcservationsanslag till avskrivning av nya kapi

talinvesteringar för budgetåret 1975176, i härefter angivna fon

der, nämligen 

St11tcns allmänna fastighetsfond 

Justitiedepartementet 

Polishus m. m. 
Byggnadsarbeten för dornstolsväsendet 

Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stoc.~kholm 

Utrikesdepartementet 

Inköp, uppförande och iståndsättande av fas

tigheter för utrikesrepresentationen 

12 000 000 

2000 000 

6 500 000 

l 750 000 
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Försvarsdepartementet 

Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

S 11 c i a 1 d e p a r t e m e n t e t 

Utbyggande av karolinska sjukhuset 

Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

Vissa byggnadsarbeten m. m. inom social

departementets verksamhetsområde 

Finansdepartementet 

Hyggnadsarbetcn för statlig förvaltning 

Vissa hyggnadsarheten vid tullverket 

Jordbruksdepartementet 

Byggnadsarbeten vid jordbrukets 

högskolor m. m. 

Industridepartementet 

Byggnadsarheten för teknisk utveckling m. m. 

Kommundepartementet 

Byggnadsarbeten för fänsstyrelserna 

Fiirsv:uets fastighelsfond 

Fi.irsvarets fastighetsfond 

Statens utlånin~sfonder 

Jordbruksdepartementet 

Lånefonden till främjande av bered

ning och avsiittning av fisk m. m. 

Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet 

U'1n till nybyggnader vid erkända 

3 500 000 
2 200 000 

6 500 000 

1240 000 

11 323 000 

55 000 000 
150 000 

42 500 000 

1500 000 

9 875 000 

192 701 000 

'.\38 000 

v:'.'1rdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. 4 500 000 

f.'inansdepartemcntet 

Um för inrättande av alkoholfria restauranger 70 000 
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Handelsdepartementet 
Lån till utbyggnad av oljelagringen 

Lån till teko-, sko och garveriindustrier 
Lån till investeringar för kommersiell 
service i glesbygd 

Bostadsdepartementet 
Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull 

bostads bebyggelse 

Industridepartementet 
Lån till Norrbottens järnverk AB 

Fonden för statens aktier 

Industridepartementet 
Teckning av aktier i Statsföretag AB 

Diverse kapitaHooder 

Handelsdepartementet 
Förrådsfonden för ekonomiskt försvar: Förråds
anläggningar m. m. 

11500000 
10 000 000 

750 000 

7 000 000 

22 300 000 

50 000 000 

77 1()0 000 

3. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, beräkna följande 

reservationsanslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar 
för budgetåret 1975176, i härefter angivna fonder, nämligen 

Statens allmänna fastigbetsfond 

Utbildningsdepartementet 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementcts 
verksamhetsområde 85 000 000 

Statens utlåniogsfooder 

Utbildningsdepartementet 

Studiemedelsfonden 510 000 000 

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1975 740520 



Bilaga 21 till budgetpropositionen 1975 

Avskrivning av oreglerade 
kapitalmedelsförluster 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser avskrh·· 

ning av oreglerade kapitalmedelsförluster 

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster, som förvaltas av 
riksgäldskontoret, redovisas förluster, som uppkommit på statens kapi
talfonder och överförts till fonden i den ordning Kungl. Maj:t bestämt 
för varje särskilt fall. Följande förluster skall inte redovisas på fonden, 
nämligen dels förluster för riksbanksfonden, dels sådana förluster för 
statens affärsverksfonder, statens pensionsfonder och riksgäldsfonden 
som är av sådan mindre omfattning att de normalt bör täckas av lö
pande inkomster eller för vilka täckning kan beredas av inom veder
börande fond verkställda avsättningar till förnyelsefond eller värde
minskningskonto. Innan jag går in på de frågor om avskrivning av på 
fonden redovisade förluster som nu bör anmälas för riksdagen, vill jag 
på sedvanligt sätt anmäla frågan om redovisning av vissa ackords
uppgörelser. 

Ackordsuppgörelser angående lån från statens utlåniogsfooder m. m. 
Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj:t (prop. 1940: 281, SU 1940: 
210, rskr 1940: 373) att i fråga om vissa statliga lån, i den mån ej annat 
föranleds av särskilda föreskrifter för viss låneverksamhet, efter pröv
ning av omständigheterna i varje föreliggande fall biträda ackord och 
att i vissa fall efterge lån. 

Bemyndigandet omfattar såväl de flesta lån från statens utlåningsfon
der som åtskilliga lån under fonden för låneunderstöd och vissa specifi-

1 Riksdagen 1975. 1 saml. Nr 1. Bilaga 21 
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cerade fonder. Beslutanderätten kan av Kungl. Maj:t delegeras till d.:n 

förvaltande myndigheten. 

När detta bemyndigande lämnades uttalade riksdagen emellertid öns

kemålet, att redovisning i någon lämplig form årligen skulle lämnas 

riksdagen för beslut rörande ackordsuppgörelser och andra cfterskän

kanden, som fattats på grund av bemyndigandet. 

Den begärda redovisningen bör som tidigare skett få lämnas riksdagen 

i den formen, att avskrifter av de under föregående kalenderår fattade 

besluten angående biträdande av ackord samt andra efterskänkanden av 

statens rätt tillsammans med en sammanfattande förteckning tillställs 

vederbörande riksdagsutskott. 

Avskriming al' oreglerade kapitalmedelsförluster. I gällande riksslat 

har under denna rubrik uppförts ett anslag av 1 milj. kr. för reglering 

av uppkommande kapitalmedelsförlustcr. 

Av en av riksgäldskontoret överlämnad redogörelse framgår att föl

jande förluster av de fondförvaltande myndigheterna anmälts och per 

den 30 juni 1974 överförts till fonden för oreglerade kapitalmedelsför
luster. 

Myndighet och fond 

Regleri11g av oreglerade kapita/medelsförluster 

Statens järnvägar 
Statens järnvägars fond 

Byggnadsstyrelsen 
Statens allmänna fastighetsfond: 

Akademiska sjukhusets delfond 
Byggnadsstyrelsens delfond 

Generaltullstyrelsen 
Statens allmänna fastighetsfond: 

Generaltullstyrelsens delfond 
Fortifikationsförvaltningen 

Försvarets fastighetsfond: 
Kasernbyggnaders delfond 

Bostadsstyrelsen 
Lånefonden för bostadsbyggande 
Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Arbetsmarknadsstyrelsen 
Fonden för låneunderstöd: 

Arbetsmarknadsstyrelsens delfond 
Sjö fartsverket 

Sjöfartsverkets fond 
Riksbanken 

Fonden för supplementär jordbrukskredit 
Statens bosättningslånefond 
Fonden för låneunderstöd: 

Riksbankens delfond 
Riksgäldskontoret 

Fonden för förlag till statsverket 

Kr. 

109 538 871 

200 000 
1 575 888 

4 496 

334 431 

1793676 
198 224 

3 538 000 

69 700 

71051 
121 217 

63042 

650000 
Summa kr. 118 158 596 

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster redovisades den 1 

juli 1973 som ingående behållning 164 792 762 kr. Fonden har under 

budgetåret 1973/74 tillgodoförts dels anslag från driftbudgeten om 51 
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milj. kr., varav 50 milj. kr. på tilläggsstat, dels 20 112 kr. som influtit p:l 
tidigare avskrivna, fonden påförda förluster. Eftersom enligt den lämna
de redovisningen fonden samtidigt belastats för förluster med 
118 158 596 kr., utgjorde den utgående behållningen per den 30 juni 
1974 97 654 278 kr., disponibla för reglering av oreglerade kapitalme
delsförluster. För budgetåret 1975/76 bör anvisas 1 milj. kr. för avskriv
ning av oreglerade kapitalmedelsförluster. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avskrivning av oreglerade kapita/medelsförluster för bud

getåret 1975/76 anvisa ett anslag av 1 000 000 kr. 

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1975 740521 
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Bilaga 22 

Statens allmänna fastighetsf ond 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 sål·itt al·ser stat för 

statens allmänna fastighetsfond 

Inledning 

Statens allmänna fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av 
civila statliga fastigheter, som inte är att hänföra till affärsverken. Fon
den omfattar allmänna förvaltningsbyggnader, kriminalvårdsanstalter, 
fastigheter för undervisningsändamål, sjukhusbygggnader m. m. Allmän
na fastighctsfonden är uppdelad på sju delfonder, nämligen slottsbygg
nadernas, kriminalvårdsstyrelsens, beskickningsfastigheternas, karolinska 
sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och generaltull
styrelsens delfonder. Av dessa förvaltas slottsbyggnadernas, beskick
ningsfastigheternas, akademiska sjukhusets och byggnadsstyrelsens del
fonder av byggnadsstyrelsen och de övriga av resp. myndighet. I fråga 
om akademiska sjukhusets delfond svarar dock sjukhusets direktion för 
fastighetsunderhåll m. rn. 

Fastighetsfondens inkomster, utgifter och kapitalbehållning redovisas 
i rikshuvudboken. Inkomst- och utgiftsstat för fonden fastställs årligen 
av riksdagen. Fonden är konstruerad som en produktiv fond. 

Staten för statens allmänna fastighetsfond är uppdelad på följande tit
lar, nämligen på inkomstsidan A. Ersättning för till statsmyndigheter 
upplåtna lokaler, B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna loka
ler och markområden och C. Diverse inkomster samt på utgiftssidan A. 
Reparations- och underhållskostnader m. m., B. Avsättning till värde
minskningskonto och C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. Inkomsterna 
och utgifterna under de angivna titlarna tas upp särskilt för de olika del
fonderna. Fondens överskott redovisas under särskild titel på statsbudge
tens inkomstsida. 

l Riksdagen 1975. I sam/. Nr 1. Bilaga 22 
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Det förslag till stat för allmänna fastighetsfonden som framläggs i det 
följande bör fogas till regeringsprotokollct i detta ärende som bilaga 

22.1. Till grund för förslaget ligger statförslag, som vederbörande för
valtningsmyndigheter har lämnat för de skilda delfonderna. Riksrevi
sionsverket har yttrat sig över statförslagen. 

Förslaget till stat slutar på ett belopp av ca 1169 milj. kr., vilket inne
bär en ökning av omslutningen med ca 117 milj. kr. Inkomstposten Er
sättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler ökar med ca 116 milj. 
kr. Fondens överskott ökar med ca 74 milj. kr. 

Utgifter 

A. Reparations- och underhållskostnader m. m. 

Fr. o. m. budgetåret 1973174 används något förändrade definitioner 
av underhåll m. m. vid beräkningen av fastighetsfondens stat (jfr prop. 
1972: 1 bil. 21 s. 5). Fastighetsunderhåll omfattar sådan reparation och 
ersättning av förslitna eller på annat sätt skadade byggnads- eller an
läggningsdclar som måste göras för att bibehålla fastigheten i dess bygg
nadstekniska skick och funktion. Till ombyggnad och komplettering hän
förs ändringar av lokalerna föranledda av lokalnyttjarkrav, under förut
sättning att åtgärderna inte eller endast i ringa mån ökar värdet på den 
anläggning de avser. Ombyggnad skall ske inom befintlig byggnads vo
lym, eller, om utökning av volymen sker, utan att totalytan ökas. Vidare 
kan kompletteringar för rationalisering av drift och underhåll av fastig
heter ingå i ombyggnad och komplettering. 

I prop. 1972: 1 (bil. 21 s. 2) redovisades även principer för medelsbe
räkningen för fastighetsunderhållet. Enligt dessa principer beräknas, 
med hjälp av statistiska erfarenhetsdata, genomsnittliga underhållskost
nader per kvadratmeter för olika lokaltyper. Dessa underhållskostnader 
läggs till grund för beräkning av det aktuella medelsbehovet. 

De här berörda principerna för beräkning av medelsbehovet för det 
normala fastighetsunderhållet har införts i fråga om byggnadsstyrelsens 
delfond och skall successivt införas ifråga om krirninalvårdsstyrelsens, 
karolinska sjukhusets och akademiska sjukhusets delfonder. För slotts
byggnadernas och beskickningsfastigheternas delfonder skall medelsbe
hovet liksom tidigare beräknas erfarenhetsmässigt och med utgångs
punkt i planerade arbeten. För generaltullstyrelscns delfond används 
t.v. en enkel schablonmetod. 

Medelsbehovet för ombyggnads- och kompletteringsarbeten bör be
räknas på grundval av kostnadsberäkningar av planerade åtgärder. 

Enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser för förvaltningen av 
statens allmänna fastighetsfond skall förvaltningsmyndigheterna sam-
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råda med byggnadsstyrelsen om principerna för medeisberäkningcn un

der de skilda delfonderna. 
Under särskilda delposter, benämnda Fastighetsdrijt, beräknas inom 

slottsbyggnadernas, beskickningsfastigheternas och byggnadsstyrelsens 
delfonder medel för fastighetstjänst - inkl. yttre renhållning - samt 
bränsle, lyse och vatten inom de fastigheter där byggnadsstyrclsen svarar 

för fastighetsdriften. Delposterna är förslagsvis betecknade. 
De förvaltningskostnadcr som är hänförliga till de av byggnadsstyrel

sen förvaltade delfonderna belastar förevarande utgiftspost i staten för 
statens allmänna fastighetsfond. Dessa förvaltningskostnader fördelas 
mellan slottsbyggnadernas delfond, beskickningsfastigheternas delfond 
och byggnadsstyrelsens delfond och förs upp i staten under särskilda 
delposter av förslagskaraktär, benämnda Förvaltningskostnader. Kost
naderna beräknas till ca 35 milj. kr. för nästa budgetår och fördelas med 
1,5 milj. kr. på slottsbyggnadernas delfond, 2 milj. kr. på beskick
ningsfastighetemas delfond och 31,5 milj. kr. på byggnadsstyrelsens del

fond. 

A 1. Reparations- och underhållskostnader m. rn.: Slottsbyggnadernas 

delfond 

1973174 Utgift 
1974/75 Anvisat 
1975176 Förslag 

a) Fastighetsdrift 
b) Fastighetsundt:rhåll 

13 635 660 
7 650 000 
9 700 000 

c) Ombyggnad och komplettering 
d) Förvaltningskostnader 

Byggnadsstyrelsen 

1974 /75 

l 400 000 
4 200000 

550 000 
1500000 

7650000 

Beräknad ändring 1975/76 

Byggnads
styrclsen 

- 100000 
+2 300000 
+ 50000 

+2250000 

Före
draganden 

- 100 000 
--'-2100000 
-1- 50 000 

+2 050000 

b) Styrelsen beräknar 3,6 milj. kr. för löpande underhåll och 2,9 milj. 
kr. för vissa särskilda större arbeten. I det senare beloppet ingår 600 000 
kr. för resiaurering av kulturhistoriskt värdefulla rumsinrcdningar ro. m. 
på Stockholms, Drottningholms och Strömsholms slott. 800 000 kr. av
ser säkrings- och skyddsåtgärder ro. m. för Riddarholmskyrkan och 
Borgholms slottsruin. Vidare har styrelsen beräknat 1,5 milj. kr. för fa
sad- och takrenoveringar på Stockholms och Kalmar slott samt på 
munkklostret i Vadstena. 
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F örcdraganden 

Byggnadsstyrelsen bar i annat sammanhang redovisat att styrelsen 
upprättat en långtidsplan för vård och underhåll av byggnadsminnes
märken. I denna har upptagits underhållsarbeten som på grund av sin 
art och omfattning inte beräknats kunna ingå i den ordinarie underhålls
planen. Tidpunkten för utförandet av dessa arbeten kan i stor utsträck
ning bestämmas med hänsyn till variatioilerna i sysselsättningsläget men 
är i vissa fall beroende av möjligheterna att rekrytera och behålla arbe
tare med specialkunskaper. Jag har beräknat 6,3 milj. kr. för fastighets
underhåll under nästa budgetår. Jag har därvid förutsatt att ungefär 

hälften av dessa medel skall kunna disponeras för större arbeten utanför 
den ordinarie underhållsplanen. Omfattningen och det slutliga urvalet 

av sådana arbeten bör bestämmas av regeringen i annat sammanhang. 
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara

tions- och underhållskostnader m. m. under slottsbyggnadernas delfond 
beräknas 9.7 milj. kr. för nästa budgetår. 

A 2. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Kriminalvårdsstyrel
sens delfond 

1973174 Utgift 
1974175 Anvisat 
1975176 rörslag 

a) Fastighetsunderhåtl 

23 047 998 
14 191 000 

16 466 000 

b) Ombyggnad och komplettering 

Kriminal vårdssty relsen 

1974/75 Beräknad ändring 1975i76 

Kriminalvårds- Förc-
styrelscn draganden 

5 611 000 + 1 460 000 
8 580 000 -+- 18 126 000 

14 191 000 + 19 586 000 

-t-1 460000 
+ 815 000 

+2 275 000 

a) Behovet av medel för fastighetsunderhåll beräknas enligt tilläm

pade regler till 7 071 000 kr. 
b) För ombyggnad och komplettering beräknas sammanlagt 

26 706 000 kr. Härav beräknas 6 505 000 kr. för stark- och svagströms
anläggningar samt 5 060 000 kr. för anläggningar för värme, vatten, av

lopp och ventilation. För modernisering av personalbostäder beräknas 

400 000 kr. och för brandskyddsåtgärder 750 000 kr. Slutligen beräknar 

styrelsen 13 991 000 kr. för ombyggnads- och rivningsarbeten vid kri

minalvårdsanstalter. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara
tions- och underhållskostnader m. m. under kriminalvårdstyrclsens del

fond beräknas 16 466 000 kr. för nästa budgetår. 

A 3. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Beskkkningsfastighc

tern:is delfond 

1973174 Utgift 

1974/75 Anvisat 

i 975/76 Förslag 

a) Fastighctsdrift 
li) Fastighetsunderhåll 

10140 889 

10 384 000 

11195 000 

c) Ombyggnad och komplettering 
d) Förvaltningskostnader 

Byggnadsstyreisen 

1974/75 

3 696000 
3 238 000 

650000 
2 800000 

10384 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Byggnads
styrclsen 

+ 1089000 
+ 721 000 
+ 50000 
- 724000 

.. q 136000 

Före
draganden 

+ 1089000 
-!- 522 000 
+ 50000 

850 000 

+ 811 000 

b) Den begärda ökningen med 721 000 kr. motiveras av bl. a. höjning 

av underhållskostnadsindex med 12 c;;_. och planerad utökning av lokal

beståndet med 3,7 %. 
c) För mer omfattande ombyggnadsarbeten beräknar styrelsen me

dclsbehovct till 700 000 kr., varav 200 000 kr. för särskilda säkerhetsåt

gärder i kanslier och bostäder. 

d) Styrelsens administrationskostnader i samband med inredning av 

utrikesrepresentationens lokaler har hittills bestridits från posten till re

parations- och underhållskostnader under beskickningsfastigheternas 

delfond. I likhet med vad som gäller för sådana kostnader i övrigt bör 

kostnaderna belasta de anslag som utnyttjas för anskaffning av inred

ning. Mot denna bakgrund och med beaktande av en i annat samman

hang föreslagen förstärkning av styrelsens resurser för fastighetsförvalt

ning inom utrikesverksamheten föreslår styrelsen att 2 076 000 kr. be

räknas för förvaltningsbstnadcr under nästa budgetår. 

Föredraga11de1Z 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara

tions- och underhållsarbeten m. m. under beskickningsfastigheternas del

fond beräknas 11 195 000 kr. för nästa budgetår. 
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A 4. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Karolinska sjukhu

sets delfond 

1973/74 Utgift 
1974175 Anvisat 
1975176 Försiag 

a) Fastighetsunderhåll 

7 540 179 

9 385 000 

8 900 000 

b) Ombyggnad och kompl:.!ttering 

1974/75 

5 985 000 
3 400000 

9 385 000 

Direktionen för karolinska sjukhusei 

. Beräknad ändring 1975{76 

Direktionen 
för karolinska 
sjukhuset 

+ 675 000 
+ 940000 

+ l 615 000 

Före
draganden 

+ 675 000 
-1160000 

- 485000 

a) Behovet av medel för löpande underhåll beräknas enligt tilläm
pade regler till 6 425 000 kr. för sjukhusets fastighetsbestånd. För under
håll av bostads- och arbetspaviljonger som inte är invärderade på fastig
hetsfonden beräknas medelsbehovet efter motsvarande grunder till 
103 000 kr. För kostnader av onerakaraktär beräknas 130 000 kr. 

b) För ombyggnad och komplettering beräknas sammanlagt 
4 340 000 kr. Härav beröi arbeten för 925 000 kr. sjukhusets bostadsbc
stånd. 

Föredraganden 

Ett nytt personalbostadshus har nyligen färdigställts för karolinska 
sjukhuset. I avvaktan pi en mer detaljerad redovisning av de ekono
miska förutsättningarna för verksamheten bör medel för särskilda upp

rustningsåtgärder inom bostadsbestfmdet utöver löpande umlerhåll inte 
anvisas. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara
tions- och underhållskostnader m. m. under karolinska sjukhusets del
fond beräknas 8,9 milj. kr. för nästa budgetår. 

A S. Reparations- och underhållskostnader m. 111.: Ak:ldemislrn sjukhu

sets delfond 

1973/74 Utgift 
1974175 Anvisat 
1975/76 Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

2 736 004 

3 845 000 
5 174 000 

Behovet av medel för fastighetsunderhåll beräknas enligt tillämpade 
regi er till 5 17 4 000 kr. 
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Föredraganden 

I enlighet med byggnadsstyrclscns förslag förordar jag att till repara

tions- och underhållskostnader m. m. under akademiska sjukhusets del

fond beräknas 5 174 000 kr. för nästa budgetår. 

A 6. Reparations- och underhålls!wstnadcr m. m.: Byggnadsstyrclsens 

delfond 

1973174 Utgift 

1974175 Anvisat 

1975176 Förslag 

a) Fastighctsdrift 

184 759 256 
181500000 

217 500 000 

b) Fastighctsunderhåll 
c) Ombyggnad och komplettering 
d) Förvaltningskostnadcr 

By ggnadssty re[sen 

1974/75 

40 000 000 
65 000000 
48 000000 
28 500000 

181500 000 

Ber:iknact ändring 1975 / 76 

Byggnads
styrelsen 

-!- 28 000 000 
.:.... 2 000000 
-i-20 000 000 
+ 3 000000 

+49000090 

Före
draganden 

-!- 28 000 000 
2 000 000 

-:- 7 000000 
+ 3 000000 

+36 000 000 

a) Den av styrelsen förvaltade lokalytan inom byggnadsstyre!sens del

fond uppgick budgetåret 1973174 till 3 770 000 m~ och beräknas uppgå 

till 4 100 000 m!! budgetåret 1974175 och 4 500 000 m!! budgetåret 

l 975176. Styrelsen har i successivt ökad omfattning övertagit ansvaret 

för fastighetsdriftcn inom dessa lokaler. Andelen beräknas de nämnda 

budgetåren uppgå till resp. 34 % , 43 !Je och 52 % . De genomsnittliga 

driftkostnaderna - exkl. städkostnader - uppgick budgetåret 197.J/74 

till 24: 25 kr./m~. I denna kostnad ingår även kostnader för sådanJ 

smärre underhållsarbeten som hittills belastat delposten Fastighctsun

derhåll men som med fördel utförs av den organisation som svarar för 

daglig drift och skötsel av fastigheterna. Byggnadsstyrelsen föreslår mot 

bakgrund av vad som nu redovisats och med beaktande av ökade en;;:r

gikostnader att 68 milj. kr. beräknas för fastighctsdrift under nästa bud

g~tår i det fastighetsbestånd där styrelsen ombesörjer driften. Dett::t be

lopp täcks av hyror som erläggs av myndigheterna. 

b) De genomsnittliga underhållskostnaderna för budgetåren 

1969170-1973174 med den gränsdragning som nämnts i det förcgaende 

uppgick inom det av styrelsen förvaltade fastighetsbeståndet till 12: 84 

kr./m2• Styrelsen föreslår att 63 milj. kr. beräknas för fastighetsunder

håll nästa budgetår. 

c) Styrelsen föreslår att 68 milj. kr. anvisas för ombyggnads- och 

kompletteringsarbeten under budgetåret 1975176. 
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Föredraganden 

Jag räknar med att ca 63 milj. kr. kommer att behövas för ombygg

nads- och kompletteringsarbeten under nästa budgetår. Med hänsyn till 

storleken av den behållning under posten som står till regeringens dispo

sition bör i staten för nästa budgetår tas upp ett belopp av 55 milj. kr. 

för ändamålet. 
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara

tions- och underhållskostnader m. m. under byggnadsstyrelsens delfond 

beräknas 217,5 milj. kr. för niista budgetår. 

A 7. Reparations- och undcrhållskostnacler m. m.: Gencraltullstyrclscns 

delfond 

1973174 Utgift 

1974175 Anvisat 

1975176 Förslag 

G e1Zeraltullsty relsen 

195 611 

245 000 

344 000 

Behovet av medel till fastighetsunderhåll beräknas enligt gällande reg

ler till 264 000 kr. För fastighetsskatter beräknar styrelsen därutöver 

20 000 kr. För vissa arbeten utöver löpande underhåll föreslår styrelsen 

80 000 kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att till reparations- och underhållskostnader m. m. under 

gcneraltul!styrelsens delfond beräknas 344 000 kr. för nästa budgetår. 

B. Avsättning till värdcminskningskonto 

De tillgångar som är bokförda på statens allmänna fastighetsfond 

skrivs av enligt vissa allmänna grunder. Avskrivningstiden är 60 år i nor

malfall och 40 år i fråga om byggnader för viika ett extraordinärt av

skrivningsbehov anses föreligga (bl. a. kriminalvårdsanstalter, sjukhus, 

forskningsinstitutioner och skolor). Grundavskrivning sker i det förra fal

let med 25 % och i det senare med 50 l/i . ., Avskrivningen skall i båda 

fallen fullföljas genom en årlig avsättning till värdeminskningskonto, be

räknad tiil 1,25 % . För grundavskrivningen anvisas anslag på statsbud

getens driftbudget under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinves

!cringar. Medel till den årliga avsättningen till värdeminskningskonto 

förs upp på fastighetsfondens stat. Den årliga avsättningen påbörjas 

först under andra budgetåret efter det då byggnaden färdigställts. 

I enlighet med angivna grunder har riksrevisionsverket vid den slut-
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liga beräkningen av årsavskrivningen för budgetåret 1974175 tagit upp 

denna till 57 978 405 kr. 

Vid beräkningen av det belopp, som skall tas upp för avsättning till 

värdeminskningskonto på allmänna fastighetsfondens stat för nästa bud

getår, bör till de fastställda årsavskrivningarna för innevarande budgetår 

läggas beloppet av den årliga avskrivningen på färdiga byggnader som 

tillkommit under budgetåret 1973174. I övrigt bör vid beräkningen hän

syn tas till de avskrivningsbelopp som faller bort på grund av slutförda 

årsavskrivningar. Riksrevisionsverket har beräknat avsättningsbeloppet 

för budgetåret 1975176 till 66 331 000 kr. I beloppet ingår, inom bygg

nadsstyrelsens delfond, 10 milj. kr. utgörande beräknade rundradio

avgiftsmedel för avskrivningar av investeringar i radio- och tclcvisions

hus. ~fotsvarande belopp har tagits upp som inkomst under posten Di

verse inkomster. Fördelningen av det sammanlagda avskrivningsbeloppet 

på de olika delfonderna framgår av bilagan. Jag har inget att erinra mot 

de sålunda beräknade beloppen. 

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 

C 2. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Kriminalvårclsstyrelsens delfond 

1973174 Utgift 

J 974175 Anvisat 

1975176 Förslag 

536 397 

800 000 

800 000 

l enlighet med förslag av kriminalvårdsstyrelsen förordar jag att till 

hyres- och arrendeutgifter m. m. under kriminalvårdsstyrelsens delfond 

beräknas 800 000 kr. för nästa budgetår. 

C 3. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Beskickningsfastigheternas del

fond 

1973174 Utgift 

1974/75 Anvisat 

1975176 Förslag 

By ggnadssty re/sen 

19 976 717 

24 700 000 

27 200 000 

Posten bör föras upp med '27 450 000 kr. Styrdsen har därvid beräk

nat 2.5 milj. kr. för nya förhyrningar, inkl. inredning samt inköp av 

bostadsrätter. 

Föredraganden 

Jag räknar med att utgifterna för nya förhyrningar, inkl. inredning 

och inköp av bostadsrätter skall uppgå till högst 2 250 000 kr. Jag för

ordar att till hyres- och arrendeutgifter m. m. under beskickningsfastig

heternas delfond beräknas 27,2 milj. kr. 
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C 4. Hyres- och arrendeutgifter 111. m.: Karolinska sjukhusets delfond 

1973174 Utgift 

1974175 Anvisat 
1975176 Förslag 

1 983 378 

2 300 000 
2 300 000 

I enlighet med förslag av direktionen för karolinska sjukhuset för
ordar jag att till hyres- och arrendeutgifter m. m. under karolinska sjuk
husets delfond beräknas 2,3 milj. kr. för nästa budgetår. 

C 5. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Akademiska sjukhusets delfond 

1973/74 Utgift 
1974175 Anvisat 1 000 
1975176 Förslag 1 000 

I enlighet med byggnadsstyrelscns förslag förordar jag att till hyres

och arrendeutgifter m. m. under akademiska sjukhusets delfond beräk
nas ett formellt belopp av 1 000 kr. för nästa budgetår. 

C 6. Hyres- och arrendeutgifter m. 111.: Byggnadsstyrclsens delfond 

1973174 Utgift 280 072 444 
1974/75 Anvisat 295 000 000 
1975176 Förslag 285 000 000 

Byggnadssty relsen 

Den av byggnadsstyrelsen förhyrda lokalytan uppgick vid ingången av 
innevarande budgetår till ca 1 650 000 m~, vilken vid utgången av bud
getåret beräknas ha minskat till ca 1 630 000 m~. Vid utgången av bud
getåret 1975/76 beräknas lokalytan ha minskat ytterligare till ca 
1 510 000 m2 • Ersättnings- och nyanskaffning av inhyrda lokaler pågår 
kontinuerligt. Ersättningsanskaffningen beräknas årligen uppgå till ca 

10 % av det inhyrda lokalbeståndet. 

Erforderligt belopp för budgetåret 1975/76 har beräknats till 285 milj. 
kr. Häri ingår de uppskattade utgifterna för ändringsarbetcn i de för

hyrda lokalerna. 

Föredraganden 

I enlighet med byggnadsstyrelsens förslag förordar jag att till hyres

och arrendeutgifter m. m. under byggnadsstyrelsens delfond beräknas 

285 milj. kr. för nästa budgetår. 
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C 7. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Generaltullst,yrelsens delfond 

1973174 Utgift 
1974175 Anvisat 

1975/76 Förslag 

Genera/tullstyrelsen 

11 548 746 
10 400 000 

11500 000 

Posten bör tas upp med 11,5 milj. kr. Förändringen hänför sig till ök

ning av hyrorna för befintliga lokaler ( + 770 000 kr.) och hyror för till
kommande lokaler i bl. a. Stockholm och Oxelösund ( + 330 000 kr.). 

F öredragande11 

I enlighet med gcneraltullstyrelsens förslag förordar jag att till byres
ocb arrendeutgifter m. m. under generaltullstyrelsens delfond beräknas 

11,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Inkomster 

A. Ersättning för till statsmyndighcter upplåtna lokaler 

Lokalhyror bestrids från statsmyndigheternas myndighctsanslag eller i 
förekommande fall från sakanslag. Hyran skall efter särskild debite
ringsuppgift från fastighetsfondförvaltande myndighet tillgodoföras 

denna inkomstpost under de skilda delfonderna av statens alimän
na fastighetsfond. För flertalet av de fastigheter som redovisas un
der slottsbyggnadernas delfond täcker hyrcsintäkterna inte kostnaderna. 
Ett särskilt ersättningsanslag måste därför anvisas på statsbudgetens 
driftbudget för att balans skall erhållas i staten. Jag har tidigare denna 
dag vid min anmälan av sjunde huvudtiteln beräknat detta tillskatt till 
7 486 000 kr. för nästa budgetår. 

Principer för berLikning av hyror för statliga fastigheter har tidigare 
redovisats för riksdagen (prop. 1970: 1 bil. 2 punkt 5, SU 1970: 15, rskr 
1970: 15). Syftet med beräkningsprinciperna är att hyrorna skall åter
spegla de verkiiga kostnaderna och anpassas till marknadsmässiga för

hållanden. 
För vissa fastigheter, där byggnadsstyrelsen svarar för fastighctsdrif

ten, inkluderas driftkostnaderna i lokalhyrorna. 

Enligt nu föreliggande beräkningar kommer ersättningar för till stats

myndigheter upplåtna lokaler för nästa budgetår att uppgå till samman

lagt l 113 940 000 kr. Jag förordar att posten Ersättning för till stats
myndigheter upplåtna lokaler för budgetåret 1975176 förs upp med 
detta belopp och med den fördelning på olika delfonder som framgår av 

bilagan. 
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B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområ

den 

Förvaltningsmyndigheterna har för budgetåret 1975/76 beräknat 
denna inkomstpost efter samma grunder som för innevarande budgetår. 
Jag godtar myndigheternas beräkningar och förordar att posten för näs
ta budgetår förs upp med 42 904 000 kr. med den fördelning på olika 
delfonder som framgår av bilagan. 

C. Diverse inkomster 

Under denna inkomstpost godtar jag förvaltningsmyndighcternas för
slag och förordar att posten förs upp med sammanlagt 11 753 000 kr. 
för nästa budgetår med den fördelning på olika delfonder som framgår 
av bilagan. Häri ingår under byggnadsstyrclsens delfond 10 milj. kr. 
utgörande beräknade rundradioavgiftsmedel för avskrivningar av inves
teringar i radio- och televisionshus. 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget 

För samtliga delfonder utom slottsbyggnadernas delfond tas över
skottet upp med belopp som motsvarar skillnaden mellan de beräknade 
inkomsterna och utgifterna. Med tanke på arten av de fastigheter som 
redovisas på slottsbyggnadernas delfond uppställs inte något förränt
ningskrav på denna delfond. Som överskott tas där endast upp ett for
mellt belopp av 1 000 kr. 

Med de av mig förordade beloppen under de olika inkomst- och ut
giftsposter för vilka jag nu har redogjort skulle i staten för statens all
männa fastighetsfond för nästa budgetår uppkomma ett överskott om 
506 186 000 kr. Det innebär en ökning med 73 681 000 kr. i förhål
lande till den för innevarande budgetår fastställda staten. överskottet på 
statens allmänna fastighetsfond redovisas i statsbudgeten bland driftbud
getens inkomster under rubriken Inkomster av statens kapitalfonder (B 

III). 
överskottets fördelning på de olika delfonderna framgår av bilagan. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna förslaget till stat för statens allmänna fastighets

fond för budgetåret 1975/76 (bilaga 22.1). 
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Bilaga 22. l 

FÖRSLAG TILL 

STAT FÖR STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 

FÖR BUDGETÅRET 1975/76 

Inkomster 

A. Ersättning för till statsmyndiglu:ter upplåtna lokaler 
1. Slottsbyggnadernas delfond 7 900 000 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond 28 800 000 
3. Beskickningsfastigheternas delfond 49 319 000 
4. Karolinska sjukhusets delfond 49 500 000 
5. Akademiska sjukhusets delfond 23 498 000 
6. Byggnadsstyre!sens delfond 943 000 000 
7. Generaltullsty1elsens delfond 11 923 000 

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

1. Slottsbyggnade1 nas delfond 
2. K1iminalvårdsstyrelsens delfond 
3. Beskickningsfastigheternas delfond 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelsens delfond 
7. Generaltullsty1elsens delfond 

C. Dfrerse inkomster 
1. S!ottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
3. Bcskickningsfastigheternas delfond 
4. Karolinska sjukhusets ddfond 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelsens delfond 
7. Generaltullstyrelsens delfond 

Utgifter 

A. Reparations- och underlzållskostuader m. m. 
l. Slottsbyggnadernas delfond, förslagsFis 
2. K1 iminalvå1 dssryrelsens delfond 
3. Beskickningsfastigheternas delfond, förslagsvis 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelsens delfond, förslagsvis 
7. Generaltullstyrelsens delfond 

B. Avsättning till viirde111i11sk11ingsko11to 
2. Kriminalvårdsstyrelscns delfond, förslagsl'is 
3. Beskickningsfastigheternas delfond, förslagsvis 
4. Karolinska sjukhusets delfond, förslagsvis 
5. Akademiska sjukhusets delfond, förslagsvis 
6. Byggnadsstyrelsens delfond, förslagsvis 
7. Generaltullstyre\sens delfond, förslagsvis 

1 700000 
1 999 000 

550 000 
4 500 000 

34 000 000 
155 000 

101 000 
1 000 
1 000 
I 000 

1648000 
10 000 000 

1 000 

Summa kr. 

9 700 000 
16 466 000 
11195000 
8 900 000 
5 174 000 

217 500 000 
344 000 

3 566 000 
985 000 

2 900 000 
6 503 000 

52 305 000 
72000 

1 113 940 000 

42 904 000 

11753000 

1168 597 000 

269 279 000 

66 331 000 
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C. Hyres- och arrende11tgifter m. m. 
2. Kriminalvårdsstyrelscns delfond, förs/ags1'is 
3. Beskickningsfastighctcrnas delfond, förslagsvis 

800 000 
27 200 000 
2 300 000 

I 000 
285 000 000 

11500000 

4. Karolinska sjukhusets delfond, förslagsris 
5. Akademiska sjukhusets delfond, förslagsvis 
6. Byggnadsstyrelsens delfond, förs!ags1·is 
7. Generaltullstyrelsens delfond, förslagsris 

Överskott att till/öras statsbudgetens driftbudget 
1. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrclsens delfond 
3. Beskickningsfastighetcrnas delfond 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelscns delfond 
7. Generaltullstyrelsens delfond 

1 000 
9 968 000 

10 490000 
39 901 000 
13 468 000 

432 195 000 
163 000 

Summa kr. 

326 801 000 

506 186 000 

1168 597 000 

KUNGL. BOl<TR. STOCKHOLM I 975 740522 



Bilaga 23 till budgetpropositionen 197 S 

Försvarets fastighetsfond 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 
Föredragande: statsrådet Holmqvist. 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 såvitt avser stat för 
försvarets fastighetsfond 

översikt av fastighetsfondens ställning m. m. 

Försvarets fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av byggna
der, anläggningar och mark som disponeras för militära ändamål. Fonden 
omfattar övnings- och skjutfält, kasern- och befästningsanläggningar, 
flygfält, förråd m. m. Försvarets fastighetsfond är uppdelad på tre 
delfonder, nämligen befästningars delfond, kasernbyggnaders delfond och 
försvarets forskningsanstalts delfond. 

Försvarets fastighetsfonds inkomster och utgifter liksom dess kapital
behållning redovisas i rikshuvudboken. Inkomst- och utgiftsstat för 

fonden fastställs årligen av riksdagen. Fonden är konstruerad som en 
produktiv fond. Fondens överskott redovisas under särskild titel på 
statsbudgetens inkomstsida. Inkomsterna erhålls dels genom hyresin
komster för lokalupplåtelser till myndigheter och enskilda m. fl. in
komster, dels genom anslag till iståndsättning av befästningar och 
kaserner. 

Av riksrevisionsverkets utdrag ur rikshuvudboken för budgetåret 
1973/74 framgår att fondens ställning den 30 juni 1974 var följande 
(milj. kr.). 

Befäst- Kasern- Försvarets Summa 
ningars byggna- forsknings-
delfond ders anstalts 

delfond delfond 

Tillgångar 
Fast egendom 3 452,9 2 803,J 89,l 6 345,1 
Fordringar hos andra fonder 9,0 25,3 0,6 34,9 
Övriga fordringar 183,4 183,4 

Summa tillgångar 3 461,9 3 011,8 89,7 6 563,4 

Skulder 
Avskrivningskonton 3 236,2 I 627, 7 53,5 4 917,4 
Diverse medel 9,0 25,4 0,6 35,0 

Summa skulder 3 245,2 l 653,l 54,l 4 952,4 

Kapitalbehällning 216,7 l 358,7 35,6 l 611,0 

I Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 23 
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I förhållande till fondens ställning den I juli 1973 innebär de 
redovisade beloppen en ökning av värdet av den fasta egendomen 
(brutto) med 288,8 milj. kr. Nettoökningen av fondens kapital under 
budgetåret 1973/74 uppgår till 66,9 milj. kr. 

Utfallet av staten för fastighetsfonden för budgetåret 1973/74 framgår 
av en sammanställning som finns intagen i riksrevisionsverkets budget
redovisning. Enligt denna har fondens överskott uppgått till 138,S milj. 

kr. 
Den för budgetåret 1974/75 fastställda staten för fastighetsfonden 

balanserar på ett belopp av 449,5 milj. kr. Inkomsterna beräknas till 
detta belopp medan utgifterna Ol:h överskottet beräknas till 320, I resp. 
l 29,4 milj. kr. 

FortifiJ..ationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen har avgett förslag 
till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 197 5/76. Riksrevi
sionsverket har yttrat sig över förslagen. 

Förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 
1975/76 

Staten för försvarets fastighetsfond skall enligt beslut av 1948 års 
riksdag ta upp följande titlar, nämligen på inkomstsidan A. Ersättning för 
till statsmyndigheter upplåtna lokaler, B. Hyror och arrenden för till 
enskilda upplåtna lokaler och markområden, C. Inkomster av övnings
och skjutfält och D. Diverse inkomster samt på utgiftssidan A. Repara
tions- och underhållskostnader m. m., B. Avsättning till värdeminsknings
konto och C. Hyres- och arrendeutgifter för av fonden förhyrda lokaler 
och arrenderade markområden samt överskott att tillföras statsbudgetens 
driftbudget. Inkomsterna resp. utgifterna under de angivna titlarna skall 
tas upp särskilt för de olika delfonderna. 

Det förslag till stat för försvarets fastighetsfond som läggs fram i det 
följande torde få fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som 
bilaga 23. l. 

Förslaget slutar på ett belopp av 478 785 000 kr., vilket innebär en 
ökning av omslutningen med 29 296 000 kr. Reparations- och underhålls
kostnaderna förutses öka med 30 l 07 000 kr. Avsättningen till värde
minskningskontot förutses minska med I 694 000 kr. och hyres- och 
arrendeutgifterna med 54 000 kr. överskottet beräknas öka med 
937 000 kr. I fråga om inkomster utom posten Ersättning för till 
statsmyndigheter upplåtna lokaler förutses en ökning med 117 000 kr. 
Posten till ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler förutses 

öka med 29 179 000 kr. 
Vid beräkning av de olika posterna tar jag först upp fondens utgifter 

till behandling. 
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Utgifter 

A. Reparations- och underhållskostnader m. m. 

För objekt som redovisas på befästningars delfond utom flygfält, för 

vilka särskilda regler gäller, skall underhållskostnaderna enligt prop. 

1948:157 beräknas i förhållande till anläggningsvärdet. Därvid skall en 
underhållskvot på anläggningsvärdet den 1 juli 1946 tillämpas. Enligt 

riksdagens beslut (SU 1951:61, rskr 1951:110) i anledning av prop. 

1951 ;88 är underhållskvoten 0,6 ';'{,vid 1946 års prisnivå. Denna procent

sats räknas för varje år om till gällande prisnivå med hjälp av byggnadssty

relsens underhällskostnadsindcx. Underhållskvoten för år 1974 är 3, 18 %. 
För iståndsättning av befästningar m. m., för underhåll av jordbruks- och 

skogsfastigheter, för skatter och för underhåll av enskilda vägar anvisas 

dessutom särskilda medel. 
I enlighet med vad som anfördes i prop. 1960:1 (bil. 22) skall 

underhållskostnaderna för flygfälten beräknas i relation till anläggnings
värdet. För flygfälten med rullbanor och andra anordningar som är 

omedelbart avsedda för flygverksamheten skall därvid tillämpas en 
undcrhållskvot av 1, 2 % av anläggningsvärdet den 1 juli 1946. Underhålls
kvoten räknas om till gällande prisnivå med hjälp av fortfikationsförvalt
ningens flygfältsindex. Underhållskvoten för år 1974 är 4, 71 %. För 
iståndsättning av flygfält anvisas dessutom särskilda medel. 

Beträffande byggnader m. m. som redovisas på kasernbyggnaders 
delfond och försYarets forskningsanstalts delfond beräknas medt:lsbeho
vet för reparation och underhåll, med vissa i det följande angivna 
undantag, i enlighet med de principer som har angetts i prop. 1945 :180 

och prop. 1970:1 (bil. 22). I överensstämmelse härmed beräknas medels
behovet för reparation och underhåll till viss procent av den faktiska 
byggnadskostnaden för varje särskild fastighet, omräknad till 1935 års 
prisnivå. Byggnadsbeståndet delas därvid upp i tre grupper. Den första 
gruppen - äldre byggnader - omfattar byggnader som har färdigställts 
före den 1 juli 1938. Dessa byggnader redovisas i fastighetsfonden på 
grundval av särskild värdering. Den andra och den tredje gruppen - nyare 
byggnader - omfattar byggnader som har färdigställts efter nämnda 
datum och som har varit i bruk längre resp. kortare tid än nio år. Nyare 
byggnader redovisas med sitt anskaffningsvärde. Underhållsmedel beräk

nas första gången för andra budgetåret efter det budgetår under vilket 
byggnaden har färdigställts. För byggnader som tillhör den första grup

pen skall enligt beslut av l 961 års riksdag (jfr prop. 1961 :59 s. 17) 
tillämpas en grundunderhållskvot av 1, 2 % vid 1935 års underhållskost

nadsnivå. Underhållskvoten vid denna prisnivå utgör i andra och tredje 
grupperna 0,8 resp. 0,4 %. Omräknade till 1974 års prisnivå med hjälp av 

byggnadsstyrelsens underhållskostnadsindex (basår 1963), som per den 1 

april 1974 har fastställts till 200, är underhållskvoterna i första gruppen 
10,33 % samt i andra och tredje grupperna 6,88 resp. 3,44 %. Utöver de 
procentuellt beräknade undcrhållsmedlen anvisas särskilda medel för 
arbeten av större omfattning (iståndsättningsarbeten) samt för skatter 

1 * Riksdagen 1975. 1 sam/. Nr 1. Bilaga 23 
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och fÖr underhåll av enskilda vägar. 

Från den procentuella bcräkningsmeto<lcn undantas övnings- och 
skjutfälten i enlighet med vad som anfördes i prop. 1948:157. Undcr
hållsmedel för dessa skall fastställas efter uppskattning för varje särskilt 
budgetår och medel för ändamålet anvisas på särskild delpost. 

Vid beräkningen av de procentberäknade underhållskostnaderna för 
nästa budgdår har myndigheterna utgått från de byggnadsvärden som 
fanns redovisade på delfonderna den 30 juni 1974. 

A 1. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Befästningars delfond 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 

Anvisat 
Förslag 

71 476 814 

81 055 000 

91 995 000 

1974/75 

a) Löpande reparation och 
underhåll av befästningar 
m.m. 49 595 000 

b) Iståndsättning av befäst-
ningar m. m. 12 580 000 

c) Underhåll av jordbruks-
och skogsfastighcter m. m. 300 000 

d) Skatter 100 000 
e) Underhåll av enskilda 

vägar 1450000 
t) Underhåll av flygfält 

m.m. 15 530 000 
g) Iståndsättning av flyg-

falt 1 500 000 

81 055 000 

Beräknad ändring 1975/76 

Fortifika
tionsför
valtningen 

Föredraganden 

+ 11 110 000 + 11 110 000 

2 260 000 2 260 000 

+ 30 000 + 30 000 

+ 2 060 000 + 1 760 000 

+ 10 940 000 + 10 640 000 
---------·----

Fortifikationsförvaltningen 

a) Medelsbehovet för löpande reparation och underhåll av befästningar 
m. m. beräknas enligt följande. Det per den 30 juni 1974 bokförda 

byggnadsvärdet (utom för flygfält) var 2 714 263 343 kr. Från detta 

byggnadsvärde skall dras utbetalningar för ännu inte färdigställda anlägg

ningar, 15 783 966 kr. Omräknat till 1946 års byggnadskostnadsnivä blir 

återstoden I 625 996 109 kr. Detta byggnadsvärde skall användas vid 

beräkningen av underhållsmedcl. Förvaltningen beräknar medelsbehovet 

enligt i det föregående angivna grunder till (3,18 % x I 625 996 109) 

avrundat 51 705 000 kr. 
För det ökade underhållsbehov som fredsanvändningen av vissa anlägg

ningar medför (jfr prop. 197 3: I bil. 22 s. 5) bör beloppet räknas upp 

med 4 milj. kr. 
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Varbergs fästning är ett statligt byggnadsminnesmärke som redovisas 

på befästningars delfond. I februari 1974 rasade delar av dm östra 

fästningsmuren som är byggd år 1634 som en massiv stödmur av sten och 

kalkbruk motfylld mt:d jord på baksidan. Murens höjd vid rasstället är 16 

meter. Rassträckan är ca 90 meter. Riskt!n för att de kvarvarande 

partierna av dt:n östra muren också rasar bedöms vara stor. Därför 

föreslås att dessa i en första t!tapp förstärks med betongplank vid 

mursockeln förankrade med dragstag samt att pålning sker vid rasplatsen. 

Kostnaderna härför beräknas till 5 092 000 kr. enligt prisläget den 1 

februari 1974. Kostnaderna för att i en andra etapp bygga upp den rasade 

muren beräknas till 3 405 000 kr. om muren byggs upp till ursprunglig 
höjd och till 2 554 000 kr. om muren byggs upp till en höjd som 
motsvarar de lägre fästningsmurarna. Kostnadt:rna är av t:n sådan storlek 
att de inte kan rymmas inom ramen för de procentuellt beräknade 
underhållsmedlen utan att allvarligt inkräkta på utrymmet för underhåll 
av de egentliga befästningsanläggningarna. För att genomföra den första 
etappen av reparationsåtgärderna i Varbergs fästning beräknar förvalt
ningen utöver de procentuellt beräknade medlen ett medelsbehov av 5 

milj. kr. för nästa budgetår. 
Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovet för nästa budgetår under 

delposten till ( 51 705 000 + 4 000 000 + 5 000 000) 60 705 000 kr. eller 

11 110 000 kr. mer än för innevarande budgetår. 
b) För iståndsättning av befästningar m. m. beräknar förvaltningen i 

t:nlighet med de programansvarigas anslagsframställningar för anslagen 
Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner, Marinförband: 
Iståndsättning av befästningar och kaserner, Flygvapenförband: Istånd
sättning av befästningar och kaserner, Central och högre regional ledning: 
Iståndsättning av befästningar och kaserner samt Gemensamma myndig
heter m. m.: Iståndsättning av befästningar och kaserner medelsbehovct 
för nästa budgetår till I 0 320 000 kr. eller 2 260 000 kr. mindre än för 
innevarande budgetår. Det föreslagna beloppet avses för följande ända
mål. 

Armeförband 

1. Mindre iståndsättningsarbeten på 
befästningar m. m. 

Marinförband 

I. Delprogram 2.1. Mindre iståndsättnings

arbeten pii befästningar m. m. 

2. Ombyggnad av vissa anläggningar för ett 

kustartilleribatteri (totalkostnad 
700 000 kr.) 

3. Delprogram 2. 7. Mindre iständsättnings

arbeten på befästningar m. m. 

300 000 

650 000 

350 000 

2 000 000 

3 000 000 
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F/,ygvapenförband 

I. Mindre iståndsättningsarbeten på be
fästningar m. m. 

Central och högre regional ledning 

I. Ombyggnad av en stabsplats (total

kostnad 4 milj. kr.) 
2. Ombyggnad av en stabsplats (total

kostnad 1 815 000 kr.) 
3. Ombyggnad av en stabsplats (total

kostnad 4,1 milj. kr.) 
4. Mindre iståndsättningsarbeten på 

befästningar m. m. 

Gemensamma myndigheter och funktioner 

1. Mindre iståndsättningsarbetcn på be
fästningar m. m. 

2. Ombyggnad av ett ammunitionsförråd 
(totalkostnad 1,5 milj. kr.) 

6 

I 500 000 

320 000 

I 200 000 

I 600 000 

2 000 000 

s 120 000 

300 000 

100 000 

400 000 

Totalt 10 320 000 

Motiveringar lämnas under anslagen till iståndsättning av befästningar 
och kaserner i prop. 197 5 :! (bil. 6, anslagen B 3, C 3, D 3, E 8 och F 23). 

c) För underhåll av jordbruks- och skogsfastighetcr m. m. beräknar 
förvaltningen medelsbehovet för nästa budgetår till oförändrat 300 000 

kr. 
d) För skatter beräknas medelsbehovet för nästa budgetår till oföränd

rat I 00 000 kr. 
e) För underhåll av enskilda vägar räknar förvaltningen med ett 

medclsbchov av I 480 000 kr. eller 30 000 kr. mer än för innevarande 
budgetår. 

f) Förvaltningen beräknar medelsbehovet för underhåll av flygfält 

m. m. enligt följande. 

Det per den 30 juni bokförda anläggningsvärdet var 689 774 709 kr. 
Från detta värde skall dras dels anläggningsvärdena, sammanlagt 

35 900 178 kr., för vissa flygfält m. m. som f. n. inte används och inte 

heller underhålls (jfr prop. 1960:1 bil. 22 s. 15), dels anläggningsvärdena 
för färdigställda reservväg baser, 13 843 000 kr., dels ut betalningar för 
ännu inte färdigställda objekt, 5 184 000 kr. Omräknat till 1946 års 
byggnadskostnadsnivå blir återstoden 341 522 577 kr. Detta anläggnings
värde skall användas vid beräkningen av underhållsmedel. Förvaltningen 
beräknar enligt i det föregående angivna grunder medelsbchovet till 
(4,71 % x 341 522 577) avrundat 16 090 000 kr. 
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För underhåll av tekniskt komplicerad flygfältsmateriel (jfr prop. 
1966:32 s. 20) bör beloppet räknas upp med 1,2 milj. kr. För att 
anskaffa ett isupplösande medel som används för att hålla flottiljernas 
rullbanor i möjligaste mån snö- och isfria behövs därutöver 300 000 kr. 

Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovet för nästa budgetår under 
delposten till ( 16 090 000 + I 200 000 + 300 000) 17 590 000 kr. eller 
2 060 000 kr. mer än för innevarande budgetår. 

g) För iståndsättning av flygfält beräknar förvaltningen för nästa 
budgetår ett oförändrat medelsbehov av 1,5 milj. kr. Medlen är avsedda 
för iståndsättning av en rullbana på ett flygfält. Motivering lämnas under 

anslaget Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner i 
prop. 1975:1 (bil. 6). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under befäst
ningars delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas 
91 695 000 kr. Jag har därvid inte räknat med några medel under 
delposten Underhåll av flygfält m. m. för att anskaffa ett isupplösande 
medel. 

A 2. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Kasernbyggnaders 
delfond 

1973/74 
1974/7 5 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

153066475 
168 590 000 
187 823 000 

----------------·---
1974/75 

a) Löpande reparation och 
underhåll av byggnader 
m.m. 64 290 000 

b) Underhåll och iordning-
ställande av övnings-
och skjutfält m. m. 16 500 000 

c) Iståndsättning av bygg-
nadcr m. m. 85 900 000 

d) Skatter 1 200 000 
c) Underhåll av enskilda 

vägar 700 000 

168 590 000 

Fortifikationsförvaltningen 

Beräknad ändring 1975/76 
--------·---
Fortifika
tionsför
valtningen 

+ 8 503 000 

+ 1000000 

+ 9 930 000 
200 000 

+ 19 233 000 

Föredraganden 

+ 8 503 000 

+ 1000000 

+ 9 930 000 
200 000 

+ 19 233 000 

a) Det per den 30 juni 1974 bokförda byggnadsvärdet var 
2 40 I 232 631 kr. Detta värde fördelar sig på äldre byggnader och nyare 
byggnader enligt följande sammanställning. 
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Äldre byggnader Nyare byggnader 

I huvudboken redovisat bygg
nadsvärde (2 401 232 631 kr.) 

Avgår: 
a) Värdet av till Norrbottens 

läns landsting överlämnade 
byggnader 

b) Utbetalningar för ännu inte 
färdigställda byggnadsobjekt 

Byggnadsvärde att användas vid 
procentuell beräkning av under
hållsmedel 

324 935 365 

- 2 198 150 

322 737 215 
··---------------

2 076 297 266 

4 157 945 

-141 935 280 

I 930 204 041 

8 

Det på det ta vis framräknade byggnadsvärdet för nyare byggnader 

U 930 204 041 kr.) har reducerats till 1935 ars prisnivä. 

Den procentberäknade delen av delposten har beräknats till 

69 693 644 kr. enligt följande sammanställning. 

Äldre byggnada 
Nyare byggnader över 9 år 
Nyare byggnader under 9 år 

Byggnadsvärde Indexkorrigerad 
reducerat till underhålls-
1935 års pris- procent 
nivå 

322 737 215 
447 445 666 
161 936 869 

10,33 
6,88 
3,44 

Reparations
medcl 

33 338 754 
30 784 262 

5 570 628 

69 693 644 

Vid armen finns f. n. ca 2 400 baracker som har anskaffats under 

beredskapstiden. Dessa är i allmänhet inte i så gott skick att de enligt 

förvaltningens mening bör värderas in i fastighetsfonden. Detsamma 

gäller ett antal baracker vid flygfälten. På grund av lokalbrist behövs de 

emellertid t. v. för förläggnings- och förrådsändamål m. m. För underhåll 

av barackerna beräknar förvaltningen för nästa budgetår ett oförändrat 

medelsbehov av 1,3 milj. kr. 

På vissa nya övningsområden finns ett stort antal byggnader som ännu 

inte har kunnat värderas in i fastighetsfondcn. För oundgängligen 

nödvändigt yttre underhåJI av dessa byggnader beräknas för nästa 

budgetår ett oförändrat medelsbehov av 1,8 milj. kr. 

Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovet för löpande reparation 

och underhåll av byggnader m. m. till (69 693 644 + I 300 000 + 
I 800 000) avrundat 72 793 000 kr. 

b) Utgifterna under delposten Underhåll och iordningställande av 

övnings- och skjutfält m. m. bcriiknas till 17,5 milj. kr. eller 1 milj. kr. 

mer än för innevarande budgetår. Av beloppet avses 8,8 milj. kr. för 

underhåll och 8, 7 milj. kr. för iordningställande av övnings- och skjutfält 

m.m. 
c) Under delposten Iståndsättning av byggnader m. m. beräknar för

valtningen i enlighet med de programansvarigas anslagsframställningar för 
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anslagen Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner, 
Marinförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner, Flygvapenför

band: Iståndsättning av befästningar och kaserner, Central och högre 
regional ledning: Iståndsättning av befästningar och kaserner samt Ge

mensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av befästningar och kaser

ner medelsbehovet för nästa budgetår till 95 830 000 kr. eller 9 930 000 

kr. mer än för innevarande budgetår. 

För fortsatta arbeten med upprustning av kasernbeståndet tas ett 
oförändrat belopp av 35 milj. kr. upp för nästa budgetår. Möjligheterna 

att förverkliga kasernrenoveringsprogrammet påverkas av många ovissa 

faktorer, bl. a. arbetsmarknadsförhållandena och möjligheterna att ut

rymma de kaserner som skall renoveras. Renoveringsprogrammet bör 
därför inte låsas i ddalj utan ges en viss flexibilitet. Av detta skäl har 

förvaltningen fört samman kasernrenoveringarna under en punkt för varje 

försvarsgren. Beslut om vilka objekt som skall sättas i gång anses böra 
anstå till dess att det fortsatta planeringsarbetet har visat för vilka objekt 

förutsättningar för igångsättning föreligger. 
Det belopp av 95 830 000 kr. som tas upp under delposten Iståndsätt

ning av byggnader rn. m. avses för följande ändamål. 

Armeförband 

I. Kasernrenoveringar 
2. Iståndsättning av matinrättningar 
3. Mindre iståndsättningsarheten på byggnader, 

utbildningsanordningar m. m. 
4. Iståndsättning av förråd och stabs- och 

förvaltningslokalcr till följd av orga
nisationsändringar 

5. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

Marinförband 

I. Kasernrenoveringar 
2. ÖrlB S. Ombyggnad av mönstersalsbyggnaden 

(totalkostnad 2,3 milj. kr.) 

3. ÖrlB S. Ombyggnad av artilleriverkstaden 

(totalkostnad 5,6 milj. kr.) 
4. ÖrlB S. Ombyggnad av en stabsbyggnad (to

talkostnad 2 760 000 kr. l 
5. KA S. Ombyggnad av marketenteribyggnaden 
6. Mindre iståndsättningsarbcten på byggna

der, utbildningsanordningar m. m. 
7. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

20 000 000 

3 500 000 

7 700 000 

4 500 000 
10 000 000 

45 700 000 

8 050 000 

800 000 

4 000 000 

I 600 000 

I 110 000 

1 390 000 
2 050 000 

19 000 000 
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Flygvapenförband 

1. Kasernrenoveringar 
2. F 7. Ombyggnad av en flygverkstad (total

kostnad 3 320 000 kr.) 
3. F 14. Ombyggnad av en hangar (total

kostnad 2 160 000 kr.) 
4. F 15. Ombyggnad av en flygverkstad (total

kostnad 2 970 000 kr.) 
5. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, 

utbildningsanordningar m. m. 
6. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

Central och högre regional ledning 

1. Delprogram 4.1. Mindre iståndsättningsarbe
ten på byggnader m. rn. 

2. Delprogram 4.5. Mindre iståndsättningsarbc
ten på byggnader m. m. 

3. Delprogram 4.5. Vissa tekniska försörjnings
anordningar m. m. 

Gemensamma myndigheter och funktioner 

1. Delprogram 5.4. Mindre iståndsättningsarbe
ten på byggnader, vissa tekniska försörjnings
anordningar m. m. 

2. Delprogram 5.10. Mindre iståndsättningsarbc
tcn på byggnader, vissa tekniska försörjnings
anordningar m. m. 

3. Delprogram 5.14. Mindre iståndsättningsarbe
ten på byggnader, vissa tekniska försörjnings
anordningar m. m. 

4. Delprogram 5.1 5. Mindre iståndsättningsarbe
ten på byggnader, vissa tekniska försörjnings

anordningar m. m. 
5. Delprogram 5.16. Mindre iståndsättningsarbe

ten på byggnader, vissa tekniska försörjnings
anordningar m. m. 

10 

7 000 000 

I 320 000 

660 000 

I 470 000 

8 250 000 
5 000 000 

23 700 000 

700 000 

3 500 000 

930 000 

5 130 000 

800 000 

500 000 

150 000 

250 000 

600 000 

2 300 000 

Totalt 95 830 000 

Motiveringar lämnas under anslagen till iståndsättning av befästningar 
och kaserner i prop. 197 5 :1 (bil. 6, anslagen B 3, C 3, D 3, E 8 och F 23). 

d) Under delposten Skatter beräknas för nästa budgetår ett medels be
hov av 1 milj. kr. eller 200 000 kr. mindre än för innevarande budgetår. 
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e) Förvaltningen beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under 
delposten Underhåll av rnskilda vägar till oförändrat 700 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under kasern
byggnaders delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. be
räknas 187 823 000 kr. 

A 3. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Försvarets forsknings

anstalts delfond 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 

Anvisat 

Förslag 

1415500 
I 713 000 

1 947 000 

I 974/75 Beräknad ändring 1975/76 

a) Löpande reparation och 
underhåll av byggnader 
m.m. 

b) Is tå ndsä ttningsarbeten 
m.m. 

Byggnadsstyrelsen 

I 513 000 

200 000 

I 713 000 

Byggnads
styrelsen 

+ 234 000 

+ 234 000 

Föredraganden 

+ 234 000 

+ 234 000 

a) Det per den 30 juni 1974 bokförda byggnadsvärdet var 84 131 317 

kr., varav 4 049 I 50 kr. för äldre byggnader och 80 082 167 kr. för nyare 
byggnader. 

Medclsbehovet för löpande reparation och underhåll av byggnader 
m. m. har, sedan värdet av nyare byggnader reducerats till 1935 års 
prisnivå. beräknats till avrundat I 747 000 kr. enligt följande samman

ställning. 

Äldre byggnader 
Nyare byggnader över 9 år 
Nyare byggnader under 9 år 

Byggnadsvärde Indexkorrigerad 
reducerat till undcrhålls-
1935 års pris- procent 
nivå 

4 049 150 
17 750 351 
3 113 507 

10,33 
6,88 
3,44 

Reparations
medel 

418277 
1 221 224 

107 105 

I 746 606 

b) För iståndsättningsarbeten m. m. beräknar styrelsen medelsbchovet 
för nästa budgetår till 200 000 kr. Medlen avses för ombyggnad av äldre 
laboratorier m. m. samt för ändrings- och inredningsarbeten föranledda 
av forskningsförsök. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under försvarets 

forskningsanstalts delfond till reparations- och underhållskostnader rn. rn. 

beräknas I 947 000 kr. 

B. Avsättning till värdeminskningskonto 

De tillgångar som är bokförda på försvarets fastighetsfond skrivs av 

enligt vissa allmänna grunder. För tillgångar som består av mark sker 

ingen avskrivning alls. För objekt på befästningars delfond sker grundav

skrivning med I 00 % vid anskaffningstillfället. I övrigt sker grundavskriv

ning med 50 % utom för förvaltningsbyggnader för vilka grundavskriv

ning sker med 25 %. Avskrivningstiden är 40 år i normalfall och 60 är för 

förvaltningsbyggnader. I båda fallen fullföljs avskrivningen genom en årlig 

avsättning till värdeminskningskonto, beräknad till 1,25 %. För grundav

skrivningcn anvisas anslag på statsbudgetens driftbudget under huvud

titeln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar. Medel till den årliga 

avsättningen till värdeminskningskonto förs upp på fastighetsfondens 

stat. Den årliga avsättningen påbörjas först under andra budgetåret efter 

det då byggnaden färdigställts. 

B 1. Avsättning till värdeminskningskonto: Befästningars delfond 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

Utgift 

Anvisat 

Förslag 

6612952 

6 778 000 

6 300 000 

Fortifikationsförvaltningen 

För nästa budgetår beräknas medelsbchovet till 6,3 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till 

avsättning till värdeminskningskonto under befästningars delfond beräk

nas 6,3 milj. kr. 

B 2. Avsättning till värdeminskningskonto: Kasernbyggnaders delfond 

1973/74 

I 974/7 5 

1975/76 

Utgift 

Anvisat 

Förslag 

19672101 

21 630 000 

20 420 000 

Fort1fikationsfön•altningen 

För nästa budgetår beräknas mcdclsbchovet till 20 420 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till 
avsättning till värdeminskningskonto under kasernbyggnaders delfond 
beräknas 20 420 000 kr. 

B 3. Avsättning till värdeminskningskonto: Försvarets forskningsanstalts 
delfond 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

990 828 
1 032 000 
1 026 000 

För nästa budgetår beräknas medelsbehovet till 1 040 000 kr. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med förslag av riksrevisionsverket att till 
avsättning till värdeminskningskonto under försvarets forskningsanstalts 
delfond beräknas 1 026 000 kr. 

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 

C 1. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och 
arrenderade markområden: Befästningars delfond 

1973/74 
1974/7 5 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

4814610 
5 950 000 
6 050 000 

Fortifikationsföri•altningen 

Mcdelsbehovet under denna post för nästa budgetår beräknas till 
6 050 000 kr. eller 100 000 kr. mer än för innevarande budgetår. Av det 
föreslagna beloppet avses 4 250 000 kr. för förhyrning av drivmedelsan
läggningar, 400 000 kr. för andra hyresutgifter, I, I milj. kr. för arrende
ringar och 300 000 kr. för utgifter i samband med förhyrningar. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till 
hyrt's- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och 
arrenderade markområden under befästningars delfond beräknas 
6 050 000 kr. 
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C 2. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och 
arrenderade markområden: Kasernbyggnaders delfond 

1973/74 
1974/7 5 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

26 177 220 
33 000 000 
33 000 000 

Fortifikationsförvaltningen 

Medelsbehovet under denna post för nästa budgetår beräknas till 
oförändrat 33 milj. kr. Av det föreslagna beloppet avses 26 milj. kr. för 
hyresutgifter, 800 000 kr. för arrendeutgifter och 6,2 milj. kr. för 
utgifter i samband med förhyrningar. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till 
hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och 
arrenderade markområden under kasernbyggnaders delfond beräknas 33 
milj. kr. 

C 3. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och 
arrenderade markområden: Försvarets forskningsanstalts delfond 

1973/74 
1974/7 5 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

105 000 
324 000 
170 000 

För nästa budgetår beräknas de sammanlagda hyreskostnaderna till 
170 000 kr. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag att till hyres
och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade 
markområden under försvarets forskningsanstalts delfond beräknas 

I 70 000 kr. 

D. Överskott 

1. överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Befästningars del
fond 

I 973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

26 826 048 
16 002 000 
22 050 000 
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Fortifikationsförvaltningen 

För att få balans i staten bör 21 7 50 000 kr. tas upp under denna post 
för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag förordar att till överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget 
under befästningars delfond beräknas 22 050 000 kr. 

2. överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Kasernbyggnaders 
delfond 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

103 593 266 
105 967 000 
100 624 000 

Fortifikationsförvaltningen 

För att få balans i staten bör 100 624 000 kr. tas upp under denna 
post för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till 
överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget under kasernbyggnaders 
delfond beräknas I 00 6 24 000 kr. 

3. överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Försvarets forsk
ningsanstalts delfond 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

8 032 391 
7 448 000 
7 680 000 

För att få balans i staten bör 7 666 000 kr. tas upp under denna post 
för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med förslag av riksrevisionsverket att till 
överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget under försvarets forsk
ningsanstalts delfond beräknas 7 680 000 kr. 
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Inkomster 

A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler 

Under denna rubrik redovisar fortifikationsförvaltningen de belopp 
som tillförs befästningars och kasernbyggnaders delfonder dels i form av 
ersättning för av myndigheterna disponerade lokaler, anläggningar och 
markområden, dels i form av anslag för iståndsättning av befästningar och 
kaserner. Vidare redovisar byggnadsstyrelsen under rubriken det belopp 
som tillförs försvarets forskningsanstalts delfond. 

Laka/kostnader 

Fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrclsen beräknar inkomster
na för lokalkostnader till sammanlagt 341 660 000 kr. Av detta belopp 
skall 111,7 milj. kr. tillföras befästningars delfond, 219137000 kr. 
kasernbyggnaders delfond och I 0 823 000 kr. försvarets forskningsan
stalts delfond. Behovet av medel för lokalkostnader har tagits upp av de 
nyttjande myndigheterna i deras anslagsframställningar. 

Jståndsättningsanslag 

Anslag 1 prop. 1975:1 Härav skall följande belopp 
(bil. 6) före- tillföras 
slagna belopp 

Befästningars Kascrnbyggna-för 1975/76 
delfond ders delfond 

B 3. Armeförband: Istånd-
sättning av befäst-
ningar och kaserner 46 000 000 300 000 45 700 000 

c 3. Marinförband: Istånd-
sättning av befäst-
ningar och kaserner 22 000 000 3 000 000 19 000 000 

0 3. Flygvapenförband: 
Iståndsättning av 
befästningar och ka-
serner 26 700 000 3 000 000 23 700 000 

E 8. Central och högre 
regional ledning: 
Iståndsättning av 
befästningar och 
kaserner 10 250 000 s 120 000 s 130000 

F 23. Gemensamma myndig-
heter m. m.: Istånd-
sättning av befäst-
ningar och kaserner 2 700 000 400 000 2 300 000 

107 650 000 11820000 95 830 000 
------- ------· 

Beträffande försvarets forskningsanstalts delfond ingår täckning för de 
beräknade utgifterna för iståndsättningsarbeten m. m. i de lokalkostnader 
för forskningsanstalten som byggnadsstyrelsen har beräknat. 
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Fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsrn tar alltså under 
posten Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokalt'r sammanlagt 
upp (341 660 000 + 107 650 000) 449 310 000 kr., varav 123 520 000 

kr. under befästningars delfond, 314 967 000 kr. under kasernbyggnaders 

delfond och 10 823 000 kr. under försvarets forskningsanstalts delfond. 
Jag godtar fortifikationsförvaltningens och byggnadsstyrclsens beräk

ningar och förordar att till ersättning för till statsmyndighetcr upplåtna 
lokaler beräknas 449 310 000 kr. 

8. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och arrenderade 
markområden 

Inkomsterna för nästa budgetår under denna post beräknar jag i likhet 
med fortifikationsförvaltningen till 9 5 50 000 kr. Detta innebär en 
ökning med 425 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Av de 
beräknade inkomsterna hänför sig 650 000 kr. till befästningars delfond 
och 8, 9 milj. kr. till kasernbyggnaders delfond. 

C. Inkomster av övnings- och skjutfält 

I likhet med fortifikationsförvaltningen beräknar jag inkomsterna av 
övnings- och skjutfält till 7,3 milj. kr. eller 500 000 kr. mer än för 
innevarande budgetår. Av de beräknade inkomsterna hänför sig 300 000 
kr. till befästningars delfond och 7 milj. kr. till kasernbyggnaders 
delfond. 

D. Diverse inkomster 

Inkomsterna för nästa budgetår under tknna post beräknar jag i likhet 
med fortifikationsförvaltningen till 12 625 000 kr., varav 1 625 000 kr. 
under befästningars delfond och 11 milj. kr. under kasernbyggnaders 
delfond. Under kasernbyggnaders delfond har därvid tagits upp även de 
ränteinkomster som beräknas uppkomma med anledning av försäljningen 
av vissa delar av Järvafältet. Dessa ränteinkomster har beräknats till 10 
milj. kr. 

Hemställan 

Under åbi:ropande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att godkänna förslaget till stat för försvarets fastighetsfond för 
budgetåret 1975/76 (bilaga 23. l ). 
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Bilaga 23.1 

Försvarets fastighetsfonds inkomster och utgifter enligt staten för bud
getåret 1974/75 samt enligt förslaget till stat för budgetåret 1975/76 

Inkomster 

A. Ersättning för till statsmyndig-
heter upplåtna lokaler: 

1. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 
3. Försvarets forskningsanstalts 

delfond 

B. Hyror och arrenden för till en
skilda upplåtna lokaler och mark
områden: 

I. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 

C. Inkomster av övnings- och skjut
fält: 

1. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 

D. Dh·erse inkomster: 
I. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 
3. rörsvarets forskningsanstalts 

delfond 

Utgifter 

A. Reparations- och underhållskost
nader m. m.: 

1. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 

1974/75 
Kr. 

107 691 000 
302 587 000 

9 853 000 

420 131 000 

525 000 
8 600 000 

9 125 000 

300 000 
6 500 000 

6 800 000 

1 269 000 
11 500 000 

664 000 

13433000 

449 489 000 

81 055 000 
168 590 000 

1975/76 
Kr. 

123 520 000 
314 967 000 

10 823 000 

449 310 000 

650 000 
8 900 000 

9 550 000 

300 000 
7 000 000 

7 300 000 

I 625 000 
11000000 

12 625 000 

478 785 000 

91 695 000 
187 823 000 
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1974/75 1975/76 

Kr. Kr. 

3. Försvarets forskningsanstalts 
delfond I 713 000 I 947 000 

251 358 000 281 465 000 

B. Avsättning till i•ärdeminsknings-
konto: 

I. Befästningars delfond, förslags-

vis 6 778 000 6 300 000 

2. Kasernbyggnaders delfond, förslags-
vis 21 630 000 20 420 000 

3. Försvarets forskningsanstalts del-
fond, förslagsvis I 032 000 I 026 000 

29 440 000 27 746 000 

C. Hyres- och arrendeutgifter för ai' 

fonden förhyrda lokaler och arren-
derade markområden: 

I. Befästningars delfond, förslags-
vis 5 950 000 6 050 000 

2. Kasernbyggnaders delfond, förslags-
vis 33 000 000 33 000 000 

3. Försvarets forskningsanstalts del-
fond, förslagsvis 324 000 170 000 

39 274 000 39 220 000 

Överskott att tillföras statsbudgetens 
driftbudget: 
I. Befästningars delfond 16002000" 22 050 000 
2. Kasernbyggnaders delfond I 05 967 000 100 624 000 
3. Försvarets forskningsanstalts 

delfond 7 448 000 7 680 000 

129 417 000 130 354 000 

449 489 000 478 785 000 
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Bilaga 24 till budgetpropositionen 1975 

Beredskapsbudget för 
totalförsvaret 1 

Utdrag 
PROTOKOLL FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Holmqvist vid regeringssammanträdc 
1975-01-03 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 sävitt avser bered

skapsbudget för totalförsvaret 

Enligt 9 kap. 3 § regeringsformen skall riksdagen företa budgetregle
ring för n~irmast följande budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det, 
för annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen 
beakta behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållan
den av medel för rikets försvar. 

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de militära och 
t:ivila utgifter som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av 
försvarsberedskapen med undantag för sådana utgifter som kan bestridas 
från förslagsanslag på statsbudgeten och som inte skall belasta av 

riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen, som samtliga är betecknade 
som förslagsanslag, är beräknade för en tid av trettio dagar av högsta 
försvarsberedskap. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att utgifter för beredskaps
förstärkningar också kan betalas på annat sätt än från anslag på 
beredskapsbudgeten eller förslagsanslag på statsbudgeten. Regeringen har 
sålunda bemyndigats att vid krig, krigsfara eller annan omständighet av 
synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera rörliga krediter i 
riksgäldskontoret om högst 50 milj. kr. för jordbruksdepartementets och 
högst 1 000 milj. kr. för handelsdepartementets verksamhetsområde 
(prop. 1970:1 bil. 11, Joll 1970:3, rskr 1970:125, prop. 1970:1bil.12, 
Sll 1970:10, rskr 1970:10, prop. 1973:1 bil. 12, Föll 1973:9, rskr 
1973:63 och prop. 1974:8, Föll 1974:8, rskr 1974:34). 

Den beredskapsbudgct för totalförsvaret som gäller för innevarande 
budgetår (prop. 1974:1 hil. 24, Föll 1974:4, rskr 1974:26) tar på 
driftbudgeten upp anslag om sammanlagt 1 985 milj. kr. och på kapital
budgeten anslag om sammanlagt 845 milj. kr. Medelshehovt::n grundar sig 
på beräkningar som har utförts under åren 1969 och 1973. 

Drift budgetanslagen fördelar sig t::nligt följande (milj. kr.). 

Försvarsd eparte men te t 
Psykologiska försvaret: 
Statens upplysningscentrals utrustning 

och verksamhet 
1 Tidigare benämnd Beredskapsstat för försvarsväsendet 

5 

Prop. 1975:1 
Bilaga 24 



Prop. 1975:1 Bilaga 24 Beredskapsbudget för totalförsvaret 2 

Socialdepartementet 
Krigs hjälp 
Det allmänt civila medicinalväsendets 
utrustning och verksamhet 

Finansdepartementet 
Utgifter för civil försvarsberedskap 

Handelsdepartementet 
Utgifter för det ekonomiska försvaret 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbets marknadsåtgärder 

850 

950 I 800 

25 

75 

80 

1 985 

Kapitalbudgetanslagen är uppförda under fonden för förlag till stats
verket och fördelar sig enligt följande (milj. kr.). 

Försvarsdepartementet 
Beredskapsåtgärder vid försvarsmakten 1 

Kommunikationsdepartemerztet 
Förlagskapital för kommunikationsverk 

Finansdepartementet 
Stärkande av den civila försvarsbered
skapen i allmänhet 

Hande/sdepartementet 
Förlagskapital för drivmedelsdistribution 

415 

235 

120 

75 

845 

Anslagen Utgifter för civil försvarsberedskap och Stärkande av den 
civila försvarsberedskapen i allmänhet är samlingsanslag för sådana civila 
utgifter för försvarsberedskap, för vilka medel bör beräknas på bered
skapsbudgeten men för vilka särskilda anslag inte har förts upp. 

Anslaget Utgifter för det ekonomiska försvaret avser även utgifter för 
sådana åtgärder inom det ekonomiska försvaret som faller under annat 
departement än handelsdepartementet, exempelvis åtgärder avseende 
livsmedelsförsörjningen. 

Anslagen på beredskapsbudgeten bör för budgetåret 197 5/76 föras 
upp med oförändrade belopp eller sammanlagt 2 830 milj. kr., varav 

l 985 milj. kr. på driftbudgeten och 845 milj. kr. på kapitalbudgeten. 
Det förslag till beredskapsbudget som jag sålunda förordar torde få fogas 

till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 24.1. För en närmare 

redovisning av de ändamål för vilka medel har beräknats under driftbud
geten och kapitalbudgeten får jag hänvisa till prop. 1970:1 (hil. 23) och 
prop. 1974:1 (bil. 24). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvaret för 
budgetåret 197 5/76 (bilaga 24.1 ). 

1 Tidigare benämnt Stärkande av krigsmaktens försvarsbcredskap 



Prop. 197 5: I Bilaga 24 Beredskapsbudget för totalförsvaret 3 

Förslag till 

beredskapsbudgel för totalförsvaret för 

budgetåret 1975/76 

Driftbudgeten 

A. Egentliga statsutgifter: 

IV. Försvarsdepartementet 
V. Socialdepartementet 

VII. Finansdepartementet 
X. Handelsdepartementet 

XI. Arbetsmarknadsdepartementet 

Kapitalbudgeten 

B. Kapitalinvestering: 
VII. Fonden för förlag till stats

verket 

Egentliga statsutgifter 

IV. Försvarsdepartementet 
Psykologiska försvaret: 

a) Statens upplysningscentrals 
utrustning och verksamhet, för

slagsvis 

V. Socialdepartementet 

a) 
b) 

Krigshjälp, förslagsvis 
Det allmänt civila medicinalväsen
dets utrustning och verksamhet, 
f örslags1•is 

VII. Finansdepartementet 
a) Utgifter för civil försvarsbered

skap, förslagsvis 

X. Handelsdepartementet 
a) Utgifter för det ekonomiska 

försvaret, förslagsvis 

XI. Arbetsmarknadsdepartementet 
a) Arbetsmarknadsåtgärder, förslagsvis 

Bilaga 24.J 

5 000 000 
1800000 000 

25 000 000 
75 000 000 
80 000 000 

1 985 000 000 

845 000 000 

5 000 000 

850 000 000 

950 000 000 

I 800 000 000 

25 000 000 

75 000 ooo 

80 000 000 



Prop. 197 5 :1 Bilaga 24 Beredskapsbudget för totalförsvaret 4 

Kapitalinvestering 
VII. Fonden för förlag till statsverket 

Försvars de part e ment e t: 
a) Bcredskapsåtgärder vid försvars

makten, förslagsvis 

Kommunikations de part e ment e t: 
b) Förlagskapital för kommunikationsverk, 

c) 

förslagsvis 
Finansde part e ment e t: 
Stärkande av den civila försvars
beredskapen i allmänhet, förslagsvis 

Hand e Is de part e ment c t: 
d) Förlagskapital för drivmedelsdistri-

bution, förslagsvis 

415 000 000 

235 000 000 

120 000 000 

75 000 000 

845 000 000 

Gt1t•borg1 OllM1trvck•ri AB. Stockholm 74.6408 S 
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